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ELŐSZÓ 
 

Eger mindig is az egyik legkedvesebb magyar városom volt. Gárdonyi Géza híres regénye, 

amely első nagyobb olvasmányom volt, eleinte leginkább azért mozgatta meg és ragadta el 

gyermeki fantáziámat, mert nagymamám és húga gyerekkori történeteiből tudtam, hogy 

családjuk származási faluja, Pély nem esik messze Egertől, így persze a várfalakon 

Bornemissza Gergellyel vállvetve küzdő ősöket vizionáltam. Nem véletlen, hogy nagy 

meglepetésemre szolgált, amikor elsőéves egyetemista koromban kezembe került a Heves 

Megyei Levéltár által kiadott dézsmajegyzék 1551-ből, és felfedeztem, hogy a nagymamám 

családnevét viselő Bolya Vince volt Eger harangozója az ostrom előtti esztendőben (és nem 

mellékesen a negyedik legnagyobb bordézsma-fizető lakos). Később pedig megdöbbenésemre 

Szakály Ferenc és Molnár Antal, történelemszemléletemre és érdeklődésemre óriási hatást 

gyakorló monográfiáinak lapjain köszöntek vissza a pélyi Kalmár-ősök nevei.  

Már csak a Pélyről kivezető utat kellett megtalálnom. Hogy ezt végül megtaláltam, 

azért rengeteg embernek tartozom köszönettel, akiket nem is tudnék itt mind elősorolni, így 

most csak négyüket említeném. Így elsőként tanáromnak és témavezetőmnek, Molnár 

Antalnak tartozom köszönettel, aki előbb kisebb, regionális vizsgálatokra vezetett rá, hogy 

onnan végül eljussak az egész egyházmegyét érintő vizsgálatra. Tanácsaira, javaslataira, 

segítségére mindig számíthattam, nem volt olyan kérdés, probléma, amivel ne fordulhattam 

volna hozzá. H. Németh István volt, aki felhívta figyelmemet a Szepesi Kamara iratanyagában 

rejlő lehetőségekre, és ezzel teljesen új távlatokat nyitott meg előttem, emellett mindig bátran 

kereshettem fel kérdéseimmel. Szijártó István nagy türelemmel és motiváló kritikával olvasta 

már első írásaimat, a Történeti Kollégiumban mint tutoromtól rendkívül sokat tanulhattam 

tőle. Fazekas István pedig történészként és levéltárosként is nagy hatással volt rám, nemcsak a 

bécsi levéltári anyagban igazított el közismert segítőkészségével, hanem kérdéseivel újabb és 

újabb vizsgálatokra és továbbgondolásra sarkallt.  

De már középiskolai történelemtanáraimtól, majd később szinte minden egyetemi 

oktatómtól tanultam valamit, ami észrevétlenül épült be szemléletembe, és tudtam 

kamatoztatni a későbbiekben. Hasonlóan bátran számíthattam minden felkeresett levéltár 

munkatársának segítségére, és mindkét munkahelyemen, a Történettudományi Intézetben és a 

Jezsuita Rendnél is megkaptam azt a maximális szakmai és emberi támogatást, amely 

szükséges volt a disszertáció megírásához. Mindannyiuknak hálás köszönettel tartozom! 
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Bécsi kutatásaimat az Aktion Österreich-Ungarn ösztöndíjával (2010), majd a 

Stipendienstiftung der Republik Österreich támogatásával (2011) folytathattam. Rómában a 

Magyar Ösztöndíj Bizottság Magyar Állami Eötvös ösztöndíjával (2011), illetve Klebelsberg 

ösztöndíjjal (2013) folytattam kutatásokat. Megtisztelő bizalmukat és támogatásukat ismét 

köszönöm. 

Hazai és külföldi kutatásaim, tanulmányaim során rengeteg új barátot szereztem, és a 

kutatás izgalmas, ám néha mégis monoton folyamatát a velük töltött idő felejthetetlen 

emlékké színezte át. Barátaim közül egyet mégis szeretnék kiemelni, noha szívem szerint 

mindnek egyenként köszönném meg akár emberi, akár szakmai segítségüket, amivel 

támogattak. Kádár Zsófi volt az, akivel olyan folytonos szakmai és baráti diskurzusban 

voltunk az elmúlt években, amely mindig inspirált és újabb lendületet adott egy-egy fáradt, 

könyvtári, levéltári kutatással, írással töltött nap után.  

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban a családomnak tartozom köszönettel. 

Köszönettel, hogy elviselték levéltári, könyvtári, bécsi és római „eltűnéseimet”, és hogy egy 

állandó, biztos hátteret jelentettek: Anyunak, Apunak, testvéreimnek, Áginak és Violának, 

sógoraimnak és a gyerekeknek – mindenért.  

És végül a két Bolya-lánynak köszönöm: nagymamám húgának, Magdinak, aki mindig 

türelemmel és bizalommal kísért, és Mamának, aki bár nem élhette meg, de akkor ott, élete 

legvégén is bízott bennem és már tudott mindent előre. Ezért nekik ajánlom ezt az írásomat: 

Mamának és Magdinak. 
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1. BEVEZETÉS 

 
1.1. HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 

Mikor Szegedy Ferenc Lénárd püspök 1672 tavaszán kézhez kapta I. Lipót király rendeletét a 

törököt éltető protestáns lelkészek elleni vizsgálat megkezdéséről, a főpásztor nagy 

megelégedéssel fogadta azt és azonnal elrendelte plébánosainak a „káromkodó, észvesztő és 

háborúság kívánó praedikátorok” összeírását.1 Negyedszázaddal később a jászberényi 

református mester, aki a protestáns vallásgyakorlat szigorú tiltása, a templom lerombolása 

ellenére istentiszteletet és összejöveteleket tartott a jászberényi reformátusoknak, gyakorta 

együtt ebédelt és jó viszonyt ápolt a helyi katolikus plébánossal, az egri káptalan tagjával, 

Franyó Mihállyal.2 Miként lehetséges, hogy míg a megyéspüspök minden követ megmozgat a 

protestáns lelkészek ellen, addig pár évtizeddel később a katolikus plébános és a református 

mester együtt ebédel a legjelentősebb jászsági település plébániáján? Ilyen nagy változás, 

hangsúlyeltolódás történt volna ebben a három évtizedben? Vagy amit az uralkodó, a 

kormányzat és a püspök elrendel, azt az alsóbb, helyi szinteken szabotálják, másként viszik 

véghez? 

A katolikus megújulás társadalmi hatásának és folyamatának vizsgálata áll az elmúlt 

évtizedek leggyümölcsözőbb történettudományi elméletének, a konfesszionalizáció 

(Konfessionalisierung) teóriájának középpontjában is. Az elmélet elvetette a korábbi 

„progresszív reformáció – reakciós katolicizmus” történelemszemléletet, a reformáció – 

ellenreformáció fogalompárt, és visszanyúlt a Hubert Jedin és elődei által megalapozott 

katolikus reform fogalmához. Jedin ugyanis rámutatott, hogy a katolikus reform és az 

ellenreformáció nem zárja ki egymást, hanem éppen ellenkezőleg, fogalompárként 

használhatóak és egymást egészítik ki. A 19. század második felének kutatásaira támaszkodva 

ő is elfogadta, hogy a katolikus belső megújulás már Luther és a reformáció kezdete előtt, a 

késő középkorban jelentkezett. Az ellenreformáció ebben a viszonylatban egy öntudatos 

fellépés, védekezés volt a protestantizmus elleni küzdelemben, amely azonban magában 

hordozta a katolikus reformmozgalom megóvását is. Ahogy Jedin érzékletesen leírta: a 

katolikus reform a lelke, az ellenreformáció a teste volt az újjáéledő katolikus egyháznak.3 

Ernst Walter Zeeden ennél is tovább lépett, amikor a felekezetképződés (Konfessionsbildung) 

folyamatát vizsgálta. Zeeden már az állam szerepére is hangsúlyosan kitért, és rámutatott 

                                                 
1 MNL OL, E254, fasc. 56., 1672. május, nr. 39. Jászó, 1672. május 26. 
2 EÉL, AV, nr. 647/3., Jászberény. Nr. 1. Jászberény, 1718. április 9. Franyó János tanúvallomása.  
3 JEDIN 1973. A tanulmány eredeti megjelenési éve: 1946. 
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azokra a jelenségekre, amelyek párhuzamosan jelentkeztek a megújuló katolicizmusban és a 

kialakuló protestáns irányzatokban.4  

Bár sem Jedinhez, sem Zeedenhez nem kapcsolódtak közvetlenül, a 

konfesszionalizáció elméletének megalapozói, Wolfgang Reinhard és Heinz Schilling az 

1980-as évek elejére egymástól függetlenül jutottak hasonló eredményre. Schilling szerint a 

legnagyobb különbség kettejük között az volt, hogy míg Reinhard az egyház, addig ő a 

társadalom konfesszionalizációját vizsgálta.5  

Reinhard lényegében az ellenreformáció fogalmát nevezte meg mint a korszak 

megértésének legfőbb akadályát, ezzel szemben úgy látta, hogy a késő középkori 

reformtörekvések és a kora újkori katolicizmus egységes folyamatba illeszthető és egyfajta 

modernizációként értelmezhető. Úgy vélte, hogy a konfesszionalizáció az egyház és az állam 

szoros együttműködésében ment végbe, amelynek fontos eleme volt a társadalom 

fegyelmezése (Sozialdisziplinierung), amely a modern polgári társadalom felé tett lépés volt.6 

Reinhard hét területre mutatott rá, mint a konfesszionalizáció folyamán minden felekezetnél 

megfigyelhető jelenségre: 1., hitvallásokon keresztül elhatárolódás a többi felekezettől; 2. az 

új felekezetspecifikus normák elterjesztése; 3. ennek védelmében propaganda és cenzúra; 4. 

felekezeti oktatás; 5. társadalmi fegyelmezés; 6. rítusok egységesítése; 7. egy 

felekezetspecifikus nyelvezet kialakulása.7 Mindezt Reinhard szoros állami és egyházi 

együttműködésben látta megvalósulni, amelynek egyik alapvető eleme volt a társadalmi 

fegyelmezés, ugyanakkor ennek révén az állam befolyása is növekedett az egyház felett is.8 

Schilling az állam és egyház együttműködését, és társadalmi hatásukat próbálta még 

inkább kibontani. Szerinte a vallás és politika összefonódása révén az egyház az állam és a 

társadalom központi tengelyét adta. A felekezeti normákhoz igazodó szabályozás pedig mély 

társadalmi hatást ért el ennek köszönhetően.9 

A konfesszionalizáció elméletének magyar recepciója csak később következett be, 

összefüggésben a magyar egyháztörténetírás rendszerváltás utáni újjáéledésével.10 A német 

iskolától függetlenül, de általánosabb érvényű modell leírására tett kísérletet Fazekas István és 

Péter Katalin a földesúri illetve a térítő földesúri ellenreformáció jellegzetességeinek 

                                                 
4 ZEEDEN 1958.  
5 SCHILLING 1995. 3. 
6 REINHARD 1997a; REINHARD 1997b; REINHARD 1999a. A tanulmányok eredeti megjelenési évei: 1977, 1981 és 
1983. 
7 A hét területet először 1981-es cikkében jelölte ki: REINHARD 1997b. 116–124. További kibontásukra 1983-as 
cikkében került sor: REINHARD 1999a. 177–183. 
8 REINHARD 1995. 426–431. 
9 SCHILLING 1988. 5, 30–32; SCHILLING 1995. 2. 
10 Az 1989 után meginduló magyarországi egyháztörténeti kutatások főbb tendenciáira ld.: BITSKEY 2009b. 
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megrajzolásával.11 Az elmélet igazi magyarországi megjelenése azonban csak az ezredforduló 

után következett be. Az első rövid összefoglalásra és a terminológiai kérdések tisztázására 

elsőként Tusor Péter tett kísérletet a barokk pápaságról készült alapművében, majd később 

ugyanő már hosszabb tanulmányban foglalkozott a konfesszionalizációval, így lényegében 

neki köszönhetjük Reinhard tézisének első, hosszabb kifejtését és áttekintését a hazai 

historiográfiában.12 

Azt, hogy a konfesszionalizáció elméletének hazai adaptációja az eltérő 

forrásadottságok ellenére sem lehetetlen, Molnár Antalnak éppen az egri püspökségről írott 

munkája bizonyította. Molnár hangsúlyosan kapcsolta vizsgálatát a nemzetközi historiográfiai 

hagyományhoz, kiemelte azonban, hogy a magyar városok esetében az egyházi intézmények 

struktúráinak, funkciójának és működésének bemutatása révén nyílik lehetőség a felekezeti 

változások részletes bemutatására.13 Hasonló eredményre jutott doktori disszertációjában 

Guitman Barnabás is, aki a reformáció megjelenését és a felekezetszerveződés folyamatát 

vizsgálta a 16. századi Bártfán, leszögezve, hogy számos nehézség ellenére a magyar városok 

esetében is vizsgálható a folyamat.14 Más szempontok alapján tartotta hasznosíthatónak az 

elméletet Kármán Gábor, aki az 1648 utáni erdélyi külpolitika változásának felekezeti 

elemeinek vizsgálatához használta a felekezetszerveződés szempontjait.15 

Kármán és Guitman ugyanakkor már továbbléptek, és a konfesszionalizációval 

szemben megfogalmazott kritikákat is figyelembe vették. Kármán Gábor a hazai 

szakirodalomban elsőként reflektált hosszabban a felekezetszerveződés elméletével szembeni 

támadásokra. Guitman elsősorban a társadalmi fegyelmezés kérdésével szemben felmerült 

ellenérveket vette figyelembe, dolgozata végén azonban éppen Reinhard elméletének hét fő 

pontját követve összegezte álláspontját. Kármán ezzel szemben a külpolitikai vizsgálat miatt a 

hangsúlyt az állam szerepét érintő kritikákra helyezte. Felhívta rá a figyelmet, hogy a 

konfesszionalizáció elméletével szembehelyezkedők is elismerik a tézis 

diplomáciatörténetben való jogosultságát.16 

                                                 
11 PÉTER 1995a; FAZEKAS 1999. Péter Katalin ugyan nem utalt a német historiográfiai előzményekre, de egy 
másik tanulmányában a konfesszionalizáció magyarországi vonatkozásait vizsgálta: PÉTER 1995b. Fazekas 
István a felvázolt modellt részletes esettanulmánnyal alapozta meg: FAZEKAS 1994a. Újabban a győri 
egyházmegye példáján keresztül katolikus megújulás és reform kezdeteit vizsgálta: FAZEKAS 2011. 
12 TUSOR 2004. 9–13.; TUSOR 2008. 
13 MOLNÁR 2005. 12–13. 
14 GUITMAN 2009. 161. 
15 KÁRMÁN 2011. Kármán újabban bővebb erdélyi és hódoltsági kitekintéssel tekinti át a konfesszionalizáció 
paradigmáját és annak kritikáját: KÁRMÁN 2013. 
16 GUITMAN 2009. 29–30.; KÁRMÁN 2011. 12–19. 
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Az 1990-es évek elejétől jelentkező kritikákat legutóbb Ute Lotz-Heumann foglalta 

össze néhány pontban, ezeket a szempontokat követve tekintem át az alábbiakban a 

kritikákat.17 Az első problematikus pont a korszak periodizációja. A felekezetszerveződés 

korszakát Heinz Schilling a harmincéves háború időszakára már lezártnak tekintette, míg 

Wolfgang Reinhard a salzburgi protestánsok 1730-as évekbeli elüldözését tekintette az utolsó 

nagy eseménynek.18 A magyar kutatások is azt mutatják, hogy még ez is korai lezárása az 

időszaknak. A politikai életben, az országgyűléseken azonban egyre kisebb tér jutott a vallási 

kérdéseknek. Szijártó István az 1711 utáni időszakot már a felekezeti alapon szerveződő 

rendiség alkonyának, és az „alkotmányos rendiség” lassú formálódásának tartja. Ennek 

fordulópontja az 1728–1729. évi diéta, amikor a rendek elfogadták, hogy az országgyűlés nem 

tárgyalhatja a vallási kérdést, hanem azt az uralkodónak engedték át.19 A török alól 

felszabadult egyházmegyék megújulásának folyamatai akár a 18. század második felére is 

kiterjedtek.20 Tóth Tamás kalocsai főegyházmegyés vizsgálatai például az 1780-as évekig 

nyúlnak.21 Reinhard és Schilling kritikusai is úgy vélekedtek, hogy a felekezetszerveződés 

még a 19. századig meghatározó folyamat volt.22 Kérdésként merült fel, hogy hol húzódik 

térben a konfesszionalizáció határa. Anton Schindling a magterületnek Közép-Európát jelölte 

meg, mivel véleménye szerint a keleti kereszténységben nem volt olyan középkori előzmény, 

amelyre alapozva megindulhatott volna a konfesszionalizáció folyamata. Arra is felhívta a 

figyelmet, hogy nem lehet az egyes felekezeteket földrajzilag egységesen szemlélni, hisz a 

spanyol és a bajor katolicizmus között akár fontos különbségek is jelentkezhettek.23 A fentebb 

már említett magyar vizsgálatok is azt mutatják, hogy a Kárpát-medencére is érvényesnek 

tekinthető az elmélet. Ugyanakkor az elmélet német-központúsága miatt minden további 

területre másként, a helyi történeti keretekhez és forrásadottságokhoz igazítva alkalmazható 

csak, de az újabb, nem német eredmények még így is a teória jelentős változásait hozhatják.  

                                                 
17 LOTZ-HEUMANN 2008. 
18 LOTZ-HEUMANN 2008. 142.; REINHARD 1999b. 82. Wolfgang Reinhard 1981-es tanulmányában a 
felekezetszerveződés folyamatának több végpontját is felvetette. Így például a nantes-i ediktum visszavonása 
után a hugenották elűzését (1685), a protestáns uralkodóknak kedvező angliai trónöröklési törvényt (1701), és a 
salzburgiak elűzését (1731): REINHARD 1997b. 125. 
19 SZIJÁRTÓ 2012. 47, 58–61. 
20 HERMANN 1973. 297–301. 
21 TÓTH 2011. 
22 LOTZ-HEUMANN 2008. 143. A konfesszionalizációnak, mint kora újkori folyamatnak egészen a 19. század 
elejéig tartó újfajta periodizációját javasolja: HOLZEM 2009. A felekezetszerveződés magkorszakának a 
vesztfáliai békéig terjedő időszakot tekinti, majd a 18. század elejéig egy, a szélesebb társadalmi rétegeket 
konfesszionalizáló korszakot különít el.  
23 SCHINDLING 1997. 18–19. Az egyes országokat a katolikus megújulás eltérő jelenségei alapján három 
csoportba sorolta Ronnie Po-Chia Hsia. Közép-Európára az itt fokozottan jelentkező felekezeti ellentétek miatt a 
harcias egyház (militant Church) fogalmát használja: PO-CHIA HSIA 1998. 60–79. 
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A kritikák jelentős része vonatkozott arra, hogy a konfesszionalizáció mennyire 

tekinthető makrotörténeti szempontból jelentős folyamatnak. Mert míg Reinhard és Schilling 

azt állították, hogy a felekezeti jellemzők elterjedése az élet szinte minden területén 

jelentkezett, addig az újabb vizsgálatok ebben is mutattak ki ellenkező eredményeket. Helga 

Schnabel-Schüle kritikájában úgy vélekedett, hogy a konfesszionalizáció túlságosan zárt 

modell, egy nyitottabb szemléletre volna szükség, amely figyelembe veszi azokat a 

geopolitikai, társadalmi, gazdasági, jogi és egyéb folyamatokat, amelyekre a 

konfesszionalizáció kevésbé hatott.24 Schnabel-Schüléhez hasonlóan vélekedett Schindling, 

aki a konfesszionalizálhatóságnak nemcsak térbeli határait jelölte meg. Úgy vélte, hogy a 

középkori teológiai eredmények (pl. Kempis Tamás), a humanista szabadgondolkodás, a 

császári udvarban is jelentkező mágia iránti érdeklődés (alkímia, asztrológia, stb.) mind-mind 

mentes maradt a felekezetszerveződés folyamatától.25 Szintén kritikával illeték azt, hogy 

mivel a felekezeteket párhuzamosan vizsgálták, és szerveződésük folyamatát egy alapvető, a 

kora újkort meghatározó jelenségként tekintették, ezért számos belső törésvonal kívül esett a 

kutatási területeken. Thomas Kaufmann felvetette például, hogy vizsgálható lenne a 

felekezeteken belüli pluralitás mellett a transz- és interkonfesszionalizáció jelensége is, az 

egyes konfessziók egymás közötti kommunikációja, kölcsönhatása. Ehhez kapcsolódóan 

többen felvetették, hogy a felekezeti egyházakon kívül eső vallási kisebbségek (pl. zsidók, 

mennoniták) vizsgálata is elmaradt.26 Reinhard úgy vélte azonban, hogy a valóban létező 

felekezeten belüli pluralitás nem hatott lényegileg a felekezetszerveződés folyamatára.27 

A makrotörténeti kérdéshez kapcsolható a modernizációval szemben megfogalmazott 

kritika is. Mivel Reinhard a konfesszionalizációt modernizációs folyamatként látta, az 

ellenzők felvetették a kérdést, hogy mit is lehet modernizációnak nevezni, és mennyire 

lehetett az szándékos.28 Wolfgang Reinhard azonban azt mondta, hogy a modernizációt nem 

egy szándékolt folyamatnak tekinti, hanem a konfesszionalizáció nem szándékos, ám mégis 

együttjáró eredményének.29 Peter Hersche ezzel szemben azt hangoztatta, hogy az egykor új, 

„modern” jelenségek is idővel hagyományossá, megkövültté váltak, amelyeket ismét újabb 

válaszkísérletekkel váltottak fel.30 Reinhard elfogadta Luise Schorn-Schütte felvetését, amely 

                                                 
24 SCHNABEL-SCHÜLE 1999. 23–24. 
25 SCHINDLING 1997. 12–15. 
26 ZIEGLER 1999. 49.; KAUFMANN 2003. 13–14. 
27 REINHARD 1999b. 83. 
28 HOLZEM 1999. 66.; SCHORN-SCHÜTTE 1999. 65–67.; HERSCHE 2006. 47. 
29 REINHARD 1999b. 80. 
30 HERSCHE 2006. 60–61. Hersche erre a jezsuita rendet hozza példának, miszerint a 16. században újnak és 
„modernnek” számító rendből a 18. századra egy tradicionális, haladásra képtelen képződmény lett. Ezzel a 
kijelentéssel nem tudok egyetérteni, az 1773 után Poroszországban és Oroszországban továbbműködő rend 
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a modernizációnak több párhuzamos útját, egy többszörös modernizációs modellt (multiple 

modernities) vázolt, amelyben a felekezeteknek hordozó és közvetítő szerepe volt.31 

A modernizáció kérdése összekapcsolódott a társadalmi fegyelmezés kérdésével. A 

kritikusok véleménye szerint Reinhardék ugyanis a társadalmi fegyelmezés révén látták 

megvalósulni a modernizációt.32 Ezzel volt összefüggésben az állam szerepe is, hisz a 

társadalmi viszonyok szabályozása, az egységes alattvalói társadalom kialakítása az állam és 

egyház szoros együttműködésében valósult meg az elmélet szerint. A kritikusok épp emiatt az 

állam szerepének túlhangsúlyozását tartották károsnak, véleményük szerint a mikrotörténeti 

vizsgálatok a közösség közreműködésének jelentőségét bizonyították. Heinrich Richard 

Schmidt arra alapozta véleményét, hogy a konfesszionalizáció, a társadalmi szabályozás ott is 

végbement, ahol nem volt erős központi hatalom. Illetve ahol ez jelen volt, ott is csak akkor 

voltak sikeresek a hatalmi, felülről jövő törekvések, ha azok a közösség igényeivel 

találkoztak. A közösségben is megvolt az igény a szabályozásra, a fegyelmezésre, ez hívta 

életre a közösségi önfegyelmezés formáit.33 Schilling úgy vélte, a mikrotörténeti vizsgálat, a 

lokális társadalom szerepének értékelése is csak egyoldalú képet adhat, ezért egy harapófogó-

modellt ajánlott, ahol a hatalmi, központi törekvések és az alsóbb társadami rétegekben 

meglévő igények és feltételek együttesen alakítják a konfesszionalizáció folyamatát, és azon 

belül a közösségi fegyelmezést és normarendszert.34 Reinhard azonban továbbra is nagyobb 

hangsúlyt szánt a felülről jövő törekvéseknek, de elismerte a mikrotörténeti megközelítés 

létjogosultságát és eredményességét, illetve a közösségek szerepét is.35 

Míg az 1970-es évek végén Reinhard azt írta, hogy az ellenreformáció fogalma a 

legnagyobb akadálya a korszak megértésének, 2006-ban Peter Hersche ugyanezt már a 

konfesszionalizáció téziséről jelentette ki.36 A hasonló kategorikus kijelentéseket kerülném, és 

alapvetően Andreas Holzem véleményével értek egyet. Eszerint a konfesszionalizáció 

rendkívül összetett folyamatában az állam szerepe továbbra sem kizárható, azonban a lokális 

közösség erőfeszítései sem elegendőek önmagukban. Holzem szerint a közösség volt a 

                                                                                                                                                         
megtartása mellett az egyik indok épp a magas színvonalú oktatás volt. Hersche a kora újkori vallásos 
társulatokat, a megújuló népi vallásossági formákat (pl. búcsújárás) is példaként hozta, minthogy a 18. században 
ezek ellen is felléptek, igyekeztek azt visszaszorítani. Ezzel azonban véleményem szerint Hersche 
ellentmondásba kerül önmagával, mert olyan, a vallásos megnyilvánulásokat korlátozni kívánó, felülről jövő 
kezdeményezésekre hivatkozik, amelyeket a felekezetszerveződés folyamatában viszont Reinhard szemére vet.  
31 SCHORN-SCHÜTTE 1999. 70.; REINHARD 2010. 427. 
32 SCHORN-SCHÜTTE 1999. 65. 
33 SCHMIDT 1997. 659–665. 
34 SCHILLING 1997. 
35 REINHARD 1999b. 84, 87–88. 
36 HERSCHE 2006. 63. 
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közvetítő csatorna az állami, az egyházi vezetés és az egyén között.37 Ehhez a modellhez 

hasonló eredményeket mutattak Gőzsy Zoltán és Varga Szabolcs kutatásai a török után 

újjászerveződő pécsi egyházmegyéről. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy a 

közösségnek rendkívül aktív szerepe volt nemcsak az igények megfogalmazásában és a 

felsőbb, egyházi, állami, földesúri szintek felé való közvetítésben, hanem az egyházi élet 

újjászervezésében, a konszolidációban egyaránt.38 

Visszautalva a bevezető elején vázolt gondolatokra, hasonló cél vezérelt jelen 

értekezés megírásakor is. Az egri egyházmegye megújulását egyszerre alsó és felső 

perspektívából vizsgálva, de az eredeti jedini megfogalmazást is szem előtt tartva a katolikus 

megújulás kettős arcát is igyekszem bemutatni: a vallási polgárháborúba sodró erőszakos 

ellenreformációt éppúgy, mint a katolikus egyház belső megújulásának jelenségeit. Épp 

emiatt használom értekezésem címében a katolikus megújulás fogalmát.39 Mivel a belső 

szervezeti és lelkiségi újjáéledés békés folyamata mellett a plébániaszervezet restaurációja 

már elképzelhetetlen lett volna az erőszakos ellenreformáció hulláma nélkül. Ennek sikere 

vagy bukása azonban épp a világi és egyházi hatalom törekvésein, és a közösség ellenálló 

képességén múlott.  

Röviden indokolnom kell még a földrajzi és az időbeli határokat. Az egri püspökség a 

történeti Magyarország egyik legnagyobb egyházmegyéje volt, Felső-Magyarország 

tizenhárom vármegyéjére terjedt ki. Egykori területe ma négy ország (Magyarország, 

Szlovákia, Ukrajna, Románia) között oszlik meg. Ez a hatalmas kiterjedés indokolta, hogy 

részletesebben három várost vizsgáltam meg, olyan városokat, amelyek adottságaikban 

különböztek, így még tovább árnyalják vizsgálatom eredményeit. Kassa, mint menekült 

püspöki székhely a 17. század közepétől már egyre jelentősebb katolikus háttérbázissal 

rendelkezett, így itt megvolt a továbbépítkezéshez szükséges alap. Az Erdélyi Fejedelemség 

és a Magyar Királyság határán, protestáns, katolikus és ortodox felekezetű területek között 

fekvő Nagybánya ezzel szemben teljesen protestáns város volt, amely kemény ellenállást 

tudott kifejteni a katolikus egyházzal szemben. Egerben pedig kilencvenegy év oszmán 

uralom után kellett teljesen újjáépíteni az egyházszervezetet a várossal együtt, amely az 

előzménye lett a későbbi püspöki székhely intézményeinek. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy csak ezeket a városokat vizsgáltam, ugyanúgy figyelmet fordítottam a kisebb, falusi 

közösségekre is. 
                                                 
37 HOLZEM 1999. 70, 80–81. 
38 GŐZSY–VARGA 2009a; GŐZSY–VARGA 2009b. 
39 A témában legújabban megjelent, magyar vonatkozású munkák is ezt a fogalmat használják: megújulás 
(rinnovamento), újjászületés (rinascita): TÓTH 2011.; VÉGHSEŐ 2007.  
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A vizsgált harmincéves időszak kezdőévét (1670) az 1669 végén kinevezett új püspök, 

Szegedy Ferenc Lénárd püspökségének kezdete mellett a Wesselényi-szervezkedés bukását 

követő politikai változások jelölték ki, amelyek a vallási kérdésben is teljesen új fejezetet 

nyitottak. A záró dátumot, 1699-et köztörténetileg a törökellenes visszafoglaló háborút lezáró 

karlócai béke jelöli ki, míg az egyházmegye szempontjából Telekesy István püspökségének 

kezdete, és a püspöki székhely Egerbe való visszakerülése indokolja. 

Ráadásul ez a harminc év – főként az 1670–1681 közötti időszak – bár a magyar 

egyháztörténet egyik kiemelkedően kutatott időszakához tartozik, az egyházmegye története 

szempontjából már jóval kevésbé feltárt.40 Az egri egyházmegye történetének feldolgozása 

már a 18. századra visszanyúlik, amikor Schmitth Miklós jezsuita szerzetes három kötetben 

közreadta a püspökök életrajzát, Telekesy Istvánnal bezárólag.41 Lényegében ezt a 

hagyományt folytatta Sugár István a 20. században, amikor az egri főegyházmegye 

schematizmusának történeti sorozatát megnyitó kötetében a püspökéletrajzokat Eszterházy 

Károlyig megírta.42 Ennek a sorozatnak volt a következő kötete Soós Imrének, az egykori 

egyházmegyei levéltárosnak a nagyívű, de csak a mai egyházmegye területére kiterjedő 

plébániatörténeti munkája.43  

A schematizmus-sorozat harmadik kötete az egyházmegye történetének mindmáig 

egyik legkiemelkedőbb kutatójának, Kovács Bélának az egri püspökség középkori történetét, 

Eger 1596. évi elestéig feldolgozó monográfiája volt.44 Lényegében ez az egyetlen munka, 

amely a püspökség egy adott korszakát, az egyházmegye teljes, az 1804. évi felosztást 

megelőző területére vonatkozóan feldolgozta.  Kronológiai értelemben Kovács Béla 

munkásságát folytatta, de tematikailag koncentráltabb feltárást végzett el Molnár Antal. 

Munkája ugyanis az egyházmegye hódoltsági struktúráját vizsgálta a gyöngyösi egyházi 

intézményeken keresztül az 1630-as évektől 1682-ig.45 Ez azt is jelenti, hogy a Magyar 

Királyság területére eső egyházmegyei részekre természetszerűleg nem terjedt ki vizsgálata. 

Hasonlóan tematikus szempontú, de egyértelműen az egri püspökség történetét is érintő 

kutatást végzett Véghseő Tamás. Véghseő a munkácsi görög katolikus egyházmegye 

                                                 
40 A Wesselényi-szervezkedésre máig alapvető Pauler Gyula munkája: PAULER 1876. Az ezt követően 
kibontakozó erőszakos ellenreformációra és annak különböző vonatkozásaira, a protestáns egyháztörténetírás 
szóhasználatával élve gyászévtizednek nevezett 1670-es évekre és az annak csúcspontjának tekintett 1674. évi 
gályarab perekre rendkívül gazdag szakirodalom van. Újabb összefoglalásként S. Varga Katalin forráskiadása és 
mindenekelőtt annak bevezetője említhető: S. VARGA 2002. 11–38. 
41 SCHMITTH 1768. 
42 SUGÁR 1984 
43 SOÓS 1985. 
44 KOVÁCS 1987. 
45 MOLNÁR 2005. 
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kialakulását és 17. századi fejlődését mutatta be könyvében. Ebben a folyamatban az egri 

püspököknek óriási szerepe volt, és a görög katolikus, unitus egyház történetének számos 

vitás pontját tisztázta a szerző.46 Ki kell még emelni Bitskey István kismonográfiáját, aki 

azonban szintén egy adott szempontból vizsgálta az egyházmegye történetét. Bitskey a 17–18. 

századi egri püspökök művelődéstörténeti szerepét kutatta, azonban a kötet hangsúlya a 18. 

század második felére, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly püspökségére esett.47 

Fájdalmasan hiányzik ugyanakkor egy történeti névtár az egyházmegyéről, vagy legalább 

történetének egy időszakáról. A későbbiekben terveim között szerepel egy névtár összeállítása 

legalább a 17. század utolsó évtizedeire, de az ezzel járó munka óhatatlanul is szétfeszítette 

volna jelen értekezés kereteit és lehetőségeit. 

A disszertáció tehát az egri egyházmegye történetének egy kevésbé feldolgozott 

korszakát veszi vizsgálat alá. A központi kérdés a különböző egyházi, világi döntéshozatali 

szintek részvételét, interakcióját, reakcióit vizsgálja az egyházmegyei megújulás 

folyamatában. Vagyis milyen elképzelések, szándékok határozták meg a folyamatot a hatalom 

részéről, és ez az alsóbb szinteken hogyan módosult? Milyen jelzések, igények érkeztek 

alulról, ezekre hol és milyen válaszok születtek? A helyi közösségek aktív részvétele vagy 

éppen ellenállása hogyan oltotta ki, módosította a felülről érkező törekvéseket?  

E kérdések megválaszolására elsőként a katolikus megújulás folyamatának szereplőit 

fogom megvizsgálni, majd azokat a főbb területeket, amelyet a katolikus megújulás és az 

ellenreformáció folyamata érintett. Végül a fentebb jelzett három város példáján keresztül, 

egy-egy részletesebb esettanulmányban mutatom be a megújulás helyi jellegzetességeit, az 

eltéréseket és a hasonlóságokat.  Így reményeim szerint az egri püspökség 17. század végi 

történetének többrétegű vizsgálata több szempontból árnyalhatja majd a korszak 

egyháztörténetéről kialakult képünket is.  

 

1.2. A FORRÁSOK 

Az értekezéshez felhasznált levéltári forrásokat alapvetően két nagyobb csoportra bontanám: 

az egyházi és világi forráscsoportokra. Az egyháziak közül a legkézenfekvőbb gyűjteményt az 

egri főegyházmegyei levéltár jelentette. Azonban azzal is szembesülni kellett, hogy ez az 

iratanyag meglehetősen esetleges, a 17. századra csak igen kevés anyag vonatkozik. Ennek 

oka a püspökség 1804. évi felosztását és érseki rangra emelését követő levéltári selejtezés és 

iratanyag-felosztás. Az egri érsekség levéltárából így főleg egyes személyi, plébániai 

                                                 
46 VÉGHSEŐ 2011. 
47 BITSKEY 1997.  
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iratanyagokat, valamint a szentszéki jegyzőkönyvek sorozatát lehetett hasznosítani. Az 

egyházmegyei archívum azonban az idők során feldarabolódott. Az érsekség gazdasági 

levéltára (és ebben elhelyezve a jogbiztosító könyvek sorozata), valamint a káptalan rendkívül 

értékes archívuma (magánlevéltára és hiteleshelyi levéltára48 egyaránt) ma már a Magyar 

Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárában található, ez nagy mértékben kiegészítette az 

érseki levéltárban megmaradt forrásokat. Az említett 1804. évi területi felosztás után további 

iratanyagokat szállítottak át a kihasított kassai és szatmári püspöki levéltárakba. A kassai 

érseki levéltárban Kassa, Eperjes és Bártfa esetében találtam 17. századi iratanyagot. A 

szatmárnémeti püspöki levéltárban csak a 18. század derekától őriznek iratokat, viszont 2009-

ben még itt volt megtalálható a nagybányai minorita rendház igen gazdag levéltára.49 A 

romániai kommunista rezsim idején az egyházi levéltár egy részét a Román Nemzeti Levéltár 

Szatmár Megyei Levéltárába vitték el, ennek feltárására még nem került sor. 

Az egyházmegyés forrásoknál még szórtabb a szerzetesrendi iratanyag, amelyből 

főként a jezsuita forrásokat használtam fel. A rend 1773. évi feloszlatása után a rendházak 

levéltárai a Magyar Kamara levéltárába kerültek, így ezek ma a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában a Magyar Kamara Archívumában található, az Acta Jesuiticában. 

Innen a nagybányai jezsuiták anyagát dolgoztam fel. A kassai jezsuiták tevékenységére az 

ELTE Egyetemi Könyvtárának Kézirattárában a kollégium diáriumát, míg az Országos 

Széchényi Könyvtár Kézirattárában a kassai szeminárium protokollumát néztem át. Az egri 

jezsuiták Historia Domusa ma az Egri Érsekség Levéltárában, számadáskönyvük pedig az 

Egyetemi Könyvtár Kézirattárában található. Ezt egészíti ki az egri jezsuita gimnázium Mária 

Kongregációjának évkönyve és számadáskönyve, amely a jezsuita rend magyarországi 

rendtartományának levéltárában található. A jezsuita évkönyvek (Litterae Annuae) sorozatát a 

rend római központi levéltárában (Archivum Romanum Societatis Iesu) és az osztrák nemzeti 

könyvtár kézirattárában (Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung) 

tanulmányoztam. A jezsuita generális és az osztrák provincia közötti, a római központi 

jezsuita levéltárban található levelezést P. Lukács László SJ kivonatolta magyar szempontból, 

ezt a gyűjteményt ma a magyar provincia levéltára őrzi.50 

                                                 
48 A korabeli egri káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyveinek egyháztörténeti kiaknázására legújabban: MICHELS 
2010; MICHELS 2013. 
49 Várady Lajos püspöki levéltáros említette, hogy tervezik a visszatelepülő nagybányai minoriták részére az 
iratanyag kiadását, ami véleményem szerint meglehetősen bizonytalanná teheti annak további kutatását és 
feldolgozását. 
50 A disszertációban az eredeti római jelzetekre hivatkozom. A Jézus Társasága Magyarországi 
Rendtartományának Levéltárában a gyűjtemény a JTMR-VI/68.1. jelzet alatt található. 
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Szintén nagyon fontos egyházi forrás a korszakra a Hitterjesztés Szent 

Kongregációjának Levéltára (Archivio Storico de Propaganda Fide) Rómában. Ebből már 

számos forrást közreadott Tóth István György is,51 azonban további értékes adatokat tartalmaz 

a püspökök és a kongregáció kapcsolatára, és így az egyházmegye történetére is.52 A Vatikáni 

Titkos Levéltárból (Archivio Segreto Vaticano) pedig főként az egri püspökök processzusait 

használtam disszertációmhoz.53 

A világi hatóságok forrásai közül a legfontosabb a Szepesi Kamara regisztratúrája 

volt, főként a beérkező levelek, valamint az arra adott válaszok fogalmazványai. Az évről-

évre növekvő iratforgalom azonban akkora méreteket öltött, hogy a teljes sorozat áttekintése 

lehetetlennek minősült, így 1689 után főként egy-egy fontosabb ügy hátterének feltárására 

helyeztem a hangsúlyt. A kamarai ügymenet minél teljesebb megismerésének érdekében a 

Magyar Kamara regisztratúrájának vonatkozó állagain kívül az osztrák nemzeti levéltárban 

(Österreichisches Staatsarchiv) az Udvari Kamara magyar sorozatának (Hoffinanz Ungarn) 

bizonyos éveit néztem át. Ezeknek a forrásoknak a segítségével sikerült megismerni a kamarai 

ügyintézés szintjeit, és ezeknek egyenkénti reakcióit, véleményét. Az egyes kamarai állagok 

révén a további szervekkel (Kancellária, Gubernium, egyházi hatóságok) való 

kapcsolattartásra is fény derült, ami tovább pontosította a különböző kormányzati tényezők 

szerepét a korszak valláspolitikai kérdéseiben. 

A bécsi források közül ki kell még emelni a Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar 

sorozatát (Ungarische Akten) is, amely szintén a korszak megkerülhetetlen forrásanyaga. A 

világi hatóságok közül főként 1690 után egyre növekvő szerepre tett szert a Magyar Udvari 

Kancellária is, így ennek vonatkozó állagaiban is végeztem forrásfeltárást. A központi 

kormányszerveken kívül a városi levéltárak közül a kassai városi levéltárban a tanácsülési 

jegyzőkönyveket tekintettem át az 1670–1680-as évekből egy-egy esztendőre. A családi 

levéltárak közül a Csáky és a Nádasdy családoknak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárában őrzött archívumaiban folytattam kutatásokat. 

A feltárt források bősége mellett természetesen tisztában vagyok azok korlátaival is. E 

tekintetben a későbbiekben még további kutatás lenne szükséges a kassai városi iratanyagban, 

Nagybánya fennmaradt levéltári anyagában, a vármegyei levéltárakban és az esztergomi 

Prímási Levéltárban is. Azonban úgy vélem, hogy ezeket a hiányosságokat is elismerve, az 

eddig megismert iratanyag is elegendő egy átfogó és egyszersmind részletes kép alkotására.  

                                                 
51 TÓTH 1994.; TÓTH 2005.  
52 Erre ld.: GALLA 2010. 
53 Az egri püspöki processzusokat Molnár Antal is hasznosította: MOLNÁR 2002. 
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1.3. AZ EGRI EGYHÁZMEGYE HELYZETE 1596–1670 

Az egri vár 1596. október 12-i elestével a püspöki székhely kilencvenegy esztendőre oszmán 

uralom alá került. Az 1597. évi országgyűlés 38. cikkelyével az egri káptalan székhelyéül 

Kassát jelölték ki, annak kikötésével, hogy a város privilégiumai nem sérülhetnek.54 1597 

nyarán Cherődy János püspök Nagyszombatban meghalt, utóda 1598 tavaszán Szuhay István 

lett.55 

A püspökség helyzete elkeserítő volt Kassán, a kassai főkapitány házának kis 

kápolnája állt csak a püspök és a káptalan rendelkezésére. Szuhay püspöknek mégis sikerült 

elérnie, hogy két jezsuitát küldjenek a városba, akik közül a magyar szónok Pázmány Péter 

lett, a katolikus megújulás legnagyobb magyarországi alakja. Emellett Szuhay István idején, 

1604-ben erővel elfoglalták a kassai evangélikusoktól a Szent Erzsébet-dómot. Azonban ez 

csak rövid életű siker volt: még ugyanazon év őszén a Bocskai István vezette mozgalom hadai 

sikerrel foglalták el Kassát, és a várossal együtt a székesegyház is újra protestáns kézre került. 

Szuhay püspök a mozgalmat lezáró bécsi békét nem sokkal élte túl, és halálát követően 1616-

ig tartó, kilencéves széküresedés kezdődött.56 

A kassai templomfoglalás sikertelensége, a Bocskai-mozgalom, majd Bethlen Gábor 

hadjárata és a kassai vértanúk esete is rávilágított arra, hogy az erőszakos ellenreformáció 

helyett inkább a belső megújulásra érdemes a hangsúlyt fektetni. Ennek egyik első lépése az 

1613. évi 3. törvénycikkely által székhelynek kijelölt Jászóra Lósy Imre püspök által 

összehívott egyházmegyei zsinat volt.57 Az 1635. évi jászói zsinat egyértelműen kapcsolódott 

a Pázmány Péter esztergomi érsek nevével fémjelzett zsinati megújulás folyamatához.58 A 

zsinati határozatok bevezetője is kifejezetten utal rá, hogy a korábbi, nagyszombati zsinatok 

határozatait kívánja az egri egyházmegyében is kihirdetni és foganatosítani.59 A római rítus 

(Missale, Breviarium) elfogadásával a trienti zsinat után kibontakozó, a rítus egységesítésére 

vonatkozó törekvések az egyházmegyében is átvételre kerültek. Szigorúan meghagyták a 

trienti zsinat határozatai alapján, hogy aki az elfogadott katolikus rítusokat megváltoztatja, 

                                                 
54 CJH 1899b. 827. 
55 SUGÁR 1984. 287–294. 
56 BITSKEY 1997. 22–24. 
57 CJH 1900. 97. A törvénycikkely kimondta, hogy Jászót jelölik ki az egri káptalan székhelyének, de a jászói 
prépost joghatóságát megőrizve. 
58 Sugár korábban hibásan 1634-re datálta a zsinatot, amelyet többek, köztük én is átvettem: SUGÁR 1984. 304; 
BITSKEY 1997. 27; MOLNÁR 2002. 79; MIHALIK 2012a. 168. Molnár Antal később már helyesen említi a zsinat 
évszámát: MOLNÁR 2005. 22. 
59 A zsinati határozatokat ld.: PÉTERFFY 1742. 334–346. A jászói zsinat a Forgách Ferenc érsek által tartott 1611. 
évi tartományi, a Pázmány által tartott 1629. és 1630. évi nagyszombati egyházmegyei és nemzeti, valamint az 
1633. évi nemzeti zsinatok határozatait fogadta el az egri egyházmegyére. Az egri püspökség megújulása ezzel 
egyértelműen bekapcsolódott a magyar katolikus megújhodás áramlatába. 
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elhagyja, azt egyházi tilalom alá vegyék. Szabályozták a káptalan működését, a plébánosok 

kinevezését, vizsgáját és beiktatásának körülményeit is. A zsinat kiemelten foglalkozott az 

iskolamesterek és a licenciátusok szerepével, hisz a paphiány és az oszmán hódítás miatt 

óriási szerepük volt a katolikus egyházszervezet megőrzésében. 

Az egyházmegye előtt álló kihívásokat Lósy utóda, Lippay György püspök fogalmazta 

meg ad limina jelentésében.60 Jelentésében a püspökséget négy terület szerint vizsgálta. A 

török uralom alatt lévő déli sávban protestáns és katolikus lakosság vegyesen élt. Az itt 

működő plébánosok számát Lippay 25–30 közé tette, az ő munkájukat segítette a 

licenciátusok sora, egy plébános alá a püspöki jelentés alapján öt-hat licenciátus tartozott.61 

Ez az állapot már viszonylagos fejlődést mutatott a 16. századhoz képest. A török hódítás 

nyomán ugyanis a plébániahálózat 60-70%-a pusztult el első körben. A következő 

évtizedekben, a század végére a reformáció, a papság elöregedése és az oszmánok tartóssá 

váló jelenléte miatt ez a lebomlási arány már 90%-os lehetett.62 Az, hogy a Lippay-féle 

jelentés az 1640-es évekre ehhez képest mégis jobb képet ad, két tényezőnek köszönhető 

elsősorban. Az egyik a szerzetesrendek tevékenysége. Jászberényben a tizenötéves háború 

időszakáig, Gyöngyösön viszont lényegében a hódoltság idején végig jelen voltak a 

ferencesek. Emellé az 1630-as évektől Gyöngyösön megtelepedtek a jezsuiták is. A másik 

fontos lépés az volt, hogy az egri püspökök folyamatosan gondoskodtak a gyöngyösi plébánia 

betöltéséről. A gyöngyösi plébános a püspök hódoltsági képviselőjeként lényegében a 

püspöki helynök feladatkörét látta el, bár jogilag nem volt az. A gyöngyösi plébános feladata 

nem különbözött a más, oszmán uralom alá jutott egyházmegyékben kiépült képviseleti 

struktúrától. A lényeges különbség az volt, hogy a pécsi, veszprémi és csanádi 

egyházmegyében ezt szerzetesrendek (ferencesek, jezsuiták) látták el, míg a váci és egri 

püspökség területén világi papok. Három fő feladatuk volt: lelkipásztori, joghatósági és 

gazdasági. A hódoltsági képviselő és a püspök személyétől is nagyban függött, hogy éppen 

melyik feladat volt a hangsúlyosabb.63 

A Kárpátok vonulatainak mentén éltek a keleti keresztények, rutének és románok. 

Püspökük Munkácson székelt, ahol egy bazilita kolostor is volt. De már számos görög 

katolikus pap is működött közöttük, akiknek életvitele és életkörülményei a falusi 

társadaloméhez hasonló volt. Lippay jelentése ebből a szempontból azért is fontos, mert épp 

ez az az időszak, amikor megkezdődik a keleti keresztények közötti uniós mozgalom. 
                                                 
60 TUSOR 2002; TUSOR 2005. 
61 A licenciátusok működésére, a funkció fejlődésére legújabban: DÉNESI 2004. 
62 SZAKÁLY 1984. 54. 
63 MOLNÁR 2005. 43–44. 
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Véghseő Tamás szerint a keleti rítusú közösségek is egyre terhesebbnek érezték a század 

derekára a protestáns túlsúlyt. Ezzel szemben a római katolikus egyház jelenthetett 

alternatívát számukra, ráadásul a folyamat nem állt példa nélkül, az már a 16. század végén 

elkezdődött Lengyelországban. Az első magyarországi kísérlet, az 1614. évi krasznibródi unió 

azonban még teljes kudarcba fulladt.64 Az unió ügye az 1630–1640-es évek fordulóján 

mozdult előre, amikor a munkácsi püspöki székbe Taraszovics Bazil, az egribe pedig Lippay 

György került. Kettejük uniós tárgyalását azonban I. Rákóczi György erdélyi fejedelem nem 

nézte jó szemmel, így az meglehetősen kis eredménnyel járt még, noha Taraszovics püspök 

maga letette a katolikus hitvallást. Az unió megkötése így Lippay utódára maradt. Jakusich 

György püspököt segítette, hogy nővére, Jakusich Anna Homonnai Drugeth János felesége 

volt, akinek birtokain nagy számban éltek keleti rítust követő hívek. Jakusich Anna Ungvárott 

letelepített két bazilita szerzetest, akik közül Parthén Péter az uniópárti szerzetesek közé 

tartozott. Az ő segítségének is köszönhetően 1646. április 24-én került ünnepélyes 

kihirdetésre az ungvári unió, hatvanhárom keleti szertartású pap jelenlétében. Azonban még 

két évtizednek kellett eltelnie, amíg a görög katolikus püspök elnyerhette Munkácsot 

székhelyének.65 

Lippay jelentése hangsúlyozta, hogy a Habsburg uralom alatt álló területeken a 

református és evangélikus többség birtokolta a közhatalmat a vármegyékben és városokban, 

hátuk mögött tudhatták az erdélyi fejedelem támogatását is. A hajdúk és a köznemesség széles 

rétegei szintén a reformáció hívei voltak. Így nem egyszer sikerrel léptek fel a lelkészeiket 

elűző földesurak ellen. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a katolikus struktúra helyén, annak 

alapjaira nem épült fel egy egységes protestáns egyházi szervezet. Az evangélikus vezetésű 

szabad királyi városok (Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa, Kisszeben) és Nagysáros mezőváros az 

1614. évi szepesváraljai zsinaton létrehozták a szabad királyi városok egyházkerületét, és a 

városok lelkészei közül került ki a püspök. Ez az egyházkerület felügyelte a felső-

magyarországi vármegyék (Abaúj, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár és Bihar) 

evangélikus gyülekezeteit. Ezt azonban csak az 1707. évi rózsahegyi zsinat tette hivatalossá, 

és csak 1735-ban, a gömörvidéki egyházkerülettel történő összeolvadást követően jött létre a 

tiszai evangélikus egyházkerület. Vagyis a felső-magyarországi evangélikus túlsúly ellenére 

sem alakult ki egy szilárd struktúra a 18. század első harmadáig.66 Még kevésbé volt 

centralizált a református egyház szervezete. 1735-ig a későbbi tiszáninneni egyházkerületet 

                                                 
64 VÉGHSEŐ 2011. 18–19, 25–28, 30–32. 
65 VÉGHSEŐ 2007. 48–51, 55–57. 
66 ZOVÁNYI 1977. 561. 
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alkotó egyházmegyék (borsodi, abaúji, zempléni és ungvári) esperesei egymástól függetlenül 

gyakoroltak püspöki jogokat. A tiszántúli református egyházkerület azonban már a 16. század 

közepén létrejött, viszont tizennégy egyházmegye alkotta, és gyakorta tartottak a 

tiszáninnenivel is közös gyűléseket.67 A protestáns egyházi struktúra viszonylagos 

széttagoltsága is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 1670 után akkora erővel tudtak fellépni ellenük. 

A negyedik terület, illetve csoport, amelyet Lippay vizsgált a katolikusok helyzete 

volt. Bár a régió több jelentősebb arisztokrata családja (Homonnai Drugeth, Csáky, Károlyi) 

is katolikus volt, a katolikus egyház nagyon nehéz körülmények között létezett a felső-

magyarországi térségben. Antonio Possevino 1583. évi jelentése szerint Egerben csak 13 pap 

élt, a környékbeli községek közül csak kettőnek volt katolikus plébánosa, és az egyházmegye 

északi részén még ennél is rosszabb lehetett a helyzet.68 Ennek ellenére a középkori struktúra 

nem bomlott fel teljesen, noha több főesperesi, esperesi pozíció akár évtizedekig betöltetlen 

maradt. A középkori 14 főesperességből a 17. századra a káptalanban hat őrizte meg helyét, 

de ez nem jelentette azt, hogy a többi nyolc a reformáció következtében már eltűnt volna. 

Nagy részük már a középkorban beolvadt egy másik főesperességbe, illetve valamely préposti 

címhez kapcsolódott. Sőt 1556 után, az erdélyi püspökség megszűnésével az ugocsai terület 

egyházi kormányzását is az egri egyházmegye látta el.69  

Azonban az 1670 előtti földesúri ellenreformációs törekvéseknek gátat szabtak a 

vármegyei köznemesek és a városi magisztrátusok. Ahol pedig kisebb sikereket értek el, ott a 

már említett paphiány okozott gondot. Ezeket a problémákat is figyelembe véve Lippay 

György püspök az egyházmegye állapotának ismertetése mellett javaslatokat is tett a 

megújulás legfontosabb lépéseire. A súlyos paphiány csökkentésére az ungvári jezsuita 

kollégium mellett felállítandó szemináriumra tett javaslatot,70 ahonnan az egyházmegye bécsi 

intézetének húszfős keretét is fel lehetett volna tölteni. Ugyanitt a protestáns köznemesség és 

a hajdúk számára is vonzó alternatívát jelentő nemesi konviktust tervezett, illetve elérendő 

célként jelölte meg az erdélyi fejedelem katolizálását is. Az ortodoxokkal való uniót viszont 

alapvetően a nyelvi különbségek miatt egy lengyelországi háttértámogatással létrejövő 

bazilita kolostorra alapozva képzelte el. 

                                                 
67 ZOVÁNYI 1977. 640–643. 
68 KOVÁCS 1987. 160. 
69 KOVÁCS 1987. 36–61. 
70 Az ungvári kollégium jogelődje, a homonnai kollégium már az 1610-es években megkezdte rövid ideig tartó 
működését a Homonnai Drugeth család támogatásával: MOLNÁR–LUKÁCS 2009. A paphiány enyhítésére Lósy 
Imre püspök már az 1630-as évek második felétől évente két-két egri egyházmegyés papnövendéket neveltetett a 
nagyszombati szemináriumban: SUGÁR 1984. 304. Molnár Antal azt is felvetette, hogy az egri káptalan által 
Jászón fenntartott iskolának is szerepe lehetett a korszak papképzésében: MOLNÁR 2002. 91. 
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A jelentést követő három évtizedben Lippay tervei részben valóra váltak – ahogy 

részben félelmei is. I. Rákóczi György 1644. évi hadjárata, majd a linzi béke és annak 1647. 

évi országgyűlési becikkelyezése sikerrel érte el a protestáns lelkészek elűzésének és a 

templomfoglalásoknak a tilalmát, a parasztok szabad vallásgyakorlatát, a háború során 

elfoglalt templomok kölcsönös visszaadását és a vallási sérelmek országgyűlési 

megtárgyalását.71 Azonban éppen ennek köszönhetően nyílt meg a lehetőség a katolikus 

egyház pozíciószerzésére az evangélikus többségű szabad királyi városokban – így például 

Kassán is. A városnak 1649-re bele kellett nyugodnia, hogy a katolikus és református 

felekezet is teret nyerhet a városban, cserébe más, a város számára hátrányos törvények 

tekintetében sikerült engedményeket elérnie.72 Ezzel az 1649. évi 38. törvénycikkely 

értelmében a püspökség székhelye Jászóról Kassára került, ahová 1650-ben a káptalan és a 

ferencesek is visszatértek.73 

Ezt követően, Kisdy Benedek püspök idején kezdődött meg egy katolikus központ 

kiépülése Kassán. 1650-ben megnyílt a jezsuita gimnázium, 1657-ben kiadták a jezsuita 

akadémia alapítólevelét, amelyben az intézmény a nagyszombati egyetemmel azonos jogokat 

kapott. Az akadémia végül 1660-ben kezdte meg működését. Kisdy egy 30 ezer forintos 

alapítványt hozott létre egy későbbi szeminárium alapítására, de ez már csak utóda, Pálffy 

Tamás püspök idején, 1665-ben nyílt meg.74 Konszky Gáspárné Balassa Zsuzsanna 

alapítványa révén 1659-ben egy nemesi konviktust is felállítottak.75 A megerősödött kassai 

katolikus és jezsuita jelenlét az 1660-as években vezetett az első összeütközéshez, a 

református lelkészekkel folytatott kassai és felső-magyarországi hitviták formájában. Ez 

azonban a katolikus könyvnyomtatás és kiadás megélénkülését is magával hozta.76 

Jelentős változást hozott a fejedelmi család, II. Rákóczi György özvegyének, Báthory 

Zsófiának és fiának, I. Rákóczi Ferencnek a katolizálása. Sárospatakon 1663-ban 

letelepítették a jezsuitákat, és a fejedelmi udvar vonzásába tartozó köznemességre is hatással 

volt a család katolizálása. 1671 előtt azonban csak részeredményeket tudtak elérni, a 

protestáns köznemesség még a fejedelmi családot is sikerrel kényszerítette meghátrálásra, 

                                                 
71 MAKKAI 1985. 925. 
72 TUSOR 1998. 
73 BITSKEY 1997. 28.  
74 BITSKEY 1997 32. A jezsuiták 1650-ben III. Ferdinánd adománya révén megkapták a kassai királyi házat, 
valamint a várostól a szomszédos épületeket is. A gimnázium alapításához az anyagi fedezetet a már 1643-ban, 
kollégiumalapítás céljára elkülönített mislyei prépostság birtokai jelentették. Vö.: WICK 1931. 14. 
75 WICK 1931. 16. 
76 BITSKEY 1997. 32–33; HELTAI 2007. 
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amikor Báthory Zsófia 1669-ben megvonta addigi támogatását a pataki kollégiumtól és a 

Rákóczi-birtokokon fekvő protestáns egyházaktól.77 

Az 1670-es évek elején a paphiány továbbra is alapvető probléma volt. Vanoviczi 

János 1669 elején, a Hitterjesztés Szent Kongregációja számára készült jelentésében is úgy 

vélte, hogy az egri egyházmegyében még legalább hat missziós állomás felállítása volna 

szükséges, a misszionáriusoknak pedig latin, magyar, lengyel, német, szlovák, rutén és török 

nyelveken kellene tudnia a hatékony munkához. Kénytelen volt elismerni, hogy a püspökség 

számos településén, így például Bártfán, Kisszebenben, Nagybányán nem volt lehetőség 

katolikus vallásgyakorlatra, és nem is engedték működni a misszionáriusokat.78 A pálos 

szerzetes jelentésében áttekintette az ország területén működő szerzetesrendeket is. Az egri 

egyházmegye területén ekkor Kassán, Ungváron és Gyöngyösön működtek jezsuiták.79 A 

minoriták két helyen, Rádon és Sztropkón tevékenykedtek, az obszerváns ferencesek Kassán, 

Gyöngyösön, Sebesen, míg a pálosok Újhelyen, Terebesen és Sajóládon.80  

A 17. század első harmadában tehát megkezdődött a katolikus restauráció az egri 

egyházmegye területén. Azonban az elért eredmények, a „térítő földesúri ellenreformáció” 

pozíciószerzései részben a nagy paphiány, részben az erős protestáns ellenállás következtében 

még bizonytalanok voltak. Ahogy arra Tusor Péter is felhívta a figyelmet, a pápaság inkább a 

missziós struktúrát támogatta, ami azonban csak részben ellensúlyozhatta a problémákat. Az 

uralkodók fokozódó ellenőrzése alatt álló helyi egyházi hierarchia nem számíthatott már 

Róma közvetlen támogatására –  ezt mutatta Lippay tervezetének római visszhangtalansága is. 

A magyar egyházszervezet csak az államhatalom, a Habsburg-kormányzat támogatásával 

remélhette az elért eredmények biztosítását és erősítését, de ennek majd csak a Wesselényi-

szervezkedés bukása után „a kül- és belpolitikai helyzet radikális megváltozása: a rendi 

dualizmus megszűnése, Erdély hanyatlása adott az 1670-es évekre szomorú realitást“.81 A 

problémák ellenére a jövedelmi viszonyokat tekintve az egri egyházmegye viszonylag jó 

helyzetben volt a magyarországi püspökségek között. A török hódoltság alá eső magyar 

püspöki megyék közül a legalsó fokot a csanádi püspöki cím jelentette. Ezt követte a pécsi és 

                                                 
77 PÉTER 1995c. 192, 251. A protestáns felső-magyarországi nemesek és városok erejét mutatja az is, hogy a 
régió másik jelentős katolikus főúri családját, a Csákyakat is meghátrálásra tudták kényszeríteni, miután azok 
1666-ban erővel elfoglalták a velbachi evangélikus templomot, vö.: BRUCKNER 1922. 263–265. 
78 TÓTH 1994. 147–159. Bártfán például 1667-ben nem engedték be az úrnapi körmenetet a városba, a 
környékről érkező katolikus híveket a város kapuinál puskával tartóztatták fel. SUGÁR 1984. 338.  
79 Szatmárról és Sárospatakról nem tesz említést a jezsuiták kapcsán. 
80 A szerzetesek létszámát is megadta Vanoviczi, a világi papok számáról nem tudott közelebbi adatot. Jezsuiták: 
Ungvár 10-11, Kassa 25. Minoriták összesen heten. Obszerváns ferencesek: Kassa 10-12, Sebes 12, Gyöngyös 
kb. 20. Pálosok: Terebes 4, Sajólád 2, Újhely 12. A jezsuiták számát a rendi adatok alapján már Tóth István 
György is korrigálta: Kassa 17, Ungvár 7. Vö. TÓTH 1994. 9–10. 
81 TUSOR 2005. 133, 137. I. Lipót egyházpolitikájára uralkodása első felében, 1671 előtt: OBÁL 1910. 
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a váradi püspöki cím, némileg jelentősebb jövedelemmel, majd a váci, utána a veszprémi és 

nyitrai püspökség. A 17. század második felében a csanádi és a váradi püspökség 250-300, a 

pécsi 500-1000, a kalocsai érsekség 1000-3000, a váci püspökség 3000-6000, a veszprémi 

6000-8000, míg a nyitrai 12000-15000 magyar forint éves jövedelemmel bírt.82 Az egri 

püspökség ezek után következett, a győri egyházmegye és az esztergomi érsekség mellett a 

három leggazdagabb püspöki cím közé tartozott, évi 15000–18000 forinttal. Győrben 25 ezer 

(1661) és 50 ezer (1685) magyar forint volt a püspökség jövedelme a püspöki processzusok 

szerint, míg az esztergomi érsekségben ez jobb időkben akár 60 ezerre is mehetett.83 Az egri 

püspöki cím elnyerése tehát jelentős jövedelmet, és ezzel együtt egyházi és politikai rangot 

biztosított viselőjének a magyarországi egyházi hierarchián belül. 

Mindezek fényében 1671 nyarán a jezsuita generális joggal írta Johann Berthold SJ 

osztrák provinciálisnak Kassán kelt levelére válaszul, hogy Magyarország „campus ad fidei 

catholicae inseminationem”, vagyis megfelelő hely a katolikus hit elültetésére, amelyre 1671 

után, a század utolsó harmadában váratlan lehetőség nyílt.84 

                                                 
82 MOLNÁR 2006. 19. 
83 MOLNÁR 2002. 93. A 17. század közepét megelőzően az egri püspökség még a győrinél is rangosabbnak 
számított: FAZEKAS 2011. 105. 
84 ARSI, Austr., 8/II., pag. 615. 1671. július 28., Róma. 
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2. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS SZEREPLŐI 

 
2.1. A PÜSPÖKÖK 

2.1.1. A püspökök karrierpályája 

A 17. század utolsó harmadában, 1669–1699 között öt püspök váltotta egymást az egri 

egyházmegye élén. Származásukat tekintve Korompay Pétert közrendűnek írták,85 míg Pálffy 

Ferdinánd arisztokrata származású volt, Pálffy János gróf és Mansfeld Anna grófnő fia, Pálffy 

Tamás egri, majd nyitrai püspök, kancellár unokatestvére.86 A másik három püspök 

köznemesi családból származott. Szegedy Ferenc Lénárd püspök családjáról nincs közelebbi 

adatunk, nagyszombati származású volt. Végrendeletéből tudjuk, hogy leánytestvérei révén 

rokonságban állt a czifferi Kerekes, a Köröspataky és a Lessenyei Nagy családokkal.87 

Bársony György a lovasberényi előnevet viselte, szülei Bársony János és Csorba Anna voltak. 

Fivére, Bársony János ítélőmester volt. A két testvért együtt támadták meg az evangélikusok 

1672-ben a Nyitra megyei Turolukán, amibe Bársony János bele is halt. A püspök 

végrendeletében is gondoskodott öccse árváiról, idős édesanyjáról és egy nővéréről, 

Erzsébetről.88 Édesanyja első házasságából származott Mártonfalvay László Ignác jezsuita 

szerzetes. Féltestvére alighanem hatással lehetett Bársony pályájára is.89 Fenesy György 

püspök erdélyi származású édesapja, Fenesy Mihály a győri püspök szolgálatában állt, és a 

család más tagja is bejutott már korábban az egyházi középrétegbe.90 A püspök pályájára 

emellett az is jelentős befolyással volt, hogy a jezsuita rend elhagyása után rövid ideig 

Szelepcsényi György nyitrai püspök titkára lett, később ebben az egyházmegyében indult 

pályafutása.91 

                                                 
85 FAZEKAS 2003. nr. 196. 
86 JEDLICSKA 1910. 502–505. 
87 Leánytestvére unokájára, Kerekes Jánosra 500 forintot, unokahúgára, Kerekes Évára, Lessenyei Nagy János 
feleségére bazini szőlőit, Kerekes Máriára és férjére, Pataky Istvánra egy jászói házat hagyott. BARANYAI 1927. 
114. 
88 SUGÁR 1984. 350. 
89 NAGY II. 179.; NAGY VII. 352.; LUKÁCS CG II. 953. Mártonfalvay László Ignác SJ (1621–1664) 1641-ben 
lépett be a jezsuita rendbe, majd tanulmányait követően a Szepességben, Nagyszombatban és a rozsnyói 
misszióban tevékenykedett. A szepességi időszak alatt a Csáky-családdal is szoros kapcsolatba került, ez talán 
hatással lehetett Bársony és a Csákyak későbbi kapcsolatára is Bársony szepesi préposti idejében. Feltehetőleg 
Mártonfalvayhoz köthető például 1649-ből egy Csáky Istvánnak és családjának ajánlott mű: RMNy III. nr. 2264. 
(1649, Lőcse) 
90 Fenesy Mihály 1628-ban a győri püspök fertőrákosi udvarbírája, 1635-ben püspöki dézsmaszedő, 1642-ben 
nyert soproni polgárjogot. Draskovich György püspök soproni oltárjavadalmának bérlője, Sopron vármegye 
esküdtje. Első felesége, Erzsébet asszony 1644-ben végrendelkezett, második felesége Treplin Zsófia volt. A 
családból ismert még Fenesy (II.) Mihály, aki vasvári éneklőkanonok volt a 17. század közepén. DOMINKOVITS 
2011. 77–78.; HÁZY 1982. I. 422–423. 
91 SUGÁR 1984. 363. 
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Gimnáziumi tanulmányaikat követően92 Szegedy Ferenc Lénárd, Pálffy Ferdinánd és 

Korompay Péter püspökök a bécsi és nagyszombati egyetemeken kezdték meg felsőbb 

stúdiumaikat, a Bécsben tanulmányokat folytatók közül Korompay Péter volt pazmanita 

növendék.93 Bécsben végezte teológiai tanulmányait Bársony György, aki kánonjogot is 

hallgatott.94 Pálffy Ferdinánd és Fenesy György mindketten beléptek a jezsuita rendbe, és így 

rendi teológiai és filozófiai tanulmányaikat Grazban és részben Bécsben folytatták.95 Római 

tanulmányokat hárman folytattak: Szegedy Ferenc Lénárd, Bársony György és Pálffy 

Ferdinánd.96 A római képzés a barokk katolicizmus megtapasztalását jelentette: a trienti zsinat 

püspökideáljának szellemiségét, a rekatolizáció és a katolikus reform eszmeiségét ültette el az 

ott tanuló későbbi főpapokban. A római nevelés és spiritualitás meghatározta későbbi, az 

egyházi életben kifejtett hatásukat. Ez még akkor is igaznak tartható, ha a 16–17. század nem 

Rómában végzett négy egri püspökéből éppen a vizsgált korszakunkra esik kettő (Korompay, 

                                                 
92 Korompay Péter bizonyosan Nagyszombatban folytatott gimnáziumi tanulmányokat: FAZEKAS 2003. nr. 196. 
Szintén ez feltételezhető a nagyszombati származású Szegedy Ferenc Lénárd esetében is: SUGÁR 1984. 341. 
Bársony Györgyről tudjuk Hanula Jakab SJ atyának a váradi püspöki processusban tett vallomásából, hogy 
Nagyszombatban a jezsuita kollégiumban tanult grammatikát, syntaxist, poetikát és retorikát, ezt követően 
Bársony Pozsonyban is tanult: ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 144. 
93 Szegedy Ferenc 1631-ben iratkozott be a bécsi egyetem filozófiai fakultására: KISSNÉ BOGNÁR 2004. nr. 870. 
Téves azonban az az értesülés, hogy Szegedy pazmanita növendék lett volna. SUGÁR 1984. 341. (Sugár Kollányi 
Ferenctől vette ezt át: KOLLÁNYI 1900. 259. Szegedy Ferenc pazmanita voltára utalt Veress Endre is a 
Collegium Germanicum et Hungaricum magyar növendékeinek jegyzékét közreadó munkájában, de csak 
szögletes zárójelben vette fel, mint máshonnan vett adatot: VERESS 1917. 41. Bitskey István is azt állítja, hogy 
Szegedy pazmanita lett volna, valószínűleg Veressre támaszkodva: BITSKEY 1996. 78.) Pálffy Ferdinánd 1637–
1639 között Nagyszombatban tanult filozófiát: KÁDÁR–KISS–PÓKA 2011. nr. 47. Korompay Péter Bécsben 
végzett 1644–1649 között egyetemi tanulmányokat, 1646-ban a Pazmaneum növendéke, 1649-ben teológiai 
baccalaureatusi fokozatot szerzett: FAZEKAS 2003. nr. 196. 
94 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 144. 
95 Pálffy Ferdinánd 1641. június 21-én Rómában szülei tiltakozása ellenére belépett a jezsuita rendbe, 1643-ban 
már a bécsi noviciátusban találjuk. Ezt követően Grazban filozófiát (1644–1646), majd pozsonyi és győri 
magiszterség után ismét Grazban (1649–1651) és Bécsben (1652) teológiát tanult: JEDLICSKA 1910. 502; 
LUKÁCS CG II. 1136. Téves tehát a nagyszombati Hittudományi Kar hallgatóit közreadó munka adata, miszerint 
Pálffy 1652-ben Nagyszombatban lett volna másodéves teológus, vö.: KÁDÁR–KISS–PÓKA 2011. nr. 47. Fenesy 
György 1648 februárjában Bécsben lépett be a jezsuita rendbe. Ezt követően 1651–1653 között ő is a grazi 
egyetemen hallgatott filozófiát, majd 1654-ben Pozsonyban tanított grammatikát, mielőtt 1655 novemberében 
elhagyta a jezsuita rendet. Miután a rendből kilépett, Sugár István szerint világiként jogi tanulmányokat 
folytatott, ám ennek helye ismeretlen: LUKÁCS CG I. 327.; SUGÁR 1984. 363. Csanádi püspöki processusában a 
tanúk arról is megemlékeztek, hogy teológiai tanulmányait Bécsben fejezte be, és ők is említették kánonjogi 
tanulmányait: ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 218.  
96 Szegedy Ferenc Lénárd püspök 1638–1641 között volt a római Collegium Germanicum Hungaricum 
növendékeként teológiai hallgató, 1639. május 10-én szerzett doktori fokozatot: SZLAVIKOVSZKY 2007. nr. 790. 
Bársony György Sugár István szerint Nyitrán és Nagyszombatban kezdte tanulmányait. 1646-tól Rómában a 
Collegium Germanicum Hungaricum növendékeként tanult, és 1647-ben bölcsészeti doktori fokozatot is 
szerzett. Sugár István szerint betegség miatt haza kellett térnie Itáliából, és tanulmányait a Pazmaneumban 
fejezte volna be, ám a Fazekas István által publikált hallgatói adattár erre nem hoz adatot: SUGÁR 1984. 347.; 
SZLAVIKOVSZKY nr. 806. Bécsi tanulmányait azonban említette Vanoviczi János is Bársony váradi püspöki 
processusában: ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 144. Pálffy Ferdinánd 1640-ben iratkozott be a 
római Gregorianára teológiai stúdiumra: SZLAVIKOVSZKY 2007. nr. 792. 
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Fenesy), akik ráadásul ennek az időszaknak nagyobb részében (1681–1699) álltak az 

egyházmegye élén.97 

Tanulmányaikat követően Pálffy Ferdinánd kivételével mindegyik püspök plébániai 

szolgálatban kezdte meg egyházi pályafutását.98 A következő lépcsőfokot az egyházmegyei 

plébániai szolgálat után a káptalanba való bejutás jelentette. Szegedy Ferenc Lénárd és 

Bársony György ottani egyházmegyei szolgálataiknak köszönhetően egyből az esztergomi 

székesfőkáptalan tagja lett. Korompay Péter a pozsonyi társaskáptalan kanonokja lett, majd 

onnan emelkedett az esztergomi főkáptalanba, ahol húsz éven keresztül működött.99 Fenesy 

György előbb a nyitrai, majd ezután az esztergomi káptalan tagjává lett. A káptalani ranglétra 

végén mindannyian eljutottak az esztergomi nagypréposti rangig is, ezzel párhuzamosan 

pedig ellátták az érseki helynöki funkciókat is.100 A káptalani javadalmat fokozatosan más 

címek is kiegészítették, ezek egy része a török hódoltság területén található elenyészett 

apátságok, prépostságok címei voltak, amelyeknek esetenként töredékesen megmaradtak 

jövedelmei is, másrészről pedig címzetes püspöki rangokat is elnyertek.101 A későbbi egri 

                                                 
97 BITSKEY 1997. 10–11. 
98 A tanulmányokat követő és az egri püspöki székbe való jutást megelőző egyházi pályafutás részleteit ld.: 
Szegedy Ferenc Lénárd: SUGÁR 1984. 341–342; Bársony György: uo. 347–350; Pálffy Ferdinánd: uo. 354–355; 
Korompay Péter: uo. 359–361; Fenesy György: uo. 363–364. A továbbiakban a püspöki pályafutásoknál 
alapvetően Sugár István munkája alapján vázolom a főbb jellemzőket, csupán ott teszek jegyzetet, ahol az 
életrajzi adatok javításra szorulnak. Pálffy Ferdinánd jezsuita szerzetesként működött 1671-ig, amikor családi 
birtokperek miatt elhagyta a rendet. A rendi tanulmányi éveket követően 1656-tól Nagyszombatban működött, 
ahol előbb a nyomda igazgatója, majd a nemesi konviktus régense is volt. 1659–1662 között előbb Győrben, 
majd Pozsonyban volt házgondnok (minister) és gazdasági elöljáró. 1663–1667 között ismét Nagyszombatban 
találjuk, ekkor a központi szeminárium, a Collegium Generalis élén állt. Ezt követően 1671-ig ismét Pozsonyban 
volt minister. LUKÁCS CG II. 1136.; JEDLICSKA 1910. 503. Szegedy Ferenc Lénárd Nagyszombatban lett 
plébános: SUGÁR 1984. 341. Bársony György szintén az esztergomi egyházmegyében kezdte pályafutását, 
feltehetőleg Dunaszerdahelyen 1650–1653 között. Kollányi Ferenc az esztergomi kanonokok életrajzi 
adattárában azonban Vágszerdahelyet ír, és az ő adatát veszi át Sugár István is. Alighanem elfogadhatóbb az 
esztergomi egyházmegye történeti névtárának Dunaszerdahelyre vonatkozó adata: KOLLÁNYI 1900. 269; SUGÁR 
1984. 347.; NÉMETHY 1894. 483. Fenesy György esetén csak plébánosi működését említik, így csak sejthető, 
hogy patrónusa, Szelepcsényi György püspökségében, a nyitrai egyházmegyében lehetett plébános, mivel utána 
a nyitrai káptalan tagja lett: SUGÁR 1984. 363.; VAGNER 1896. 241. 
99 Téves Sugár István azon megállapítása miszerint Korompay Péter korábban váci kanonok is lett volna, 
ekkoriban ugyanis a váci káptalan nem működött: SUGÁR 1984. 359.; CHOBOT 1915. 57. 1661–1681 között volt 
az esztergomi főkáptalan tagja: KOLLÁNYI 1900. 278. 
100 Pályafutásuk korábbi szakaszában Korompay és Fenesy püspöki helynökként is fungált. Korompay még mint 
nógrádi plébános lett püspöki vikárius az 1650-es évek elején, mivel ekkoriban a váci káptalan nem működött: 
SZARKA 2008. 162. Fenesy pedig nyitrai kanonokként 1676-ig volt püspöki helynök, mielőtt – alighanem 
korábbi patrónusa, Szelepcsényi György érsek hatására – átment az esztergomi székesfőkáptalanba: VAGNER 
1896. 241. 
101 Ez okozta azt, hogy törvényi tiltás (1647. évi 98. tc.) ellenére is egy személy több apáti és préposti címet is 
viselt a kanonoki javadalommal egyidőben. A címzetes apátságok és prépostságok három alcsoportba 
sorolhatóak. Az egyik a még tényleges javadalommal bíró cím volt. A másik a jövedelemmel már nem bíró, 
puszta titulusok csoportja. A harmadik egy vegyes rendszerű címhasználat volt, ahol az apáti, préposti 
javadalmat valamely intézmény fenntartására fordították, az egykor hozzátartozó címet viszont világi papoknak 
adományozták. MOLNÁR 2006. 25–27. Szegedy Ferenc például madocsai apát és zsámbéki prépost, Bársony 
György kácsi és szekszárdi apát, Fenesy pedig zebegényi apát lett. Az apáti, préposti cím mellett az életpálya 
folyamán a kanonoki javadalmak mellé címzetes, már elenyészett balkáni püspöki titulusok is járulhattak. Így 
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püspökök az esztergomi főkáptalanban ezeknek a címzetes püspökségeknek egyidejű 

viselésével átlagosan 15 évet töltöttek el, mielőtt onnan más egyházi pozícióba távoztak 

volna.102 

A káptalani dignitások mellett azonban már olyan püspöki címet is elnyertek, amely 

nem címzetes püspökség volt ugyan, viszont az oszmán uralom vagy az erdélyi fejedelmek 

miatt ténylegesen sosem tudták elfoglalni pozíciójukat. Emiatt a tényleges megélhetésüket 

nem ez a püspöki cím, hanem sokkal inkább a káptalani tagság vagy más javadalom 

jelentette.103 

Ez a rangsor végigkövethető az egri püspökök esetében is. Szegedy Ferenc Lénárd 

már nagyprépostként erdélyi püspök lett. Ezt a széket azonban az erdélyi politikai helyzet 

miatt már hosszú ideje nem tölthette be egyetlen kinevezett erdélyi püspök sem. 1663-ban az 

esztergomi nagypréposti és erdélyi püspöki címről viszont előrelépett pozsonyi préposti és 

váci püspöki rangra.104 Szegedyvel egy évben, 1663-ban távozott az esztergomi káptalanból 

rövid nagypréposti időszakot követően Bársony György is. Szegedyhez hasonló pályát futott 

be, az esztergomi főegyházmegyéhez tartozó szepesi prépostság élére került, és egyben a 

váradi püspöki címet is elnyerte.105 Szegedy Ferenchez hasonlóan Korompay Péter is a váci 

püspökségből jutott az egri püspöki székbe. A váci püspöki címet esztergomi nagyprépostként 

viselte 1679–1681 között.106 Pálffy Ferdinánd a jezsuita rendből való kilépését követően 

                                                                                                                                                         
például Korompay és Fenesy esetében tudunk címzetes püspöki rangról, előbbi korbáviai, utóbbi almisiai 
címzetes püspöki címet nyert mint esztergomi kanonok. 
102 Szegedy Ferenc 19 évet, Bársony György 10 évet, Korompay Péter 20 évet, Fenesy György 10 évet. 
103 A magyar püspök-kinevezés sajátossága volt ez, ahogy a főpapok haladtak előre a ranglétrán a tisztán 
címzetesnek tekinthető, már elenyészett balkáni titulust követően egy kisebb jövedelmű, hódoltsági vagy erdélyi 
püspök cím felé. MOLNÁR 2003a. 45. 
104 A váci püspökség nagy része és maga a székváros is oszmán uralom alatt állt. Ezért a püspökséget egy-egy 
kijelölt hódoltsági plébános, általában a nógrádi, mint püspöki helynök felügyelte. Feladata részben a püspöki 
joghatóság védelmét, részben pedig a jövedelmek beszedését jelentette. Szegedy Ferenc Lénárd váci 
főpásztorként követte ezt az akkorra már bevált struktúrát. 1661–1665 között Istvánffy Bálint nógrádi plébános 
volt a vikárius, aki 1663-ban, Nógrád eleste után Gyöngyösről igyekezett a vikáriusi teendőket ellátni. 1665–
1668-ban Horváthi János volt a helynök, mint kállói majd nógrádi plébános. SZARKA 2008. 163. Szegedyvel 
való kapcsolatuknak tudható be, hogy később mindketten átkerültek az egri egyházmegyébe, sőt mint majd látni 
fogjuk, Istvánffy az egri káptalannak is tagja lett. 
105 Mivel Várad ekkor török uralom alatt állt, így Bársony igazi egyházszervező tevékenysége a Szepességben 
bontakozott ki. Az 1670-es évek elején az egyik legaktívabb résztvevője és mozgatója lett a kibontakozó 
ellenreformációs hullámnak, az annak ideológiai alapját nyújtó Veritas toti mundo declarata című röpiratának 
jelentőségére a későbbiekben még vissza fogok térni. Szepesi prépostként kifejtett felső-magyarországi 
rekatolizációs működéséhez ld.: PIRHALLA 1899. 460–503; BRUCKNER 1922. 263–355. 
106 Korompay korábban nógrádi plébánosként váci püspöki helynök is volt, így volt ismerete az egyházmegyéről. 
Azonban főpásztorként ahogy Szegedy, ő sem tudta ellátni közvetlenül a püspökség igazgatását. Korompay 
idejében Vadász Ferenc versegi plébános volt a váci püspöki vikárius. SZARKA 2008. 164. 
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hamarosan csanádi püspök lett, innen jutott később az egri püspök székbe. Hozzá hasonlóan 

Fenesy György is a csanádi püspöki székből lépett át az egri egyházmegyébe.107 

Ketten tehát a csanádi, ketten a váci, míg Bársony pedig a váradi püspökségből jutott 

az egri püspöki székbe. Közülük leghosszabb ideig Fenesy György volt püspök, aki több mint 

tizenkét esztendőn keresztül irányította egyházmegyéjét, míg a legrövidebb ideig, valamivel 

több mint két évig Bársony György volt püspök.108 Négyüknek az egri püspökség jelentette 

pályafutásuk csúcsát és végét: Szegedy, Bársony, Pálffy és Fenesy egri főpásztorként fejezte 

be életét. Egyedül Korompay Péter lépett tovább, azonban ez egy érdekes váltás volt. Az 

1686-ban elnyert nyitrai püspöki szék ugyanis az egrinél ha egy kicsivel is, de kevésbé 

számított rangosnak. Ez azonban nem jelentett igazi visszalépést, legkevésbé sem bukást, 

ugyanis Korompay a nyitrai püspökséggel egy időben, 1686-ban magyar kancellár is lett, és 

azt egészen 1690 májusában bekövetkezett haláláig betöltötte.109 

 

2.1.2. A püspök világi hatalma 

A korszak egri püspökei nem viseltek tisztségükkel párhuzamosan kormányzati pozíciót, de 

királyi tanácsosi címet elnyertek. Az országos főméltóságok mellett ugyanis a főpapok (a 

címzetes püspökök is) tagjai voltak a Magyar Tanácsnak.110 Bár más kormányzati funkciót 

nem töltöttek be, több alkalommal látjuk őket a Szepesi Kamarával együttműködésben főként 

egyházpolitikai intézkedések végrehajtásában. A felső-magyarországi, de többször országos 

egyházpolitikai kérdésekben rendre feltűntek az egri püspökök, véleményüket kikérik. Ez 

azonban természetesen már az egyházi és világi hatalom metszéspontja, így nem tekinthető 

tisztán világi hatalmi funkciónak.111 

Az egri püspökök egyben Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesített vármegyék 

örökös főispánjai voltak. Mivel az egyesült vármegye a korszak nagy részében teljes 
                                                 
107 A csanádi egyházmegye teljesen oszmán uralom alatt állt, a püspöki helynökséggel hagyományosan a szegedi 
ferenceseket bízták meg. A helynöki feladat ebben az esetben is főként a jövedelmek beszedésére és a püspöki 
joghatóság megőrzésére irányult, a lelkipásztori működés a ferencesek missziós tevékenységére támaszkodott. 
Ld. erre bővebben: MOLNÁR 2003. 43–72. 
108 A püspökség kezdetét ebben az esetben a királyi kinevezéstől számítottam.  
109 FALLENBÜCHL 2002. 164. Rajta kívül még Szegedy Ferenc volt a korszak egri püspökei közül kancellár, de ő 
egri főpásztori címe előtt, még váci püspökként 1666–1669 között. Fallenbüchl 1667-re teszi Szegedy kancellári 
működésének kezdetét, kancelláriai esküjét azonban már 1666. augusztus 6-án letette. FALLENBÜCHL 2002. 306.; 
MNL OL, A57, 13. k. nr. 222. 
110 PÁLFFY 2011. 276–277. Bár szinte automatikusan kaptak tanácsosi címet a főpapok, de egyre inkább elterjedt 
a külön kinevezés gyakorlata is, amelynek egyes egri püspökök esetében is maradt nyoma: Bársony György 
1666. február 18-án kapta meg mint váradi püspök a tanácsosi rangot: MNL OL, A57, 13. k. nr. 174. Pálffy 
Ferdinánd csanádi püspökké való kinevezésével egy napon emelkedett a tanácsosok közé: MNL OL, A57, 15. k. 
nr. 203. 
111 1692-ben például az uralkodó Fenesy György egri püspök véleményét is kikérte Royas püspök unió-
tervezetével kapcsolatban: EÉL AV, nr. 637. Az unió tervével és Fenesy reakciójával a későbbiekben még 
röviden foglalkozni fogok. 
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területével török hódoltság alá esett, kérdéses, hogy a valóságban mekkora szerepet játszottak 

a püspökök a vármegye életében és igazgatásában, illetve mennyire tudták felhasználni ezt a 

címet törekvéseik elérésében.112  

A vármegye és a püspök-főispán kapcsolatában az első nagy esemény az új főispán 

beiktatása volt a vármegyei közgyűlésen. A vizsgált korszak nagy részében a közgyűlések a 

megyehatáron kívül zajlottak. Csak a törökellenes visszafoglaló háború időszakában, 1687-

ben gyűlhetett össze a nemesség közgyűlésre a megye területén, Gyöngyösön 91 évnyi 

szünetet követően. A közgyűlések addig Füleken, Gácson, Losoncon zajlottak. Szegedy 

Ferenc Lénárd és Pálffy Ferdinánd püspök-főispánok személyesen jelentek meg 

beiktatásukra, mindkettő Füleken történt. Szegedy püspök főispáni beiktatására másfél évvel 

püspöki kinevezését követően, az 1671. március 2-án Füleken tartott tisztújító közgyűlésen 

került sor. Pálffy püspök szintén másfél évvel püspöki kinevezését követően tette le a főispáni 

esküt. Bársony György és Korompay Péter esetében nincs adat a főispáni eskütételre. Fenesy 

György nem jelent meg személyesen a közgyűlésen, hanem a vármegye e célból kiküldött 

elöljárói, Bulyovszky Ferenc alispán és Balogh Mihály szolgabíró előtt, 1686. június 2-án 

jászói rezidenciáján tette le főispáni esküjét.113 

A püspök-főispán ezek után már csak megbízottak útján tartotta kapcsolatát a 

vármegyével. 1673–1675 között Szegedy Ferenc püspököt Bélteky Pál füleki alkapitány, 

1676-ban Bársony Györgyöt Tassy Mihály korábbi alispán, 1680-ban Pálffy Ferdinándot 

Bezegh István nógrádi alispán képviselte.114 Korompay Péter 1682–1685 között hódoltsági 

helynökét, Almásy András gyöngyösi plébánost bízta meg képviseletével, noha Tassy Mihály 

alispán igen ironikusan úgy fogalmazott róla, hogy a plébános inkább ért a breviáriumhoz és a 

gazdálkodáshoz, semmint a vármegyei igazgatáshoz.115 Fenesy hosszabb püspöksége idején 

változtak a főispáni megbízottak, főként a püspöki udvartartás tagjait bízta meg 

képviseletével.116  

                                                 
112 A kérdést a vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és iratanyag szisztematikus vizsgálatával lehetne 
alaposabban megvizsgálni, most azonban ennek csak rövid áttekintésére vállalkozhatunk, mindenekelőtt a 
jegyzőkönyvekből dolgozó Szederkényi Nándor megyetörténete alapján. Szederkényi megyetörténeti munkája 
az éves vármegyei tisztújításokat követte végig, kérdéses tehát, hogy a további vármegyei közgyűléseken ki és 
milyen intenzitással járt el a püspök-főispán nevében. 
113 SZEDERKÉNYI 1890–1897. III. 311–314, 317. 
114 SZEDERKÉNYI 1890–1897. III. 311–314. Pálffy Ferdinánd a füleki kapitányt, Koháry István kívánta megbízni 
képviseletével, de ő egyéb ügyei miatt nem tudta azt vállalni, így végül Bezegh István lett a püspöki megbízott. 
115 Ehhez persze hozzájárult, hogy Almásy már az 1660-as évek végén ellentétbe került a vármegyei vezetéssel, 
amely emiatt bizottságot menesztett az akkori főispánhoz, Pálffy Tamás püspökhöz. MOLNÁR 2005. 53–54. 
Korompay 1686-ban is egyházi embert, Szárhegyi András helyettes gyöngyösi plébánost küldött a vármegyei 
tisztújító közgyűlésre. SZEDERKÉNYI 1890–1897. III. 316. 
116 Eleinte Szörényi Gábor püspöki titkár (1688, 1690), majd Szécsenyi János (1692) és Usz Ferenc prefektusok 
(1695) képviselték a püspök-főispánt. SZEDERKÉNYI 1890–1897. IV. 68–69. 
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Az 1670-es évekből ismerünk példát a püspök főispánként való közbelépésére. 

Bársony György püspök Balogh Mihály ecsédi plébános védelmében nem fogadta el a 

vármegye ítéletét, amely az egyik vármegyei nemes javára ítélt a pappal szemben. Bársony 

főispáni hatalmával lezárta a pert, és peren kívüli egyezségre szorította a nemest.117 Jó példa a 

püspöki, főispáni, földesúri szerepkörök összemosódására a töröktől felszabadult Eger 

küzdelme a szabad királyi városi rang eléréséért. Fenesy György mint püspök-földesúr 

nevében 1693-ban például Laczkovits István püspöki procurator tiltakozott a város 

pecséthasználata ellen a Gyöngyösön tartott vármegyei közgyűlés előtt. 1689-ben a vármegye 

a rá kirótt hadiadóból 600 forintot akart a városra terhelni, ez ellen viszont Eger mint magát 

szabad királyinak valló város tiltakozott. Felmerülhet a kérdés, hogy Fenesy Györgynek mint 

püspök-főispánnak milyen szerepe lehetett a vármegyének a város ellen való fellépésében, 

miközben éppen azon igyekezett, hogy a várost visszaszerezze püspök-földesúri joghatósága 

alá.118 

 

2.1.3. Az egyházigazgatás 

A korszak pontos egyházigazgatási struktúrájáról nagyon kevés ismeretünk van.119 Az 

egyházigazgatás terén így egy 17. század közepére datálható instrukcióra támaszkodhatunk.120 

Az irat jelentőségét az is növeli, hogy jól illeszkedik a század magyarországi és egri 

egyházmegyés katolikus megújulásának folyamatába, hiszen több alkalommal is hivatkozik a 

korábbi egyházmegyei és tartományi zsinatokra. 

Az instrukció főként a püspöki vikárius feladatait összegzi, aki az egyházmegye 

igazgatásában a püspök legfőbb segítsége volt. A bevezető a vikárius legfontosabb 

tulajdonságait taglalta, személyét úgy viszonyította a püspökhöz, ahogy az apostolokat 

Krisztushoz.121 A püspökséget sem a püspök vagy annak családja, rokonai javára alapították, 

                                                 
117 MOLNÁR 2005. 80–81. 
118 A püspök „főispáni” ráhatását sugalmazza egy későbbi városi irat, miszerint a püspök-főispán az egri 
városvezetés egy tagját, Csala Gergelyt is befolyásolhatta, amit az igazolna, hogy pár évvel később alispánná 
tette. SZÁNTÓ 1988. 112–114, 117. 
119 A 17. század elejétől már létezik elvileg konzisztoriális jegyzőkönyvsorozat, azonban ez a 18. század 
közepéig, egészen Barkóczy Ferenc püspök idejéig a szentszéki pereket tartalmazza, azok közül is főként a 
házassági pereket. SOÓS 1957. 158. 
120 MNL HML, XII-2/d/80., pag. 1–19. Az irat keltezetlen, és a káptalan vegyes, kötetes anyagai között maradt 
fent, az 1649 utáni káptalani actákat tartalmazó kötet elején. A datálás kérdésében segít, hogy az instrukció 
szövegében egy-egy formulában egy Franciscus N. szerepel vikáriusként. A 17. század folyamán egyetlen 
Ferenc nevű vikárius fordult elő, Somogyi Ferenc nagyprépost, aki a nagy formátumú Kisdy Benedek püspök 
helynöke volt, és 1649–1654 között volt nagyprépost. Így az instrukció minden bizonnyal Kisdy püspökhöz 
köthető, ami egyáltalán nem is lenne idegen a kiemelkedő jelentőségű püspök trienti szellemiségben telt 
főpásztori működésétől. 
121 „Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” (Jn 20,21) 
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ezért ugyanígy kellett a vikáriusnak is az egyházmegye híveihez viszonyulnia.122 Szolgálatát 

szeretettel (charitas), szorgalommal (zelus), előrelátással (prudentia), gondoskodással 

(providentia), fáradhatatlansággal (vigilantia) állhatatosan (assiduitas) és bátran (fortitudo) 

kellett ellátnia. Ügyelnie kellett arra, hogy a híveket ne tévesszék meg tévtanok, azoktól 

fordítsa el és vezesse őket tanítással és példával az örök üdvösségre.123 

A püspöki helynöknek kellett felügyelnie a székesegyház rendjéért is. Ha a harangozó, 

az őrkanonok, illetve a székesegyházi főesperes feladatát hibával, hanyagul végezte, ő 

tartozott ezeket korrigálni. Szintén a székesegyházi szolgálat ellátása érdekében tudnia kellett 

az egyes kanonokok távollétéről.124 A káptalannak ugyanis szintén rezidenciakötelezettsége 

volt, amelyet az 1635. évi jászói zsinat is előírt számukra, távolmaradásuk büntetéssel járt.125 

A püspöki helynök egyik legfontosabb egyházkormányzati szerepe azonban a 

főesperesek és plébánosok felügyeletében állt. A főespereseknek ugyanis zsinatilag előírt 

kötelességük volt az alájuk tartozó plébánosok és plébániák évenkénti vizitációja,126 és az 

ennek során tapasztalt, a főesperesi jogkörön túlmutató hiányosságokat, elhajlásokat a 

püspöki helynöknek vagy a főpásztornak kellett jelenteni. A főespereseknek jegyzéket kellett 

vezetniük az alájuk tartozó plébániákról, a plébánosokról és az üresedésben lévő plébániákról, 

filiákról, és ezt a jegyzéket kérésre kötelesek voltak bemutatni. Az egyházlátogatásról készült 

jegyzőkönyveket, iratokat a zsinati előírásoknak megfelelően be kellett mutatniuk a 

püspöknek. A főespereseknek az új plébánosok előzetes vizsgája, kánoni beiktatása, illetve 

bármely okból történő áthelyezése esetén a püspöki helynökhöz kellett folyamodniuk. Az 

előzetes vizsgán sikeresen túljutott plébános-jelölteket a trienti hitvallás és a plébánosi eskü 

letételét követően a vikárius megerősítette és beiktatta.127 

A vikáriusnak a beiktatás után gondoskodnia kellett, hogy a jegyző a plébános nevét, 

az engedély kiadásának és a beiktatás idejének bejegyzésével együtt az erre kijelölt kötetbe 

bevezesse. Hasonlóképpen a vikáriusnak kellett megerősítenie és kihirdetnie, valamint a 

jegyzékbe bevezetnie a plébániák számára kiadott búcsúkat. Szintén a püspöki helynök 

feladata volt a szentelés előtti vizsga nyilvános kihirdetése, amelyet a templomok kapujára 

kellett kifüggesztetnie. A vikárius mellett a zsinati vizsgálóknak, vagy legalább két 

                                                 
122 „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak” (Mt 20,28); 
„Szabad lévén ugyanis mindenektől, magamat mindenek rabszolgájává tettem, hogy a lehető legtöbbet 
megnyerjem” (1Kor 9,19). 
123 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 1–3. 
124 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 3–4. 
125 PÉTERFFY 1742. 339–340. Cap. II. §2–3. 
126 PÉTERFFY 1742. 341–342. Cap. VII. 
127 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 5. 
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kanonoknak kellett részt vennie a vizsgán.128 A szentelési vizsgán a szentszéki jegyzőnek 

kellett a vizsgázók neveit feljegyezni, amelyet aztán a püspöki helynök a püspökkel 

erősíttetett meg. A megerősítést követően a szentelést végző püspöknek ezeket az erre 

felfektetett jegyzőkönyvbe kellett bejegyeznie.129 

Az instrukció utolsó része a szentszék működésével foglalkozott. A vikáriusnak 

előírták, hogy az egyházi bírói fórumon körültekintően és higgadtan járjon el. Az özvegyek, 

árvák, szegények ügyeit a bírói ülésszakokon kívüli időben is köteles volt meghallgatni. A 

feleket meghallgatva és az ügyet alaposan megvizsgálva hozza meg döntését, ugyanakkor ne 

engedje nekik, hogy időhúzással, szőrszálhasogatással és más módokon az ügyet feleslegesen 

elnyújtsák. Törekednie kellett arra, hogy a felek között inkább megegyezés, egyetértés jöjjön 

létre. Szabályozták a szentszéki idézés rendjét is.130  

A megfelelő ítélkezés biztosítására a vikáriusnak jogban jártas személyek tanácsát is 

ki kellett kérnie. Ezért a káptalan legalább két tagjának jelen kellett lennie mint szentszéki 

ülnöknek, de célszerű volt – különösen főbenjáró ügyek esetén – minél több kanonok 

jelenléte.131 A szentszéki jegyző feladata volt az iratkezelés, hogy a bemutatott és kiállított 

iratokat a megfelelő iratcsomóban elhelyezze. Ügyvéd (procurator) hiányában a vikáriusnak 

kellett gondoskodnia kijelölt ügyvédről, míg ügyészt (advocator) a püspök biztosított. Ha 

olyan ügy került volna esetleg a püspöki szentszék elé, amely világi bíróság elé tartozna, 

                                                 
128 Zsinati vizsgálókat választottak a káptalan soraiból például az 1635. évi jászói zsinat első napján: PÉTERFFY 
1742. 338. 
129 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 8–9. 
130 A bírói szék helyétől messzebb élőknek az idézéstől a szokásos tizenöt nap állt rendelkezésre a megjelenésre, 
azonban a városban élőknek elegendő volt rövidebb terminus megadása is. Ha az idézett nem jelent volna meg, a 
templomkapura kifüggesztett idézéssel tizennyolc napos határidőt kapott. Ennek letelte után intő levelet 
(monitoriae) kellett küldeni a meg nem jelenő peres félnek, ha pedig ez is hatástalan maradt, akkor 
excommunicatio, egyházi tilalom alá kellett vonni. Ennek hatástalan ismételt kihirdetése után azt a királyi 
hatalommal (brachium regale) is ki kellett hirdetni. Az ellenszegülőkre vonatkozó bírságot (onera contumaciae) 
az esztergomi érseki szentszéki taksájához igazították, így az idézés egy forintba, a végrehajtás tizenhárom 
dénárba, a kérvények pedig húsz dénárba kerültek. 
131 A konzisztoriális jegyzőkönyvek alapján ismert a résztvevők köre, amiből néhány általánosabb megállapítás 
leszűrhető, összevetve az instrukció által előírt irányelvekkel. A vizsgált időszakra két kötet maradt fent.  
Egyedül 1682-ből van adatom arra, hogy a püspök személyesen vett volna részt a szentszék munkájában, ekkor 
Korompay Péter püspök elnöklete alatt ültek össze.  Egyébként az esetek túlnyomó többségében a püspöki 
helynök elnökölt, aki mellett a káptalan tagjai, általában annak dignitásai jelentek meg. Két esetben volt ettől 
eltérés. 1671-ben Kolosváry István éneklőkanonok elnökölt mint helyettes vikárius (in spiritualibus substitutus 
vicarius), míg 1689-ben Tache János még mint éneklőkanonok jelent meg az adott ügyben helyettes 
helynökként.  A kanonokokon kívül az 1680-as évek derekától tűnnek fel a jegyzőkönyvben kassai ferences és 
jezsuita szerzetesek. 1692-ben például a kassai ferences gvárdián, Pethő János vesz részt a szentszék 
munkájában.  EÉL, Protocollumok, nr. 3604. fol. 105r. 1671. február 26.; fol. 290v. 1682. április 14.; fol. 291v. 
1689. március 1.; nr. 3605. számozatlan lapok, 1692. január 8. A vikáriuson, a káptalan tagjain, a ferences és 
jezsuita atyákon kívül természetesen részt vett a szentszéki bíróság ülésein a szentszéki jegyző is, akinek 
feladataira már az instrukció is röviden kitér. A szentszéki jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy személye alighanem 
mindig megegyezett a káptalani jegyző személyével. Így 1687. április 22-én Fenesy György egri püspök 
megerősítette a szentszéki jegyzői tisztségében Cziffkay János káptalani jegyzőt. EÉL, Protocollumok, nr. 3605. 
1687. április 22. 



 33 

akkor a szentszéki bírák világi törvényszék elé utasító parancsolatot (mandata declinatoria) 

adtak ki. Az instrukció kimondta a Bulla in Coena Domini (nagycsütörtöki bulla) alapján, 

hogy a szentszéki bíróság arra is ügyeljen, hogy azok, akik a szentszéki bíróság helyett világi 

bírósághoz fordulnak, és ezzel a főpásztori joghatóságot megsértik, egyházi tilalom alá 

veendők.132  

Az instrukció hatását a fennmaradt források alapján nehéz pontosan megragadni. Az 

egyházigazgatási részből a szentelési vizsga, a plébános-jelöltek vizsgája, a beiktatás 

körülményei és végrehajtása fogható meg leginkább forrásszinten, ezek gyakorlati 

megvalósulását majd a plébánosokról szóló részben tekintem át alaposabban. Azonban már itt 

fel kell arra hívnom a figyelmet, hogy az előírt adminisztrációból sem a főesperesek által 

vezetett plébánia-jegyzék, sem a szentelési jegyzék, sem a plébánosok beiktatására vonatkozó 

kötet nem maradt fent és nem is ismert.  

 

2.1.4. Rezidencia, udvartartás, reprezentáció 

Az 1613. évi országgyűlés a püspökség és a káptalan székhelyéül Jászót jelölte ki, amely 

azonban ekkoriban a jászói prépostságot irányító világi kommendátor, Gersei Pethő Ferenc 

székhelye is volt egyben. Már 1616-ban, a kilencéves széküresedést követően egri püspökké 

kinevezett Erdődy Jánosnak konfliktusa támadt a kommendátor-préposttal, ráadásul 1619-ben 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata során súlyos támadás érte a konventet és az ott 

székhelyét tartó egri káptalant is. A püspökség jászói tartózkodása csak nehezen 

konszolidálódott, 1627-ben Pázmány Péter érsek a joghatósági vita rendezésére az 

elmebetegnek nyilvánított Gersei Pethő Ferenc prépost mellé két egri kanonokot neveztetett ki 

gondnokul.133 Azonban 1637-től, Lippay György püspökségétől kezdve egészen a század 

végéig, egy rövidebb megszakítással (1681–1685) az egri püspökök voltak a jászói prépostok 

is, ami a joghatósági viszonyok rendeződéséhez vezetett.134 Jászón rezidenciaépületnek a 

püspökök a konvent erődített épületeit használták, míg a prépostsági templom 1649-ig 

székesegyházként szolgált. Emellett Pyber János püspök még 1631-ben egy nemesi kúriát is 

megvásárolt a városban egy kerttel és majorsággal. Az épületek az 1640-es évek végén már 

                                                 
132 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 9–13. A pápák a 14. századtól kezdve hagyományosan Nagycsütörtökön tették 
közzé azokat a konstítúciókat, amelyekben az önmagától beálló kiközösítéssel járó (excommunicatio latae 
sententiae) és kizárólag a pápa által feloldozást nyerő bűnöket sorolták fel. A bulla végleges megfogalmazása 
VIII. Orbán idején, 1627-ben nyerte el formáját, ebben a pápa 20 kiközösítéssel járó esetet sorolt fel. Ilyen 
kiközösítés alá estek az egyháziakat világi bíróság elé citáló és az egyház szabadságával ellentétes törvényeket 
hozó, a püspökök és más egyházi bírók joghatóságát akadályozó személyek. CLAEYS BOUUAERT 1937. 
133 BITSKEY 1997. 25–26. 
134 BACKMUND 1983. 545. 1681–1685 között elvált egymástól a két tisztség, ekkor Horváth György korábbi egri 
nagyprépost lett a jászói prépost. 



 34 

felújításra szorultak, ezt Kisdy Benedek püspök kezdte meg.135 A vár egy 1685. évi urbárium 

leírása alapján a Jászó mezőváros melletti síkságon terült el, és vizesárok fogta körbe, ám 

ekkor az épületegyüttes kifosztva és kiégve állt.136 1685 januárjában ugyanis Horváth György 

prépost megnyitotta a kapukat a császári csapatoknak. A prépost azonban hamarosan, február 

8-án meghalt, és a császári őrség parancsnoka, Petrás Jakab szabad prédának tekintette a 

várat.137 Hamarosan azonban kuruc csapatok jelentek meg a vár körül, amelyet a várőrség 

vezetői végül rövid tárgyalások után 1685. február 12-én feladtak.138 A kurucok, ígéretüket 

megszegve, az elvonuló császári katonaságból mintegy húsz embert lekaszaboltak, és a 

többieket szétkergették. A prépostságban mindent felforgattak és a kincseket Kassára 

szállították, közte a pár nappal korábban meghalt Horváth György prépost hagyatékát is. 

Miklósffy Péter jászói plébánost, Nebest Pál debrődi plébánost, Köröspataky István konventi 

jegyzőt és Pédery Lázár abaújvármegyei szolgabírót börtönbe vetették. Súlyos károkat 

szenvedett ekkor a jászói konvent hiteleshelyi levéltára is: egy részét szintén elszállították, 

egy másik részét viszont eltüzelték. Miklósffyt és Péderyt végül kezességen elengedték, de 

Nebestet és Köröspatakyt magukkal hurcolták Kassára. 1685. február 14-én a kurucok 

elhagyták Jászót, a prépostság épületeit és a templomot pedig távozásuk előtt felgyújtották.139  

Az elpusztított jászói prépostság épületegyüttesének újjáépítése Fenesy György 

püspök idején kezdődött meg, aki az utolsó világi kommendátor-prépost volt. Azonban ez az 

építkezés egyházi körökben bizonyos ellenérzéseket szült, ugyanis Fenesy a püspöki 

jövedelmeket is felhasználta ennek céljára.140 A Fenesy-féle épületegyüttesről fennmaradt egy 

18. századi ábrázolás, amely a későbbi barokk átépítés előtti állapotokat rögzítette. Az 

ábrázolás számozása szerint a kaputól észak-északnyugati irányba eső, és Fenesy hagyatéki 

                                                 
135 BITSKEY 1997. 26; MOLNÁR 2002. 90. 
136 MNL OL, E156, fasc. 56., nr. 26. pag. 35. A részletes összeírást 1685. május 11-én készítette Ebeczky Tamás 
és Iglódy Mihály a Thököly Imre számára lefoglalt birtokokról. 
137 MNL HML, XII–1/59., nr. 735.; MNL HML, XII-1/60., nr. 172. A fennmaradt tanúvallomások alapján a 
konvent tagjainak, mindenekelőtt Köröspataky István jegyzőnek, Nebest Pál debrődi és Miklósffy Péter jászói 
plébánosoknak, mint konventuális papoknak arra sem maradt idejük, hogy Horváth hagyatékáról inventáriumot 
vegyenek fel, hanem csak épp lepecsételni tudták az egyik pincehelyiség bejáratát és az ott őrzött ládákat. Petrás 
később azonban épp a másik félre vallott, szerinte Miklósffy, Nebest, valamint a várba húzódott nemesek 
prédálták a prépost hagyatékát. 
138 Petrás Jakab és a meghalt prépost javainak összeírására és átvételére kiérkező kamarai biztos, Szenczy János 
azonnal fel akarták adni Jászót, ám a konventuális papok, a konventi jegyző, és a Jászóra menekült nemesek 
kitartottak. 
139 MNL HML, XII–1/59., nr. 735. 
140 NÁTAFALUSSY 1882. 13. Jászóvár felújítása Eger visszafoglalása után kezdődött meg, emiatt Széchényi 
György esztergomi érsek meg is intette a püspököt, hogy a nagyszombati és jászói építkezések helyett inkább a 
visszafoglalt ősi püspöki székhely építésére kellene figyelmét és jövedelmét fordítania. EÉL AV, nr. 722., 1692. 
november 17., Pozsony. „…szükségesebb, dicséretesebb annál az egri nagytemplom megépítése (…) Az jászai 
templomot építteti kegyelmed? Ezt köll, nem azt…” 
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inventáriuma által „rundella” néven említett saroktoronyban volt Fenesy lakosztálya.141 A 

rondellában lévő kis szobában (in cubicello parvo penes rundellam) volt a könyvtárszoba. Az 

erről fennmaradt könyvjegyzék azért is jelentős, mert a korszak többi püspöki hagyatékában 

nem volt részletes lajstrom, csupán azt jelezték, hogy hány könyvet találtak a püspök halálát 

követően.142 Fenesynél összesen 34 kötetet jegyeztek fel, de feltételezésünk szerint ez csak 

töredéke lehetett a püspök személyes könyvtárának, hiszen számos alapmű, így például 

egyetlen Pázmány-kötet sem található meg benne. Lelkiségi, liturgikus, történeti és jogi 

kötetek alkották leginkább a hagyatéki leltárban fennmaradt könyvállományt. Megtalálhatóak 

közte a trienti szellemiséget és az új püspökideált jelző, a papi könyvtárak elmaradhatatlan 

részét képező alapművek is, így például a Concilium Tridentinum kötete, a Breviarium 

Romanum, illetve Agostino Barbosa műve a püspöki hivatalról és hatalomról. A püspök 

könyvei között ott volt elődje, Bársony György protestánsellenes röpirata, a Veritas toti 

mundo declarata, amely a korszak ellenreformációjának szimbolikus ideológiai alapmunkája 

volt. Szintén ehhez kapcsolható, hogy a kötetek között a katolikussá lett gályarab prédikátor, 

Otrokocsi Fóris Ferenc egyik műve, a Laetum ad Lugentes Sion Nuncium is megtalálható volt. 

A könyvtárszoba mellett lehetett a püspök lakószobája, amelyben kisebb-nagyobb 

almáriumok, ládák voltak ruhák, ezüstneműk, ékszerek, pénz és iratok tárolására. Az asztalok, 

székek és az ágy mellett egy imazsámoly is helyet kapott a szobában. A falon török 

szőnyegek, egy kerek függőóra, egy tükör, Szent György-ábrázolás és a máriapócsi kegykép 

másolata volt kifüggesztve. 

A várkastélyról fennmaradt ábrázolás alapján tudjuk, hogy a püspök lakosztályából 

déli irányba nyíló szárnyban kapott helyet az étkező, amely a kapu feletti szobákon, az 

ábrázolás által préposti lakosztálynak nevezett részen keresztül kapcsolódott a délnyugati 

saroktoronyhoz. Ebből nyílt keleti irányba az az épületszárny, ahol a konvent hiteleshelyi 

levéltára nyert elhelyezést. A rajz alapján a gótikus stílusú templom az épületegyüttes 

délkeleti részén, a püspöki lakosztállyal átellenben volt. A templom északi falához 

csatlakozott az ábrázolás alapján 17. század végi stílusjegyeket magán viselő, talán éppen 

Fenesy építkezéseihez köthető harangtorony. Innen egy háromosztatú, L alakú épületszárny 

nyúlt vissza Fenesy püspök lakószobáihoz.  
                                                 
141 A színes ábrázolást ld. a Függelékben, közli: BARTAL 2001. 11. Az inventáriumnak két példánya ismert: EÉL 
AV, nr. 1092. Ennél bővebb példány a káptalani magánlevéltárban található jegyzék: MNL HML, XII-2/b, Nr. 2. 
Div. 4. Fasc. 3. Ez a jászói leltáron kívül a kassai házban és az Egerben összeírt ingóságokat is feltünteti. 
142 Szegedy Ferenc esetében a káptalan és a Szepesi Kamara közötti ellentét miatt nem ismert részletes 
inventárium. Bársony György esetében csak annyit jegyeztek fel, hogy „Libri in Bibliotheca”: MNL HML, XII–
1/19., nr. 10.  Pálffynál százötven főleg prédikációs és lelkiségi könyvet találtak a kassai szállásán, de ezeket 
nem részletezték: MNL HML, XII–1/19., nr. 189. (a hiteleshelyi jegyzőkönyvben található jegyzék); MNL 
HML, XII–1/77., nr. 189. (a hiteleshelyi iratok közt fekvő jegyzék). 
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Fenesy jászói építkezései is mutatják, hogy bár 1649-től Kassa volt a káptalan és a 

püspökség székhelye, a püspök valójában mégsem költözött be Kassára, hanem székhelyét 

többnyire továbbra is Jászón tartotta. Szegedy Ferenc Lénárd 1670. évi püspöki 

processzusában is hangsúlyozták, hogy Kassán nincs is saját háza, hanem bérel.143 A Kassán 

bérelt házakról azonban keveset tudunk. Szegedy Ferenc Lénárd püspök 1670. július 25-én a 

később katolizált kassai szenátor, Madarász Márton és felesége Gönczy Sára asszony kassai 

házrészét, az ún. Gönczy-házat vette bérbe.144 Ez alighanem azonos Gönczy Boldizsárnak a 

„dél felől néhai Nyeregjártó Dániel maradéki, észak felől pedig Kőmíves Mátyás uram házai 

szomszédságában a napnyugati piaczi soron” fekvő házával.145 

Szegedy utóda, Bársony György püspök kassai tartózkodásának idején 1677-ben 

Tárkányiné házát bérelte. A házösszeírásból származó adat alapján a ház a kassai 

alsófertályban, vagyis a déli városkaputól nyugat felé eső városrészben volt, a plébániával és a 

Kisdianummal („Kis Papok háza”) egy körzetben.146 Fenesy György hagyatéki leltárából 

tudjuk, hogy azon ritka alkalmakkor, amikor Kassán megszállt, a káptalan házát (Hospitium 

seu Domus Venerabili Capituli) használta.147 Alighanem ugyanarról a házról lehetett szó, 

amely a Szepesi Kamara székházának szomszédságában állt. Az 1677. évi házösszeírásban a 

kamara házának szomszédságában Horváth György nagyprépost két házát írták össze, így 

ezek egyikét azonosíthatjuk a káptalan házával.148 1676-ra a ház már annyira rossz állapotba 

került, hogy a Szepesi Kamara felszólította a káptalant a felújításra, és azt tervezte, hogy 

szükség esetén akár saját, kamarai forrásból is restaurálják, de akkor addig használják a házat, 

amíg meg nem térül az ára.149 Fenesy György püspöki processusának felvételekor is 

                                                 
143 ASV, Arch. Concist., Proc. Consist., vol. 71., fol. 5/v., 6/r. 
144 HOLUB 1927. 274. 
145 MNL HML, XII-1/19., nr. 420. A házat Révay Elek és Vécsey Judit kétezer forintért adta zálogba Bélaváry 
Miklósnak és feleségének, Madarász Erzsébetnek, majd tőlük Madarász Márton és Gönczy Sára váltotta 
magához. Az 1677. évi házösszeírás a második fertályba sorolva, Nyeregjártó Dániel és Kőmíves Mátyás házai 
között sorolja fel Holló Zsigmond és Vécseyné házrészét. Ez egyben megerősíti a Vécsey-Madarász-Gönczy 
zálogosítás tényét, ráadásul Holló Zsigmond a házát Szegedy Ferenc Lénárd püspöknek bérbeadó Gönczy Sára 
asszonynak előző házasságából származó fia volt. WICK 1941. 137. 
146 WICK 1941. 135. A ház azonban később is egyházi bérlemény maradt, mert 1686-ban Jalkóczy János 
nagyprépost hagyatéki leltárát is a Tárkányi-házból vették fel. Ekkor egy belső és egy nagyszobát, egy felső 
szobát, egy pincét, konyhát és két boltot írtak össze a Tárkányi-házban. MNL HML, XII-1/20., nr. 139. 
147 MNL HML, XII-2/b, Nr. 2. Div. 4. Fasc. 3. 
148 WICK 1941. 137. 
149 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. május, fol. 60. 1676. május 5.; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. július, fol. 
87. 1676. július 23. Igaz, azt a fenyegetést, miszerint felújítják és saját használatba veszik, végül a júliusi 
kamarai fogalmazványból kihúzták. Felszólították a kassai bírót is, hogy sürgesse és szorítsa rá a káptalant a 
felújításra, igaz ebből a fogalmazványból is kihúzták a további szankciókra utaló részt. MNL OL, E244, fasc. 
42., 1676. július, fol. 92. 1676. július 27. A többszörös kamarai figyelmeztetés ellenére úgy látszik a káptalan 
nem kezdte meg a felújítást, noha arra már májusban ígéretet tettek: MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. május, nr. 
7. 1676. május 7. Végül a kassai bíró felszólítását követően mozdult előre az ügy, mivel Horváth György 
nagyprépost arra kérte Kinisy János bírót, hogy küldje ki az építésügyi elöljárót (praefectus aedificus), hogy 
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Kecskeméti János jezsuita atya megerősítette, hogy a püspök kassai lakóhelye a káptalan 

tulajdonában áll, és nem messze fekszik a székesegyháztól.150 

A püspökök idejüket megosztva tartózkodtak hol Jászón, hol Kassán. Elvileg 1687-től, 

ez kiegészült Egerrel, de ott igazi püspöki székhely majd csak 1699 után, Telekesy István 

püspöksége idején alakult ki. Időről-időre természetesen más lakóhelyek is szóba jöttek. A 

kassai jezsuiták diáriuma alapján viszonylagos pontossággal vizsgálható, hogy a püspökök 

tartózkodási ideje miként oszlott meg Kassa és Jászó között, vagy éppen mely más 

városokban töltöttek hosszabb időszakokat.151  

Szegedy püspök egyértelműen Kassát részesítette előnyben: háromszor több időt 

töltött a városban, mint a jászói rezidencián. Ezenkívül pár napos rövid távollétei ismertek 

Eperjesen és Bártfán. Kassán a leghosszabb időt 1673. július elejétől töltötte egyhuzamban, 

mintegy tíz hónapot. Jászón leghosszabb ideig megszakítás nélkül 1674. szeptember 

közepétől tartózkodott egészen év végéig: bő három és fél hónapot. De esetenként hosszabb 

kassai tartózkodását megszakítva egy-egy hétre vagy épp csak pár napra ment ki Jászóra. 

Bársony György rövid, alig több mint kétéves püspöksége idején szinte nem is fordult 

meg Jászón, hanem főként Kassán és a Szepességben töltötte idejét. Ekkor is egy kettős 

rezideálással számolhatunk tehát, de itt érdekes módon Bársony püspök a korábbi, szepesi 

prépostként megszokott környezetébe vonult vissza akár hónapokra is Kassáról. 1676 

júliusától például négy és fél hónapon keresztül a Szepességben volt. Azonban a Szepesi 

Kamarának egyik tisztviselőjéhez intézett leveléből kiviláglik, hogy a szepesvári 

rezidenciatartás problémákba ütközött. A várban ugyanis a Csáky család és a kincstár is egy-

egy részt bírt. A püspöknek azonban úgy tűnik nem volt teljesen megfelelő a kincstári 

kezelésben lévő épületegyüttes, talán a kamarával ekkoriban kiéleződő konfliktusára való 

tekintettel is. Ezért a Szepesi Kamara egy olyan javaslatot vázolt, hogy a Csáky-család 

személyzete a kincstári épületekben kapjon szállást, míg a püspök a Csákyak részén lakjon.152  

                                                                                                                                                         
helyreállíthassák az épületet, elkerülve a káptalani és a kamarai ház esetleges kárát, és hogy ő is mielőbb 
használatba vehesse a házat: MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. augusztus, nr. 30., 1676. augusztus 3. 
150 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici., Nr. 231. fol. 3v. 
151 BEK, Kézirattár, Ab 86/I–II. passim. Bársony György és Pálffy Ferdinánd esetében szinte biztosnak 
tekinthető, hogy minden püspöki kassai elutazást és érkezést regisztráltak. Szegedy Ferenc Lénárd esetében 
1672–1676 közöttre rendelkezünk adatokkal, azonban néhány esetben az elutazás, vagy a visszaérkezés ideje 
bizonytalan. Fenesy György püspök kassai tartózkodására viszont alig-alig találunk adatot a diáriumban, ami 
persze arra is utalhat, és a püspök jászói építkezéseinek tükrében nem is lenne meglepő, hogy Jászót ritkán 
hagyta el. Sajnos a diárium 1681–1691 közötti része hiányzik, így Korompay Péter püspök időszakára egyáltalán 
nem rendelkezünk adatokkal. 
152 MNL OL, E244, fasc. 42., fol. 154. 1676. augusztus 17. A Szepesi Kamara Gallik Jakabnak. A lőcsei krónika 
értesülése szerint Bársony esetében az is felmerült, hogy Jászó és Kassa helyett a savniki kastélyban tartaná 
székhelyét: HAIN 1988. 395. 
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A Thököly-felkelés idején egyébként Korompay Péter püspök is a biztonságosabbnak tartott 

Szepesvárra húzódott.153  

Pálffy Ferdinánd két és fél éves püspöksége idején valamivel több időt töltött Jászón, 

mint Kassán. Emellett egy hosszabb, közel hét és fél hónapos időszakon át Nagyszombatban 

tartózkodott, ami egyértelműen az 1679. évi pestisjárvány előli menekülését jelentette. Fenesy 

György püspök ritka kassai tartózkodása abból is kitűnik, hogy a jezsuita diárium többnyire 

azt jegyezte fel, hogy a jezsuita atyák közül mikor és ki ment ki Jászóra, a püspökhöz 

ebédelni. Fenesy természetesen megfordult a visszafoglalt Egerben is, de ott nem épült ki még 

az ő idején püspöki rezidencia.154 

A püspöki udvartartásra csak töredékes adataink vannak. A püspök legközvetlenebb 

munkatársa a püspöki titkár volt. Azonban a korszakból csak hármuk neve ismert, 

mindannyian világi származásúak voltak. A titkár őrizte a főpásztor pecsétjét, így az ő 

feladata lehetett az iratkezelés is.155 A titkár tehát többnyire a püspök környezetében 

tartózkodott, Pálffy Ferdinánd püspök hagyatéki leltárában például említik a kassai 

szálláshelyen a titkár szobáját.156 Szegedy Ferenc Lénárd püspök titkára Mérey István volt. A 

püspök végrendeletében négyszáz forintot hagyott rá, de a káptalan és a Szepesi Kamara 

között a püspöki hagyaték ügyében kibontakozó konfliktusban is rendre feltűnt még a neve.157 

Semsey Péter volt Bársony György, majd őt követően Pálffy Ferdinánd püspök titkára is. 

Semsey ezt megelőzően a Szepesi Kamara szolgálatában állt, 1673 körül kamarai írnok volt, 

majd alfogalmazóként tűnt fel.158 Már ez a töredékes adat is jelzi az összefonódó világi-

egyházi karrierlehetőségeket, amely Fenesy György püspök titkára, Szörényi Gábor (1653–

1708) esetén még inkább megfogható. Családja egyébként is erős egyházi beágyazottsággal 

                                                 
153 MNL OL, E15, Expeditiones camerales, 1682. júl. nr. A/15. 1682. július 3. A Magyar Kamara utasította a 
Szepesi Kamarát, hogy Korompay püspök részére Szepesvárott egy-két megfelelő lakószobát jelöljenek ki. 
154 Az 1687. december 17-én visszafoglalt Egerbe 1688. március 21-én vonult be Fenesy György püspök. A 
püspök később is tartózkodott rövid időre Egerben, így például 1695 februárjában a kassai szeminárium, a 
Kisdianum régense, Pethő István atyával együtt jelentek meg a városban, hogy Fenesyt beiktassák mint a város 
földesurát. BITSKEY 1997. 40.; BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 48r. 1695. február 4. Az egri püspöki székhelyről, 
annak körülményeiről, kialakításáról majd az Egerről szóló fejezetben foglalkozom bővebben. 
155 Ez 1674 őszén például a szatmári plébániára kiadott invesztitúra-engedély és jóváhagyás esetében okozott 
kisebb gondot. A titkár távollétében ugyanis Szegedy Ferenc püspök nem tudta az okiratot megerősíteni 
pecsétjével. Ezért külön utóiratban jelezte a Szepesi Kamarának, hogy amennyiben az okirat kiállításával gond 
lenne, úgy legyen elegendő, hogy ő a plébánosnak teljes joghatóságot és minden engedélyt megad. MNL OL, 
E254, fasc. 66., 1674. október, nr. 43. Jászó, 1674. október 25. 
156 MNL HML, XII-1/19., nr. 189. 
157 BARANYAI 1927. 114. Fallenbüchl is említi egy 1689. évi adat alapján, miszerint egy kérvényben régi titkári 
szolgálataira hivatkozik, azonban tévesen királyi titkárnak feltételezi: FALLENBÜCHL 2002. 196. 
158 OSZK, Kézirattár, Fol. Lat. 954. fol. 16r.; FALLENBÜCHL 2002. 309. Fallenbüchl tévesen Szenczy Petrus 
néven hozza. 
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rendelkezett, három fivére is egyházi pályára lépett.159 Szörényi kezdettől fogva Fenesy 

püspöki titkára volt, alighanem már korábban is kapcsolatban állhattak. Az egyházi 

tisztviselői karrier világi hivatalnoki pályával fonódott hamarosan össze. 1694-ben ugyanis 

Abaúj vármegye jegyzője, 1697-ben pedig alispánja lett. 1702-ben személynöki ítélőmester, 

majd 1708-ban, nem sokkal halála előtt alországbíró lett Erdődy György mellett.160 A püspöki 

titkári poszt mellett 1696-ban a káptalan jegyzőjeként szerepel.161 Az 1690-es években 

számos egyházi funkciót töltött be a püspöki titkárságon és a káptalani jegyzőségen túl. Ő volt 

a jászói konvent jegyzője Fenesy György mint jászói prépost mellett és az egri szentszék 

jegyzője is. Utóbbi alighanem összefüggött a káptalani jegyzőséggel, hiszen mint korábban 

láttuk, általában a káptalan jegyzője szerepelt szentszéki nótáriusként.162 Szörényi esete arra 

világít rá, hogy nemcsak az egyes egyházkormányzati ágak (püspök, káptalan, szentszék), 

hanem az egyházkormányzat és állami adminisztráció személyi állománya között is szoros 

kapcsolat volt. Ez azt a vélekedést is erősíti, mely szerint az állam használta és felhasználta az 

egyházigazgatás különböző szintjeit a hiányos állami apparátus kiegészítésére. 

A titkár mellett az udvartartás legközvetlenebb tagjai voltak a püspök gyóntatója és 

udvari káplánja. A gyóntatóról csak Szegedy Ferenc püspök esetében tudunk, akinek a kassai 

jezsuiták prominens alakja, Sámbár Mátyás atya volt a lelkiatyja.163 Alighanem Szegedy 

utódai esetében is a jezsuita atyák lehettek gyóntatók. Befolyásukra csak kivételes esetben van 

forrás, mint azt majd a jezsuitákról szóló fejezetben röviden érinteni fogom.  

Az udvari káplánokra szintén kevés adat van. Szegedy Ferenc püspök idejéből három 

káplán ismert.164 1680-ban Pálffy Ferdinánd káplánjaként említik Dorich Miklóst,165 míg 

                                                 
159 Szörényi Zsigmond dömösi apát, nyitrai olvasókanonok és vikárius, majd traui címzetes püspök volt: 
VAGNER 1896. 266–268. Szörényi László szintén nyitrai kanonok, majd szerémi püspök lett: VAGNER 1896. 
287–294. A harmadik fivér, Szörényi Sándor jezsuita szerzetes lett, ő tartotta 1699-ben Fenesy György 
temetésén a gyászbeszédet: LUKÁCS CG III. 1672.; PAVERCSIK 2007. 52. 
160 IVÁNYI 1974. 
161 MNL HML, XII-2/d/78., pag. 5. 
162 Miután Fenesy György püspök 1699-ben végrendelet nélkül halt meg, 1700-ban Pethes András nagyprépost 
rendezte a fennálló adósságokat Szörényivel, ebből derülnek ki az 1690-es években viselt egyházi tisztviselői 
pozíciói. MNL HML, XII-2/b Nr. 2. Div. 4. Fasc. 3. Szörényi esete arra is rámutat, hogy az egri püspökök mint 
jászói prépostok titkárukat a konventi jegyzőségre is alkalmazhatták. Ezt támasztja alá némileg a fentebb már 
említett Köröspataky István konventi jegyző esete is, akinél ugyan nincs adat, hogy püspöki titkár is lett volna, 
viszont Szegedy Ferenc Lénárd püspök unokahúgának a férje volt. Köröspataky emellett Szörényihez hasonlóan 
Abaúj vármegyei szolgabíró is volt: MNL HML, XII–1/60., nr. 172. 
163 BITSKEY 1997. 36. 
164 1672-ben Zayka János György: Kassa város keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 5. (156. kép), 1672. 
október 22. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 20.); 1673-ban Szalay Jakab, akire a püspök 
végrendeletében háromszáz forintot, valamint a végrendeleti végrehajtók belátása szerint néhány hordó bort, 
valamennyi gabonát és ruhát hagyott, de nem említette, hogy ő lett volna korábban a káplánja: BARANYAI 1927. 
114.; Kassa város vegyes anyakönyve (1672–1687), pag. 31. (169. kép), 1673. december 15. 
(www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 20.); 1675-ben pedig Tuploczai Imre páter volt a püspöki káplán, 
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Fenesy mellett 1687-ben Pethes András, majd 1696-ban Ordódy Sebestyén szerepel mint 

püspöki káplán.166 A püspöki káplánság több esetben a káptalani karrier előzménye volt, így 

például Dorich, Pethes és Ordódy mellett Szegedy egyik káplánja, Szalay is a káptalan tagjai 

közé emelkedett. Mivel a korszakban az egri püspökök jászói prépostok is voltak, 

udvartartásuk egyházi személyi részét képezték a jászói konventuálisok is. II. Ulászló ugyanis 

már 1508-ban kimondta, hogy amennyiben a jászói prépost nem tagja a premontrei rendnek, 

úgy köteles oda belépni, az istentiszteletek és a hiteleshelyi feladatok ellátására pedig kellő 

számú rendtagot ellátni, a prépostság javaira gondot viselni.167 Bár az első feltétel 

nyilvánvalóan nem teljesült, a jászói konvent hiteleshelyi működése a világi kommendátorok 

időszakában is folyamatos volt. A jászói konventuális papok jellemzően a jászói plébános, és 

azoknak a környékbeli falvaknak a plébánosai lettek, amelyek a prépostság birtokai voltak.168 

Mivel a konventuális papok is a püspök közvetlen környezetéhez tartoztak, így innen is 

kerültek majd be a káptalani testületbe, például az említett Miklósffy Péter jászói plébános. 

Az udvartartás legnagyobb részét a különféle adminisztratív, illetve kiszolgáló 

feladatot ellátó személyzet alkotta. Sajnos azonban semmilyen instrukció nem áll 

rendelkezésünkre, és a létszám, feladatkörök esetében is csak töredékes forrásaink vannak. Ez 

a személyi állomány és a birtokigazgatás szervezete nem vált el egymástól. Fenesy György 

püspök idején bizonyosan tudjuk, hogy a szervezet élén a prefektus állt, míg a kassai háztartás 

élén külön gondnok és gazdasszony állt.169 A Pázmány Péter korabeli érseki udvartartás 

analógiájára a prefektus–provizor feladata lehetett a személyzet ellenőrzése, a takarékosság 

felügyelete, a rezidenciaépületek tisztaságának, megfelelő állapotának biztosítása.170  

A püspöki udvarban való szolgálat azonban nagy felelősséggel és akár veszélyekkel is 

járhatott. Szegedy Ferenc Lénárd püspök halála után az egri káptalan és a Szepesi Kamara 

között vita támadt a hagyaték körül. Ennek egyik első epizódja volt az udvartartás korábbi 

első emberének, a hűtlen kezeléssel vádolt Sztankay Zsigmondnak a lefogása és Jászón való 

                                                                                                                                                         
akinek végrendeletében Szegedy ötszáz forintot hagyott. Imre atyát később a püspök rokonainak végrendeletileg 
hagyott javak felől is kikérdezték: BARANYAI 1927. 114.; MNL HML, XII-1/19., nr. 25. 
165 BEK Kézirattár, Ab 86/I. fol. 210r. 1680. június 20. 
166 Pethesre: Jászó vegyes anyakönyve (1679–1738), pag. 41. (48. kép), 1687. június 12. (www.familysearch.org; 
letöltés: 2013. március 8.). Ordódyra: APF, SC Ungheria-Transilvania, vol. 3., fol. 21–22. 
167 FRAKNÓI 1895. 218. 
168 Így például a jászói rezidencia pusztulásánál is a jászói plébános Miklósffy Péter mellett Nebest Pál debrődi 
plébános szerepel konventuálisként. MNL HML, XII–1/59., nr. 735. 
169 MNL HML, XII-2/b, Nr. 2. Div. 4. Fasc. 3. A kassai ház gazdasszonya emellett az árva diákokra is tartozott 
főzni.  
170 BITSKEY 1986. 157–162. 
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bebörtönzése.171 A püspök emberének lenni a kuruc időkben pedig különösen veszélyes volt. 

Bársony György püspök egyik szolgálóját ugyanis két másik kassai polgárral együtt a 

bujdosók elfogták és felkoncolták.172 

Az udvartartás mellett kiemelendőek azok a reprezentatív események, amelyek a 

püspöki hatalmat szimbolizálták.173 Ennek egyik első megnyilvánulási formája az új püspök 

bevonulása, az intrada volt. Bársony György és Pálffy Ferdinánd esetében egy különleges 

egybeesésről beszélhetünk, mert a Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztető virágvasárnapi 

liturgiával esett egybe Kassára való érkezésük.174 Ennek az ünnepélyes bevonulásnak megvan 

a maga korai, liturgikus előzménye is. A jeruzsálemi pátriárka ugyanis Virágvasárnap 

kivonult a hívek körében a falakon kívülre, és ott a pálmák ünnepélyes megáldása után 

szamárháton vonult be a városba a hívek és papság körében körmenetben.175 Bársony György 

püspök bevonulásakor azonban a kassai jezsuita diárium leírása egyértelművé teszi, hogy attól 

külön tartották a virágvasárnapi barkás körmenetet. A püspök azonban így is nagyszámú 

nemesség, köztük a Szepesi Kamara adminisztrátora és Gersei Pethő Ferenc gróf 

társaságában, a kassai papság és diákság kíséretében, körmenetben vonult be székvárosába. 

Pálffy Ferdinánd püspök fogadására egészen Somos községig előrement kétszáz muskétás 

kíséretében a jezsuita rektor és Tache János éneklőkanonok.176 A püspök másnap, 1678. 

április 2-án szombat este hat órakor, harangzúgás, dobpergés és harsonaszó kíséretében vonult 

be Kassára. Az ünnepélyes körmenetben részt vett a káptalan, az akadémia hallgatósága és a 

ferencesek is. Ugyanakkor a feljegyzésből azt tűnik ki, hogy az új püspök bevonulása 

                                                 
171 Sztankayt ötezer márka ellopásának gyanúja miatt tartoztatta le a Szepesi Kamara: MNL OL, E244, fasc. 40., 
1675. szeptember. fol. 114., 1675. szeptember 26. Sztankay Zsigmond tiltakozása a nemesi előjogokat sértő 
bebörtönzés ellen: MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. október, nr. 7. Jászó, 1675. október 2. Kérvényét, hogy 
engedjék szabadon, mert hajlandó alávetni magát az igazságszolgáltatásnak, Abaúj vármegye is a kamara 
figyelmébe ajánlotta: MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. október, nr. 23. s.d. [1675. október 29. előtt]. Az egri 
káptalan 1675. november elején Szelepcsényi György érsekhez írt levelében is követelte a Sztankaynál lévő pénz 
és ingóság kiadását: BARANYAI 1927. 134. Sztankay viszont már 1675. október végén azt írta a Szepesi 
Kamarának, hogy a kezénél lévő pénzeket átadta a káptalannak. MNL OL, E254, fasc. 70. 1675. október, nr. 80., 
1675. október 22. Egy kamarai válaszfogalmazvány alapján úgy tűnik, hogy a káptalan a később szabadon 
bocsátott Sztankay újbóli lefogását kérte, és a bírói joghatóság körül is vita támadhatott, mert a kamara 
egyértelműen kinyilvánította, hogy az ügyet világi fórum elé tartozónak tekinti: MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. 
május, fol. 28–29. 1676. május 6. 
172 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 113. r. 1677. szeptember 2. 
173 A püspöki reprezentációt általában is és annak egyes elemeit is vizsgálja: PETNEKI 2010. 
174 Bársony György ugyanis 1676. március 28-án, Virágvasárnap, míg Pálffy Ferdinánd 1678. április 2-án, 
Virágvasárnapot megelőző szombaton vonult be Kassára. BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 78v, 133v. Pálffy 
érkezését megelőzően két szervitora a jezsuitáknál ebédelt a nagypréposttal közösen. Mivel ez másfél héttel a 
püspök bejövetele előtt történt, így feltételezhető, hogy ez egy előkészítő megbeszélés volt. BEK, Kézirattár, Ab 
86/I. fol. 132v. 1678. március 22. 
175 BÁLINT 1989. 195. 
176 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 133r-v. 1678. március 29., április 1. A kétszáz muskétás kísérete azért is 
indokolt volt, mert a somosi plébánost épp két nappal korábban zsarolták meg ezer forint váltságdíjra a 
bujdosók. 
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éppenséggel inkább megzavarta a virágvasárnapi előkészületeket. Mindkét esetben 

ünnepélyes vacsora követte a püspök érkezését, Bársonynál még aznap este, Pálffynál – 

alighanem késői érkezése miatt – másnap. Egy évtizeddel később Fenesy György püspök is 

majdnem húsvétra érkezett Kassára, ám a rossz utak miatt Rozsnyóbányán ünnepelte „Szent 

Húsvét napját felix allelujával”. Szenczy János kamarai tisztviselő ezért jelezte Fischer 

Mihály kamarai adminisztrátornak, hogy Tornán fogja fogadni a főpásztort, akit az 

adminisztrátor nevében is köszönteni fog.177 Egy héttel később Holló Zsigmond kamarai 

tanácsos is már Jászóra készült, hogy az új püspököt köszöntse, és javasolta a kamarának, 

hogy „valami bor, búza, zab és széna kedveskedéssel lenne megnevezett püspök uram 

őnagyságának”, hogy elnyerjék jóindulatát és a tizedbérleti tárgyalásokat minél előbb 

megkezdhessék vele.178 

Szintén jelentős eseménynek számított Eger visszafoglalása után Fenesy György 

látogatása és bevonulása a városba, hisz több mint kilencven év után érkezett püspök a régi 

székvárosba. A visszafoglalt város körülményeire jellemző, hogy körmeneti zászlót sem 

találtak, így egy Egerben maradt, az iszlámról katolizált, újkeresztény katonától szerzett Podl 

Kelemen jezsuita superior egy zászlót, amelyet sebtében alakítottak át egyházi célra. Az egri 

katonaság és a már betelepült polgári lakosság körmenetben vonult püspöke elé, akit a 

jezsuita elöljáró egy beszéddel köszöntött, amely a Flores apparuerunt in terra nostra 

himnuszhoz kapcsolódott, szimbolikusan jelképezve a főpásztor megjelenését Egerben. 

Ezután a Maklári-kapun át ünnepi körmenetben vonultak a Szent Mihály-

plébániatemplomba.179 Fenesy püspök látogatása természetszerűleg fonódott össze a 

visszafoglalt város számára oly fontos liturgikus eseményekkel, mint például az egyes 

templomok püspöki felszentelése.180 

Ez is mutatja, hogy milyen kiemelt figyelem kísérte a püspökök részvételét a 

különböző szertartásokon. A bevonulást követő napok eseményei közül kiemelkedett az új 

püspök első miséje. Pálffy Ferdinánd püspök például egy héttel érkezését követően, 

húsvétvasárnap tartotta első prédikációját, amelyen a jezsuiták nagy számban vettek részt, 

mert mint írták, ez volt a püspök első szentbeszéde.181 A püspök szerepe azonban 

krízishelyzetekben is megnövekedett. Bár Pálffy Ferdinánd 1679 augusztusában elhagyta a 
                                                 
177 MNL OL, E254, fasc. 105., 1687. március, nr. 6. Jászó, 1687. március 30. 
178 MNL OL, E254, fasc. 106., 1687. április, nr. 75. Kassa, 1687. április 7. 
179 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346. Historia domus Agriensis Societatis Jesu I. pag. 11. A köszöntőbeszédnél 
a sor fölé van utólag bejegyezve „Flores apparuerunt in terra nostra” (Virágok láttatnak a földön: Énekek 2,12), 
ebből feltételezhető, hogy ezzel a himnusszal köszöntötték az érkező püspököt. Szintén ezt erősíti, hogy a 
püspöki látogatást leíró bekezdés is ezzel a hasonlattal kezdődik. 
180 A minoriták templomát például még aznap 1688. március 21-én felszentelte, ld.: KOVÁCS 2008. 137. 
181 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 135r. 1678. április 10. 



 43 

pestisjárvány által szorongatott Kassát és a távolabbi Nagyszombatba húzódott, a járvány 

közeledtének hírére aktívan részt vett azokon a szertartásokon, amelyekkel a lakosság 

lelkiállapotát kívánták megerősíteni. A pestis megjelenésekor a jezsuita rend alapítója, 

Loyolai Szent Ignác július 31-i ünnepén Kassára érkező Pálffy Ferdinánd celebrálta az ünnepi 

szentmisét a jezsuita templomban, ennek végén litánia és imádságok hangoztak el a pestis 

ellen, majd az ünnepséget a Szent Erzsébet-székesegyházba vezetett körmenet zárta.182 

Pálffy püspöknek a jezsuita rendalapító Loyolai Szent Ignác ünnepén való részvétele 

is mutatja, hogy a legfőbb keresztény ünnepkörökön kívül a főpásztorok többször 

személyesen megjelentek az egyes szerzetesrendi szentek ünnepein is. Fenesy György 1693 

decemberében a jezsuitáknál vett részt Xavéri Szent Ferenc ünnepén.183 De nem csak a 

jezsuita szentek ünnepeire találunk adatokat. 1679 júniusában a ferences Páduai Szent Antal 

ünnepén Pálffy püspök vezette a szentmisét a ferencesek kassai templomában.184 Kiemelkedő 

volt az egyházmegye védőszentjének, Olajbafőtt Szent Jánosnak az ünnepe. Ehhez 

kapcsolódóan is Pálffy püspök idejéből van adatunk. 1679 májusában a kassai 

főszékesegyházban tartott ünnepi szentmisén P. Csernátony István SJ mondta a szentbeszédet, 

majd a misét követő ebédre a jezsuita rektor és a papnevelde régense is elment a 

püspökhöz.185 

A liturgikus események mellett a kassai „társasági életben” való aktív püspöki 

részvételre is vannak forrásaink. A korábbiakban említett ebédek, vacsorák is ezt mutatják. Az 

egyik ilyen fórumot a jezsuita kollégiumban tartott drámaelőadások jelentették, amelyeken 

többször részt vettek a püspökök, így például Fenesy Györgyről három alkalommal is van 

adat (1689, 1692, 1698).186 Hasonló alkalmak voltak a nyilvános egyetemi védések és 

disputációk, amelyeken a világi és egyházi előkelők mellett az egri püspök is gyakran részt 

vett.187 Nemcsak az egyházi, hanem a világi elittel is jó kapcsolatépítésre és -tartásra adott 

lehetőséget a vacsorák, ebédek rendezése. A püspök mellett a káptalan tagjai, a szerzetesrendi 

                                                 
182 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 184r. 1679. július 31. A jezsuita diárium 1679 márciusában tesz először 
említést a pestisjárványról, amikor Horváth György nagyprépost, püspöki vikárius elrendelte a pestis elleni napi 
imádságok és litániák tartását. BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 170v. 1679. március 12. 
183 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 19v. 1693. december 2. Érdekes adalék a püspöki udvartartáshoz, hogy még a 
püspököt megelőzően bement Kassára a püspöki szakács és kukta. Mindkettő „a következő nap és éjszaka a 
fogások körül sürgölődött”.  
184 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 179v–180r. 1679. június 13. 
185 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 176r. 1679. május 6. 
186 STAUD 1986. 53–54, 56.; BITSKEY 1997. 35. Fenesy a visszafoglalt székhelyén, Egerben is részt vett az ottani 
jezsuita gimnázium egyik színielőadásán 1692-ben. A diákok Szent Gallicanus című előadását követően a 
püspök megjutalmazta a résztvevő diákokat: KILIÁN 1993. 64. 
187 1679. május 3-án Pálffy Ferdinánd és a kanonokok előtt tartották a logicát hallgató diákok nyilvános 
vizsgáját: BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 176r. 1693. január 25-én két Kassán tanuló Csáky gróf tartott 
disputációt Fenesy püspök jelenlétében: BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 2v. 
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elöljárók, a város és a Szepesi Kamara vezetői, császári főtisztek is időről-időre megjelentek 

ezeken az alkalmakon.188 A püspök személyének megünneplésére egy adat van. 1697-ben 

György-napon a jezsuita rektor és egy atya siettek ki Jászóra felköszönteni Fenesy György 

püspököt.189  

A főpapi hatalom utolsó, szimbolikus megnyilvánulása a temetés során történt.190 A 

ravatal, a temetési menet, a temetési beszédek az utolsó alkalmat teremtették meg a pompa 

episcopalis kifejezésére. Szegedy Ferenc Lénárd püspök esetében sajátos helyzet állt elő, 

ugyanis több hónapon át nem került sor temetésére. Ez alighanem részben a hagyaték körül a 

Szepesi Kamara és a káptalan között fellángoló ellentéteknek is betudható. Miután a püspök 

1675. szeptember 12-én meghalt Kassán, pár nappal később, szeptember 15-én ravatalozták 

fel. A ravatal felett gyóntatója, a jezsuita Sámbár Mátyás mondott beszédet, majd másnap a 

székesegyházban tartottak gyászmisét.191 A temetésre azonban csak 1676. január 22-én került 

sor.192 A halottasház előtt ismét Sámbár Mátyás prédikált, míg a templomban Illyefalvi István 

kanonok, kassai plébános mondott gyászbeszédet.193  

A ravatalról Bársony György esetében van pontosabb ismeretünk. A gyászmisét a 

jezsuiták templomában tartották, a szentélyben felállított gyászemelvényen elhelyezett 

koporsóra püspöki jelképként egy fekete püspöksüveget és a pásztorbotot helyezték ki.194 

Pálffy halála és temetése szimbolikusan egybeesett Mindenszentek és a Halottak Napjának 

ünnepkörével, mivel 1680. október 31-én halt meg. Mindenszentek ünnepén kezdték el a 

jezsuita templomban építeni a ravatalt, és fekete lepellel borították az oltárt. Érdekességként 

említhető, hogy ravatalához felhasználták I. Rákóczi Ferenc castrum dolorisának elemeit. A 

püspököt Halottak Napján temették el a Loyolai Szent Ignácról nevezett mellékoltár alá a 

kriptába. Koporsóját nyolc jezsuita vitte, a szertartáson csak páran vettek részt. A gyászmisét 

két nappal később, november 4-én Horváth György nagyprépost, püspöki vikárius 
                                                 
188 1673. január 13-án Kassa város bírájánál, Fodor Jánosnál volt összejövetel, ezen részt vettek a jezsuita 
elöljárók, a püspök, a káptalan tagjai, valamint magyar és német tisztek. BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 3v. 1679. 
május 23-án a jezsuitáknál volt ebédvendég a püspök, a vikárius, a ferences gvárdián, Holló Zsigmond kamarai 
tanácsos. BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 177v. 1693. december 3-án a Xavéri Szent Ferenc ünnepén tartott 
szentmisét követő ebéden részt vett a jezsuitáknál a püspök, Fischer Mihály kamarai adminisztrátor, Szentiványi 
László kamarai tanácsos, Octavian Nigrelli tábornok, felső-magyarországi főhadparancsnok, Pethes András 
kanonok, Vas Sándor abaúji alispán. BEK, Kézirattár, AB 86/II. fol. 19v. 
189 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 82r. 1697. április 24. 
190 A kora újkori főúri végtisztességről ld.: SZABÓ 1989. 
191 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 68r.  
192 A káptalan meghívója a Szepesi Kamara vezetőinek: MNL OL, E254, fasc. 71., 1676. január, nr. 23., 1676. 
január 19. 
193 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 74r. A gyászbeszédekre: Illyefalvi: RMK II. 1357 (Lilium sepulchrale); 
Sámbár: RMK I. 1191 (Lilium inter spinas). Elemzi őket: PAVERCSIK 2007. 51–52. 
194 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 126r–v. Bársony felett a gyászbeszédet Szunyoghy György jezsuita atya, kassai 
filozófia professzor tartotta, azonban ennek szövege ma már nem ismert. Szunyoghy Györgytől egy 1679-ben 
Kassán kiadott vers maradt fent, Sárkányölő Szent Györgyről: RMK II. 1444b. 
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celebrálta.195 Pálffy püspök végrendeletében úgy rendelkezett, hogy minden pompa nélkül 

temessék el, ezt jelképezte a szűkkörű temetés is.196 Bársony Györgyöt is in silentio vitték be 

Kassára.197 Jól illeszkedik a temetés ilyen értelmezése a 17. század közepére elterjedő, a 

pompaellenességet hangsúlyozó halotti és temetési kultuszba. Mivel Pálffy magát mindvégig 

a jezsuita rend tagjának tartotta, nem csoda, hogy a jezsuita gyökerű kultusz az ő temetése 

alkalmával is érvényesült.198 

Fenesy György püspök Jászón halt meg, és az ottani Keresztelő Szent János-

templomban helyezték örök nyugalomra.199 Vele véget ért az egri püspökség történetének egy 

jól meghatározható időszaka, a száműzetés évszázada. Halála után a premontrei rend 

visszakapta Jászót. Jelzésértékű volt, hogy Telekesy István püspök nem Kassára vonult be 

először, hanem Egerbe, és kassai beiktatására csak megbízottját küldte el. Kassára csak 

később, 1699 késő őszén vonult be.200 A püspökség ezzel visszatért az ősi székhelyre, Egerbe. 

 

2.1.5. A püspöki jövedelmek 

A püspökség jövedelemforrásait több csoportba lehet sorolni. Ennek nagy része a püspökség 

birtokaiból, a másik pedig a dézsmajövedelmekből folyt be. A püspöki birtokállomány már a 

13. század közepére kialakult, és nem ment keresztül jelentős változáson a 16. századig.201 

Verancsics Antal püspök 1563-ban évjáradék fejében átengedte a jövedelmeket az 

uralkodónak, így azt ezután a Szepesi Kamara vette kezelésbe. A jövedelmek és így a 

birtokok visszaszerzése a 17. század folyamán kezdődött meg.202 Ennek a folyamatnak egyik 

állomása volt a Korompay Péter püspök idején felvett 1682. évi birtokösszeírás, amely 

rögzítette és részletezte az egyes falvakból befolyó jövedelmeket.203 A földesúri pénzadó 

mellett a természetbeni juttatásokat és a kisebb haszonvételeket (malom, legelő, erdő) is 

pénzen váltották meg a püspöki földesúri jobbágyok. Az egyes községekhez tartozó pusztákat 

                                                 
195 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 218r–220r. 
196 SUGÁR 1984. 357. 
197 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 126r. 
198 SZABÓ 1989. 57–59. 
199 PAVERCSIK 2007. 52. 
200 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 133r. 1699. június 27–29.; fol. 145r. 1699. november 10–11. 
201 A középkori püspöki birtokállományra ld.: KOVÁCS 1987. 128–132. 
202 MOLNÁR 2005. 24. 
203 MNL HML, XII-3/a/11., pag. 24–68. Az összeírás után rögzítették a falvakra vonatkozó úrbéri 
szolgáltatásokat is (pag. 69–95.). Az összeírás külön értéke, hogy röviden kitért az egyes községek vallási-
felekezeti viszonyaira is. 
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vagy a község lakossága, vagy a helyben maradt kisnemesség váltotta magához éves 

bérben.204  

Az összeírásból képet kapunk a birtokigazgatás struktúrájáról is. Az adminisztráció 

élén egy adminisztrátornak vagy másként prefektusnak nevezett személy állt.205 A 

birtokállományt két officialatusra, felső- és alsó-tiszttartóságra osztották. Ennek élén egy-egy 

tiszttartó állt.206 1687 után Eger felszabadult az oszmán uralom alól, de a középkori kettős, 

káptalani és püspöki földesuraság csak 1695-re állt helyre, miután Eger elvesztette a 

püspökkel szemben a szabad királyi városi rangért folytatott küzdelmét. Ekkor Zábrády István 

lett az egri provizor, aki korábban Gyöngyösön lakott, feltehetően ott is a mátraalji püspöki 

birtoktestek adminisztrációjában vállalt szerepet.207 Az egri püspökök jászói prépostként a 

prépostság jövedelmeit is élvezték, annak gazdasági adminisztrációja feltehetőleg 

összefonódott a püspöki birtokok igazgatásával. Az officiálisok alá tartozott a konvencionális 

alkalmazottak széles rétege, amely a középszintű birtokigazgatáshoz legközelebb állóktól 

(ispánok) a napi, gazdasági munkában résztvevőkig (béresek) terjedt.208 Az officiálisoknak a 

konvencionálisok munkájának ellenőrzése mellett bizonyosan számadást kellett adniuk évről-

évre, amelyet a püspöki udvarban ellenőriztek.209 

                                                 
204 Még korábban, Szegedy Ferenc Lénárd püspök idején az Eger melletti Szőlőske pusztát például Bogácsi 
János, a káptalan provizora vette bérbe. SUGÁR 1984. 344. Ez utalhat egy hasonló rendszerre mint amilyen a 18. 
század első évtizedeiben a veszprémi püspöki birtokállomány esetében tapasztalható. Ott a birtokok nagy részét 
a püspöki provizorok árendálták, vö.: MIHALIK 2010. 142–151. 
205 1675 tavaszán Tassy Mihály hevesi alispánt említik püspöki prefektusként: MNL HML, XII-3/f/22., fasc. 
SSS. nr. 181. 1675. április 12., Fülek. Pápai János levele Tassy Mihályhoz. 1675 őszén a Szepesi Kamara 
Szegedy Ferenc püspök hagyatéka körüli ügyben Nagy Istvánt idézi színe elé, mint a püspöki birtokok 
adminisztrátorát: MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. november, nr. 30., 1675. november 9. 1682-ben az összeírás 
idején Demekovich János az adminisztrátor. Az 1690-es években a vármegyei tisztújító közgyűléseken való 
képviselettel megbízottak közül ismert Szécsenyi János és Usz Ferenc prefektusok neve. SZEDERKÉNYI 1890–
1897. IV. 68–69. 
206 1682-ben Helle Márton volt a „Fölső-Jószágh” tisztartója, míg Deák János az „Alsó-Jószághot” felügyelte. A 
felső-jószághoz sorolták: Felsőtárkány, Maklár, Füzesabony, Kisbuda, Tiszanána, Pusztaszikszó, Mezőkeresztes, 
Demjénd, Kápolna. Az alsó-jószághoz: Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Gyöngyöspüspöki, Abasár, Visonta. 
207 MNL HML, XII-3/e/194., Egri Érsekség Gazdasági Levéltára, Birtokigazgatási iratok, Rationes 1695–1697., 
1695. évi számadások: „Által költözésemkor Gyöngyösről Egerben Uram Őnagysága szolgálatjára erogáltam fl. 
4. den. 29.” 
208 1695-ben az egri provizor számadásában a következő konvenciós alkalmazottak fordultak elő: kondások, 
béresek, erdőkerülők, serfőző és segítőlegényei, kertész, hajdúk, majorgazda. MNL HML, XII-3/e/194., 1695. 
évi számadások. Fenesy György püspök 1699. évi halála után felvett inventáriumban a jászói birtokról és 
háztartásból ismert egy belső és egy konyhai cselédlány, kocsisok, majorsági gazdaasszony, komlótermesztő 
(lupularius), szakács, kulcsár, sáfár (dispensator), két ispán (jászói és csereháti). MNL HML, XII-2/b Nr. 2. Div. 
4. Fasc. 3. 
209 Az egri provizor 1696. évi (1695. december 7. – 1696. december 31. közötti időszakra) számadásának 
ellenőrzését például egy egész bizottság végezte el, ennek élén Usz Ferenc prefektus állt, mellette Pathay István 
jászói plébános, konventuális, Szörényi Gábor püspöki titkár, Abaúj vármegyei jegyző, Nyírő Mihály püspöki 
ügyész (fiskális), Seres György Borsod vármegyei jegyző, és közelebbről meg nem nevezett egri szenátorok 
voltak a számvizsgáló bizottság tagjai. Az általuk tett jelentésre Zábrády István provizor tételesen válaszolt, 
melyre a bizottság viszontválasszal reagált. MNL HML, XII-3/e/194., 1697. évi számvizsgálat. 
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A másik nagy bevételi forrás a püspöki dézsma volt. A 16. században a püspökség 

tizedszedési joga nyolc vármegyére terjedt ki.210 Verancsics Antal püspök ezeket is bérbe adta 

az uralkodónak, ám 1596 után a Szepesi Kamara az árendát sem fizette már meg az egri 

püspököknek, hanem a védelmi rendszer fenntartására fordította azokat. A püspökök csak az 

1620-as években kezdték meg a tizedek visszaszerzését. II. Ferdinánd ugyan 1622-ben 

visszabocsátotta a tizedet a püspöknek, azonban ennek tényleges birtokbavétele csak 1627-

ben történt meg. Ráadásul ekkor is csak a Tiszán inneni részeket kapta vissza, míg a tiszántúli 

részekért 1631-től kapott árendát. A tizedekért folytatott küzdelmet azonban utódai is 

folytatták.211  

Az 1670-es évekre kialakult gyakorlat alapján a Szepesi Kamara évi árenda fejében 

vette bérbe a püspökség tizedjövedelmeit, majd tovább adta bérbe a nemességnek. A püspök 

csak néhány járás dézsmáját tartotta fent a maga javára.212 1685-ben Korompay Péter püspök 

például Sáros vármegyéből egy járás és Kisszeben város dézsmáit tartotta vissza a maga 

részére, míg Zemplén vármegyében csak három járást adott bérbe.213 Egy 1685–1697 közötti 

időszakra készült kimutatás szerint, amely a püspökség és a káptalan tizedeinek bérbeadását 

közösen vizsgálta, a kamara számára minden évben haszonnal zárult a bérleti rendszer, 

csupán 1695–1696-ban nem volt kifizetődő.214 A rendszer azonban nem működött 

tökéletesen, olykor súlyos konfliktusokat is okozva a térség rekatolizációjában egyébként 

együttműködő püspök és Szepesi Kamara között. 1677 nyarán az ellentét odáig fajult a szabad 

királyi városok tizedét illetően, hogy Bársony György egri püspök egyházi tilalommal 

                                                 
210 SZEDERKÉNYI 1890–1897. II. 365. Abaúj, Bereg, Borsod, Heves, Sáros, Szabolcs, Zaránd, Zemplén 
vármegyék. 
211 MOLNÁR 2002. 92.; MOLNÁR 2005. 24. 
212 1673-ban Szegedy Ferenc Lénárd püspök a maga javára tartotta fent a gyöngyösi, a visontai és az abasári 
dézsmákat, ezenkívül egyes pusztákról járó dézsmát (Hidvég, Mezőkeresztes, Gyöngyöspüspöki, Szőlőske, 
Szarvaskőalja, Felnémet, Dob, Bútelek, Sajóhídvég, Kinizs). Ugyanekkor a tizedek mellett a Heves megyei 
quartát is bérbe adta a Kamarának. A bérleti összeg 20 200 magyar forint volt összesen. Ennek felét a 
Kamarának rögtön ki kellett fizetnie, a másikat pedig az albérletbe (rearendatio; subarendatio) való kiadás után, 
Szent György napját (április 24.) követően kellett megadnia. Az összeg felét német, a másik felét lengyel 
pénzben kellett kifizetni. MNL OL, E23, fasc. 14., 1673. április 22. Pontosan ismert ebből az évből, hogy az 
egyes vármegyék dézsmabérletét mennyiért árendálták: Heves – 2985 forint, Borsod – 3825 forint, Abaúj – 2826 
forint, Zemplén – 4107 forint, Sáros – 1541 forint, Szabolcs – 1140 forint, Bereg – 1485 forint, Szatmár – 850 
forint, Ugocsa – 1000 forint. Ehhez jött még Heves vármegye quartáinak bérletösszege 520 forint. Összesen 
20 279 forint, némileg több mint a szerződésben rögzített összeg.  MNL HML, XII-3/f, fasc. SSS, nr. 12. 
213 Sáros vármegyében Kisszeben város mellett a berki járás tizedét tartotta vissza, míg Zemplén vármegyében a 
sztropkói, homonnai és polyánkai járásokat adták csak ki bérbe. MNL HML, XII-3/a/11., pag. 113–114., 1685. 
július 10., Lőcse. 
214 A táblázat több pontja ugyanakkor nehezen értelmezhető és egyeztethető, de véleményem szerint így is egy 
megközelítő értéknek tekinthető: MNL HML, XII-3/a/25., pag. 95. Az Udvari Kamara azonban az 1695–1696. 
évi károkat olyan tetemesnek ítélte, hogy a Magyar Kamarát utasította, hogy vizsgálják felül, vajon ismét bérbe 
vegyék-e az egri püspökséghez tartozó tizedet. ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 383., 1697. április, fol. 250–251., 
1697. április 27. 
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(excommunicatio) fenyegette meg a kamarát.215 Két évvel korábban azonban Bársony még 

mint váradi püspök intette a kamarát, hogy a szatmári dézsma hozzá tartozik, nem az egri 

püspökhöz, ezért az árendát is neki fizessék, ne Szegedy Ferenc püspöknek.216  

A bérleti rendszer struktúrája is gondot okozott néha. 1671-ben a püspök bizonyos 

Heves megyei járásokat a maga részére tartott fenn, másokat viszont már kiárendált a helyi 

birtokosoknak, mindenkinek a maga faluját. Így mikor a kamara jelentkezett a bérlésért, a 

püspök árendátora inkább visszafizette a már beérkezett árendaösszegeket, a birtokosoknak 

pedig alighanem a kamarával kellett ismét tárgyalniuk.217 Erre utal, hogy a Homonnai 

Drugeth család tiszttartója sietve írt a kamarának, hogy még egy rövid időre hosszabbítsa meg 

a bérbeadási határidőket, mert Homonnai grófnő korábban már írt az egri püspöknek is, de 

elkésett vele.218 

A kamara a dézsmát igyekezett természetben beszedni és azt azonnal a Felső-

Magyarországon állomásozó katonaság ellátására fordítani. Erre hivatkozva igyekeztek a 

bérleti összeget csökkenteni, így például 1671-ben az egri püspök a közjó érdekében (pro 

bono publico) és a katonaság ellátására a szokásos árenda negyedrészét elengedte. A 

kimutatás szerint a kamara összesen 11 013 birodalmi tallérért vette bérbe a kijelölt tizedeket, 

de a püspök ebből 3000 tallért elengedett.219 Ugyanekkor a sárosi dézsma ügyét is rendezték, 

ugyanis annak csak a fele maradt a püspök kezénél, a másik felét már korábban a nagysárosi 

vár építésére fordították. Szegedy püspök is csak annyira emlékezett hogy „a Rákóczy família 

azt a dézsmát tízezer tallérban bírná, s némelyek azt beszélik, hogy az ország rendelte volna 

Sáros építésére azon dézsmát egy gyűlésben, és így sem énnékem, sem az én 

praedecessorimnak nem fizettek”.220 A kamara részéről tárgyaló Joannelli András gróf is 

megerősítette, hogy a sárosi dézsma felét korábban a sárosi vár építése miatt a Rákóczi család 

bírta, mivel azonban oda a Wesselényi-szervezkedés bukása után az 1670-es évek elején 

                                                 
215 MNL OL, E23, fasc. 18., 1677. augusztus 22. A szerződés szerint a szabad királyi városok tizedét is árendálta 
a kamara, azonban a püspök mégis maga akarta azt beszedni. 
216 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. március, nr. 77., 1675. március 24., Szakolca. Bársony György püspök 
levele. 
217 MNL OL, E254, fasc. 53., 1671. május, nr. 53., 1671. május 18., Szendrő. Török Ferenc rimaszombati 
harmincados levele. 
218 MNL OL, E254, fasc. 53., 1671. május, nr. 32., 1671. május 17., Homonna. Horváth Mihály tiszttartó levele.  
219 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 233., 1671. május, fol. 80–83.; 100–101. 1671. május 12.; 1671. július., fol. 69–
72., 1671. július 3-i ügyirat alatt Joannelli András gróf jelentése 1671. április 29-én. 1672-ben ezen felbátorodva 
az Udvari Kamara ismét sürgette a Magyar Kamarát, hogy igyekezzenek elérni hasonlóan arányos csökkentést az 
Alsó-Magyarországon működő főpapoknál. ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 237., 1672. március, fol. 159–164., 1672. 
március 12. 
220 MNL OL, E254, fasc. 53., 1671. április, nr. 42., 1671. április 24., Bártfa. Szegedy Ferenc püspök levele. 
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császári katonaságot helyeztek, a gróf kérte az Udvari Kamara intézkedését a sárosi dézsmák 

ügyében.221 

A püspököt ezeken kívül még saját jövedelemként illette a középkori egri 

székesegyházban alapított oltárjavadalmak egy része. A 17. század végén összesen 39 ilyen 

beneficiumot tartottak nyilván, ezek közül huszonegy volt a püspöké.222 Ezekhez az 

alapítványokhoz többnyire egyes tizedjövedelmek (főleg bor, de gabona, báránytized is) és 

szőlők tartoztak, illetve néhány ház, telek. Az oltárjavadalmakat felsoroló áttekintésből is 

kiderül, hogy egyes oltárjavadalmakat, vagy legalábbis azok egy részét bérbe adták. Így 

például a Szent Miklós-oltárhoz tartozó visontai szőlőket tizenkét forintért árendálták. 

A püspökség jövedelmei a 17. század elején az ezer forintot sem érték el, az 1670-es 

évekre ez 15–18 000 magyar forint körül állandósultak.223 Az 1680-as években azonban ez 

lecsökkent. Korompay Péter idején ötezerre taksálták a püspökség bevételeit.224 Az évtized 

végén Fenesy György püspöki processzusának tanúvallomásaiban meg sem merték becsülni 

már a jövedelmeket, csupán annyi jegyeztek fel, hogy a háborús idők előtt akár az évi 

harmincezer forintot is elérhette.225 Telekesy István idején is csak öt-hatezer forintra tették a 

jövedelmet, bár megjegyezték, hogy a dézsma felét a kamara a háborús költségek és 

szükségletek miatt nem fizette meg, hanem szabadon használta fel.226 A püspöki processzusok 

mindegyike kiemelte, hogy a bevételek nagy részét az egyházi tizedjövedelem jelenti, 

azonban a 17. század végének háborús, polgárháborús viszonyai között ennek csak 

töredékéhez fért hozzá a püspökség. 

 

2.2. A KÁPTALAN 

2.2.1. A káptalan összetétele 

Ahogy a kora újkori magyar káptalanokra általában, úgy sajnos az egri káptalanra is igaz, 

hogy alig áll rendelkezésre modern feldolgozás, prozopográfiai, társadalomtörténeti, 

                                                 
221 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 233., 1671. május, fol. 80–83.; 100–101. 1671. május 12.; 1671. július., fol. 69–
72., 1671. július 3., Joannelli András gróf jelentése (1671. április 29.).  
222 MNL HML, XII-2/b, Nr. 2. Div. 5. Fasc. 1., Frustum 12. A püspöké volt: Mária Magdolna oltár, Szent Márk 
oltár, Szent Márton oltár, Szűz Mária mennybemeneteléről nevezett oltár, Krisztus teste oltár, Szent György 
oltár, Szent Katalin oltár, Szent Miklós oltár, Szent Barnabás oltár, Szent András oltár, Szent Dorottya oltár, 
Szent Mihály oltár, Szentháromság oltár, Szent Erzsébet oltár, Keresztelő Szent János oltár, Szent István király 
oltár, Szent Domonkos oltár, Szent László oltár, Szent Máté oltár, Szent Péter és Pál apostolok oltára, Szentlélek 
kápolna. Az egyes oltárjavadalmakat részletesen felsorolja: KOVÁCS 2005. 55–72. 
223 MOLNÁR 2005. 24. 
224 ASV, Arch. Concist., Proc. Consist., vol. 81., fol. 28r, 32r. 
225 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Vescovi, nr. 231., fol. 2v, 3v. 
226 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Vescovi,  nr. 282. 
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archontológiai igénnyel.227 Míg a középkorra ugyan már lassan két évtizede vezérfonalként 

használható Köblös József monografikus feldolgozása,228 addig a testületek 1526 utáni 

történetére még mindig 19. század végi, 20. század eleji adattárak, összegzések állnak 

rendelkezésre – jobb esetben.229 Az utóbbi évek káptalannal foglalkozó tanulmányai közül 

Fedeles Tamásnak a pécsi kanonokokról írott rövid áttekintése emelhető ki, amely már a 

nyugati historiográfiában, különösképpen a német történetírásban elterjedt szempontok 

érvényesítésével vizsgálta a testületet.230 Hasonlóan részletes, átfogó összképet nyújt a 

veszprémi káptalan 18. századi összetételéről Hermann István doktori disszertációja.231 Az 

alábbiakban a Fedeles Tamás által követett szempontokat igyekszem a lehetőségekhez mérten 

érvényesíteni, noha a feltárás korántsem lehetett teljes körű, a pontos adatfelvételhez további 

aprólékos forráskutatás volna szükséges. A tanulmányok, a bekerülés körülményeit illetően, 

és a karrierlehetőség kapcsán néhány általánosabb érvényű megállapítás már így is levonható. 

A 17. század utolsó harminc évéből 44 kanonok neve ismert. Közülük tízen kerültek 

be a testületbe már 1670 előtt,232 míg 21 esetben 1699 után haltak meg vagy hagyták el a 

testületet.233 Azok, akik már bizonyosan 1699 előtt meghaltak, vagy pályájuk máshová vitte 

őket (23 fő), átlagosan 12 esztendőn át szolgáltak a testületben. Ez természetesen az egyes 

személyeket vizsgálva erős szórást mutat: Várkonyi Mátyás mindössze egy éven át szerepel 

kanonokként (1675–1676), míg Tache János kerek negyven éven át volt az egri káptalan tagja 

(1653–1693), és jutott egészen a nagypréposti stallumig élete végére. Tizenhat kanonok 

esetében lehetett megállapítani a testületbe való bekerülés idején egy hozzávetőleges életkort. 

Ez alapján átlagosan 34 évesen kerültek be a káptalanba. A legifjabb Csáky Imre volt 21 

évesen, míg a legidősebb Sorger Mihály volt a maga körülbelül 45 évével.  

                                                 
227 Mai napig első sorban a Nováky József által még a 19. század elején összeállított, de csak a 20. század elején 
publikált Memoria Dignitatumot használják az egri káptalan összetételére, de ez is csak a 17. század végéig nyújt 
adatot: NOVÁKY 1907. Adattárát a közreadó Leskó József kiegészítette, de a 18. századra már ő is csak töredékes 
adatokkal szolgál, ráadásul munkája kéziratban maradt, struktúrája esetenként nehezen felfejthető: MNL HML, 
XII-2/d/111. Azonban jelen fejezet adatsorai is kénytelenek voltak főként erre a két munkára támaszkodni. 
228 KÖBLÖS 1994. 
229 Ezek közül azonban messze kiemelkedik a győri káptalan történetét és tagjainak életrajzát feldolgozó munka: 
BEDY 1938. 
230 FEDELES 2005. A kora újkori egyházi középrétegről nyújt még áttekintést újabban: MOLNÁR 2006. 13–37. 
231 HERMANN 2011. 118–134, 168–187. 
232 Bágyoni Benedek, Fodor György, Hocsay Jakab, Horváth György, Istvánffy Bálint, Király Mihály, Kolosváry 
István, Mokcsay András, Stenczel János, Tache János. 
233 Almásy András, Balogh Mihály, Baán János, Bersenyi Demeter, Csáky Imre, Csete József, Czetényi Miklós, 
Dorich Miklós, Franyó Mihály, Haburay László, Kondor János, Krucsay Miklós, Mattyasovszky Imre, Ordódy 
Sebestyén, Pethes András, Petróczy János, Sorger Mihály, Szárhegyi András, Tarnóczy Mihály. Ide soroltam 
Magyary Mihályt, Mokray Pált, akiknek esetében bizonytalan a káptalani tagság megszűnésének időpontja, 
miután elképzelhető, hogy már 1699 előtt távoztak az élők sorából. 



 51 

A kanonokok közül harminchétnél ismerjük tanulmányai helyét. Nyolcan kezdték meg 

stúdiumaikat Kassán, akik közül négyen ott is végeztek.234 Húszan Nagyszombatban is 

tanultak, közülük tizenegyen fejezték be tanulmányaikat ott.235 Nagyszombatból általában 

még Bécsbe mentek tovább tanulni, összesen húszan folytattak ott stúdiumokat, heten voltak 

olyanok, akik csak Bécsben tanultak.236 Bécs mellett egyszer még előfordult a grazi egyetem 

is, a jezsuitának indult Bersényi Demeter esetében.237 Rómába összesen öten jutottak el, ahol 

a Collegium Germanicum Hungaricum növendékei lettek.238 

Az egyházi pályafutás tekintetében többnyire hosszabb-rövidebb plébánosi működést 

ismerünk a káptalanba való bekerülést megelőzően. Pongrácz Imre és Csáky Imre került be 

római tanulmányaival egyidőben a testületbe.239 Másik káptalani testületből csupán egy fő, 

Szántosy András került át, aki korábban szepesi kanonok volt.240 Hét kanonok esetében 

tudunk az egri egyházmegyés szolgálat előtt más egyházmegyében betöltött plébánosi 

javadalomról: ketten a váci egyházmegyében működtek, öten az esztergomi 

főegyházmegyében.241 

A testületbe való bekerülés hátterében több ok állhatott. Több esetben megragadható a 

püspökkel való közvetlen kapcsolat, fentebb a püspöki udvartartásnál már említettem a két 

lehetséges utat: a püspöki kápláni és a jászói konventuálisi szolgálat előzménye lehetett a 

későbbi káptalani tagságnak.242 Korábbi egyházmegyés kapcsolat is szerepet játszhatott az 

egri káptalanba való átlépésben. Így például Szegedy Ferenc püspököt követve mehetett át az 

                                                 
234 Baán János, Bersényi Demeter, Csáky Imre, Haburay László (Kassán végzett), Illyefalvy István (Kassán 
végzett), Krucsay Miklós (Kassán végzett), Petróczy János (Kassán végzett), Tarnóczy Mihály. A kassai 
tanulmányokra a Kisdy-féle szeminárium jegyzőkönyvét használtam: OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122.  
235 Bágyoni Benedek, Jalkóczy János, Mattyasovszky Imre, Mokcsay András, Mokray Pál, Ordódy Sebestyén, 
Pongrácz Imre, Szalai Jakab, Szántosy András. Nagyszombatban végeztek: Almásy András, Balogh Mihály, 
Csete József, Fodor György, Istvánffy Bálint, Kolosváry István, Kondor János, Nagy Lukács, Szárhegyi András, 
Tarnóczy János, Tarnóczy Mihály. A nagyszombati tanulmányokra ld.: KÁDÁR–KISS–PÓKA 2011. 
236 Bágyoni Benedek, Bán János, Bersényi Demeter, Csáky Imre, Csima Mihály, Franyó Mihály, Horváth 
György, Jalkóczy János, Jósa István, Király Mihály, Magyari Mihály, Mattyasovszky Imre, Miklósffy Péter, 
Mokcsay András, Mokray Pál, Pethes András, Sorger Mihály, Szalai Jakab, Szántosy András, Tache János.  A 
bécsi tanulmányokra ld.: FAZEKAS 2003. 
237 LUKÁCS CG I. 91–92. 
238 Csáky Imre, Jósa István, Ordódy Sebestyén, Pongrácz Imre, Szalai Jakab. A római tanulmányokra ld.: 
VERESS 1917. Pongrácz római tanulmányaira: ZÁVODSZKY 1911. Csáky római tanulmányaira: BITSKEY 2009a. 
239 ZÁVODSZKY 1911. 4–5, 12–13.; MÁLNÁSI 1933. 54–55. 
240 1676–1688 között volt szepesi kanonok: HRADSZKY 1901. 442.  
241 Vác: Cseke Mihály, Istvánffy Bálint. Esztergom: Franyó Mihály, Kondor János, Mattyasovszky Imre, 
Miklósffy Péter, Tarnóczy János. 
242 Püspöki káplán volt: Szalai Jakab, Pethes András. Jászói konventuális volt: Bágyoni Benedek, Csetényi 
Miklós, Jalkóczy János, Miklósffy Péter. 
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egri egyházmegyébe a váciból Istvánffy Bálint és Cseke Mihály, és váltak a káptalan 

tagjaivá.243 

Fontos szerepet játszhatott a családi háttér is. Pongrácz Imre esetében fontos volt 

nagybátyja, Pongrácz György váci püspök támogatása, emellett egyik nagynénje Bársony 

György püspök rokonához ment feleségül.244 Csáky Imre kanonok édesapja, Csáky István 

országbíró Felső-Magyarország meghatározó alakja volt, az oda kiküldött vallásügyi 

bizottságban az 1680–1690-es évek fordulóján Fenesy György egri püspökkel közösen 

működött együtt.245 Ordódy Sebestyén esetében szerepet játszhatott apja unokatestvérének 

egyházi posztja. Ordódy Zsigmond ugyanis 1676-tól esztergomi kanonok volt, éppen 

ugyanattól az évtől, amikor Fenesy püspök is bekerült az esztergomi székesfőkáptalanba. 

Ordódy Sebestyén 1698-ban lett az egri káptalan tagja, tehát Fenesy püspök idején, amikor 

nagybátyja már esztergomi olvasókanonok volt.246 Ordódy ráadásul a püspök káplánja is volt 

már 1696-ban.247 Ordódyhoz hasonlóan Fenesy idején lett egri kanonok Mattyasovszky Imre, 

akinek rokona, Mattyasovszky László szintén 1676-tól lett esztergomi kanonok, és így Fenesy 

káptalani társa. Az 1690-es évek végén, mikor Mattyasovszky Imre bekerült az egri 

káptalanba, László már nyitrai püspökként támogathatta fiatalabb rokonát.248 A káptalanon 

belüli rokoni szálak játszhattak szerepet Tarnóczy Mihály és Mokray Pál bekerülésekor. 

Tarnóczy János a Boldogságos Szűz Mária prépostság prépostja 1690-ben halt meg, míg két 

évvel később Tarnóczy Mihály tűnik fel sárosi plébánosként a káptalan tagjai között. A 

sztropkói származású Mokray Pál 1689-ben mint tokaji plébános szerepelt az egri kanonokok 

között, és alighanem rokona lehetett az ugyancsak Sztropkón született Mokray Mátyásnak, aki 

1664-ben bekövetkezett haláláig székesegyházi főesperes volt.249 

Főúri patrónus támogatása sejthető Krucsay Miklós kinevezése mögött. Krucsay 

ugyanis már a Kisdianum hallgatói között is mint Báthory Zsófia fejedelemasszony 
                                                 
243 MOLNÁR 2005. 79. Istvánffy 1661–1665. között mint nógrádi plébános Szegedy Ferenc vikáriusa a váci 
egyházmegyében. Cseke Mihály 1669-ben, majd 1677–1678-ban vikárius: SZARKA 2008. 163–164. Csekét 
azonban már 1676-ban ungi főesperesnek mondják: NOVÁKY 1907. 223. 
244 Pongrácz Imre tehetségére már 1675 nyarán felfigyelt Szegedy Ferenc püspök, és kinevezte kanonoknak. 
Azonban római tanulmányai (1675–1678) miatt nem tudta azt elfoglalni beiktatás hiányában, és Pálffy Ferdinánd 
püspök majd csak 1679 elején címzi először kanonoknak: ZÁVODSZKY 1911. 4–5., 12–13. 
245 Csáky Imre keresztanyja Bársony György egri püspök édesanyja volt. MÁLNÁSI 1933. 44, 54–55. 
246 KOLLÁNYI 1900. 296–297. 
247 APF, SC Ungheria-Transilvania, vol. 3., fol. 21–22. Ordódynál előnyös szempontként jelentkezhetett korábbi 
római tanulmánya is, és az ott kialakított kapcsolatrendszere. Az idézett forrás esetében is ő írt Fenesy számára 
kért pápai engedély, fakultás tárgyában a pápa domonkosrendi gyóntatójának, Paulino Bernardini OP atyának, 
hivatkozva korábbi római ismeretségükre.  
248 KOLLÁNYI 1900. 292–294. 
249 Mokray Mátyás 1659-ben lett a káptalan tagja. NOVÁKY 1907. 212–216. Származására, tanulmányaira: 
VERESS 1917. 53. Hasonló családi vonatkozás figyelhető majd meg a 18. század elején, a Sorger/Zorger család 
esetében. Sorger Mihály éneklőkanonok két unokaöccse, Zorger Gergely és Zorger János is bekerült az egri 
káptalanba. Előbbi erdélyi püspök, utóbbi egri kisprépost lett. MNL HML, XII-2/d/111.; FERENCZI 2009. 451.  
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növendéke tűnt fel 1667-ben, majd két év múlva az ő birtokán, Somlyón kezdte meg 

plébánosi szolgálatát.250 1681-ben szintén a Rákóczi-udvarnál szolgált Munkácson.251 

Szintén a káptalanba való bekerülés lehetőségét erősítette a hosszabb idejű, 

jelentősebb plébánián végzett szolgálat. Talán a legismertebb ilyen szempontból Almásy 

András gyöngyösi plébános, aki az oszmán uralom idején az egri püspök hódoltsági 

képviselőjeként is működött. Már tizenegy éve működött a jelentős mezővárosban, amikor a 

kanonokok sorába lépett.252 A kassai plébánosok is rendre a kanonokok közé emelkedtek, 

vagy fordítva, a kanonokok közül kerültek ki.253 Eger visszafoglalása után az ottani 

plébánosokat is a káptalan tagjai között találjuk.254 

A korszak kanonokjai közül négy kivételével az egri káptalan jelentette pályájuk 

csúcsát. Mokcsay András nagyprépost 1675-ben leleszi prépost lett, majd erdélyi püspök. 

Horváth György nagyprépost Pálffy Ferdinánd halálát követően jászói prépost lett. Pongrácz 

Imre az esztergomi egyházmegyébe ment át, ott plébániai szolgálatot követően a főkáptalan 

tagja lett, végül 1719-től szepesi prépost. A legmagasabb posztra Csáky Imre jutott el, aki az 

egri kanonokság után az esztergomi főkáptalan tagja lett, majd kalocsai érsekként a bíborosi 

címet is elnyerte. 

 

2.2.2. A káptalan szervezete 

Az egri káptalanban a középkorban harmincnál több kanonok volt, emellett huszonnégy 

káplán és hatvannál több oltárjavadalmas szolgált a székesegyházban. A kanonokok számát 

1307-ben húszban maximalizálták. Az oszmán hódítás és a reformáció hatása azonban a 

káptalan létszámában is visszatükröződött 1569-ben még 19, 1574-ben 10, 1583-ban 13 

kanonok szerepelt.255 1649-ben 14 kanonok alkotta a testületet.256 1670 után is hasonlóan 

alakult a káptalan létszáma, csupán a század végére emelkedett 17 főre a kanonokok száma. 

A káptalant négy dignitás (nagyprépost, olvasókanonok, éneklőkanonok, őrkanonok), 

a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett prépost (a kisprépost), a Szent Péterről nevezett 

egervári prépost, hét főesperes (székesegyházi, pankotai, tarcafői, hevesi, patai, ungi, 

szabolcsi), és változó számú, általában három-négy mesterkanonok alkotta. Egyes középkori 

                                                 
250 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122., fol. 27v.; 33v. 
251 MNL HML, XII-2/d/111. 
252 MOLNÁR 2005. 40–41.  
253 Istvánffy Bálint, Illyefalvy István, Csima Mihály, Pethes András, Csáky Imre. 
254 Szárhegyi András, Balogh Mihály. 
255 MOLNÁR 2005. 22. Az egri vallási viszonyok mellett a káptalan 16. századi történetére kiváló összefoglalás: 
SZABÓ 1977. 
256 NOVÁKY 1907. 204.  
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főesperességek eltűntek,257 míg mások egyéb káptalani vagy egyházi méltósághoz 

kapcsolódtak.258 

A káptalani stallumok között az egyes életutak alapján egy viszonylagos rangsor 

vázolható fel (főesperesek – egervári prépostságok – dignitások – nagyprépost), de ez nem 

egy kötött hierarchikus előrelépési karrier volt, hanem bizonyos ugrások is előfordulhattak. A 

káptalani dignitások közül az adatok alapján úgy tűnik, hogy egyedül a nagypréposti 

javadalom fűződött királyi kinevezéshez. A nagypréposti kinevezések színfala mögé nyújt 

betekintést egy 1694-ből szerencsésen megmaradt levelezés Fenesy György püspök és Pethes 

András éneklőkanonok között. 1694. január 12-én hajnalban negyven esztendei káptalani 

szolgálat után meghalt Tache János nagyprépost, a hírt épp Pethes vitte meg Jászóra a 

püspöknek.259 A káptalani hierarchiában Szántosy András olvasókanonok, tapolcai apát állt 

legmagasabban, őt követte Pethes éneklőkanonok, kassai plébános. Úgy tűnik azonban 

Szántosy nem kívánt eleinte nagyprépostságra emelkedni, és így Pethes jött szóba, mint 

nagyprépost-jelölt. Tache nagyprépost halálát követően egy héttel azonban a püspök már azt 

írta Pethesnek, hogy „másfelé kell elméjét fordítani, és másképpen folytatni dolgait”, mert 

Szántosy mégis hajlik a nagyprépostságra. Ugyanakkor azt is üzente Pethesnek, hogy ezt 

egyelőre tartsák titokban, „ne valahogy értésére esvén az öreg embernek [ti. Szántosynak], 

meg ne bántódjék vele”.260 Két évvel később az „öreg ember”, Szántosy nagyprépost is 

meghalt, ekkor ismét megnyílt az út Pethes előtt. Ekkor írta Fenesy püspök Szirmay István 

ítélőmesternek, hogy bár az uralkodó szabadon dönthetne, a korábbi három esetben 

(Illyefalvi, Tache, Szántosy) is figyelembe vette Fenesy véleményét, és úgy nevezte ki a 

nagyprépostot.261  

Fenesy megjegyzése Szántosy „érzékenységéről” híven tanúskodik a kanonokok 

egymás közötti féltékenységéről. Ugyanis nemcsak a káptalanon belüli előrelépés, hanem a 

kanonoki stallumok mellett gyakran megjelenő egyéb egyházi címek is bonyolult rendszerben 

hagyományozódtak. Ezek egy része persze hasonlóan címzetes, valódi tartalom és javadalom 
                                                 
257 A kemeji főesperesség a hevesi főesperességbe olvadt a 14. században: KOVÁCS 1987. 50. 
258 A zempléni főesperesség 1417-ben a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett préposti címhez, míg 1436-tól az 
abaújvári főesperesi cím a Szent Istvánról nevezett egervári prépostsághoz kapcsolódott: MNL HML, XII-
2/d/111. Pethes András nagyprépost írta Telekesy István püspökhöz 1701-ben a gyengélkedő Dorich Miklós 
kisprépostról: „Boldogh Asszonyi Praepost, és ex officio Zemplényi Esperes”. MNL HML, XII-3/f/46. fasc. ZZZ. 
178/3. 1701. november 7., Kassa. 
259 BEK, Kézirattár, Ab 86/I. fol. 23r. 1694. január 12. 
260 EÉL, AV, nr. 1092. 1694. január 19., Jászó. 
261 EÉL, AV, nr. 1092. Kelet nélkül. [1696] További adattal világít rá a nagypréposti kinevezésekre Kollonics 
Lipótnak 1687 tavaszán Fenesy püspökhöz írt levele, amelyben jelezte, hogy a nagyprépost ügye jól áll az 
uralkodónál, hamarosan döntés születhet. EÉL, AV, nr. 2759a. 1687. május 4., Bécs. Illyefalvy Istvánt két 
hónappal később, 1687. augusztus 8-án emelte I. Lipót a nagypréposti méltóságra: MNL OL, A57, vol. 19., pag. 
63. 
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nélküli presztízscím volt, mint amelyet az egyes püspöki életpályáknál is említettem, tehát 

címzetes püspökségek, elenyészett apátságok. Épp Szántosy nagypréposti kinevezésével 

egyszerre járt el a püspök az udvarban egy címzetes püspökség érdekében. Miután Szántosy 

elfogadta a nagyprépostságot, püspöke a kotori címzetes püspöki címet kívánta számára 

megszerezni.262 A Szántosy előrelépésével megüresedő olvasókanonokságra Pethes lépett 

előre, ezzel együtt megörökölte Szántosytól az egri olvasókanonoksággal szinte egybenőtt 

tapolcai apáti címet. Fenesy megígérte, hogy ír az ügyben Bécsbe, de sürgette kanonokját, 

hogy írjon ő is a kancelláriának.263 1696-ban komoly sértődés történt épp a tapolcai apátság 

ügyében. Ugyanis Szántosy halálával Pethes András előrelépett a nagyprépostságra, az 

olvasókanonok pedig Krucsay Miklós lett.264 A tapolcai apátságot azonban nem Krucsay 

kapta meg Pethes után az olvasókanonoksággal, hanem a testület egyik legfiatalabb tagja, 

Csáky Imre gróf, kanonok. Csáky életrajzírója, Málnási Ödön szerint azért haragudott meg 

Pethes Csákyra, mert ő nehezen jutott hozzá, és ilyen könnyedén elvették tőle. Málnási szerint 

végső soron a tapolcai apátság körül kialakult ellentét vezetett oda, hogy 1699 után Pethes 

sikerrel vert éket Telekesy püspök és Csáky Imre közé.265 Pethes az udvarnál is tiltakozott, a 

Magyar Kancellária azonban emlékeztette, hogy nagypréposttá való előrelépésével a tapolcai 

apátság gyakorlatilag megürült, és az uralkodó joga azt másnak adományozni, ráadásul az 

ország törvényei sem engedik az egyházi javadalmak halmozását. Egyben azt is felidézték, 

hogy amikor Szántosy nagyprépost lett, akkor a tapolcai apátság hasonlóképpen megüresedve, 

az – cáfolva ezzel Málnási véleményét – különösebb ellenkezés nélkül éppen Pethesé lett.266 

Ahogy az előzőekben már láttuk, a kanonoki kinevezés még nem járt a teljes jogú 

káptalani tagsággal: Pongrácz Imre egészen addig nem kaphatta meg káptalani jövedelmét, 

ameddig be nem iktatták.267 1697-ben hasonló helyzetbe került Ordódy Sebestyén is. Bár ő is 

megkapta Fenesy püspöktől a kinevezést, a káptalan csak bizonyos feltételek alatt volt 

hajlandó a testületbe fogadni, de ahogy a káptalani jegyzőkönyv is igen őszintén fogalmaz, 

nagyon éles vita előzte meg ezt. Végül elfogadták a kanonoki kinevezést, feltéve, hogy 

Ordódynak mindaddig nincs joga a káptalani jövedelemből részesedni és a káptalanban jelen 

lenni, rezideálni, vagyis ülésein, tanácskozásain részt venni, amíg egy kanonoki stallum meg 

nem ürül. Azonban ekkor is előnyt élvezett volna az, aki már korábban hasonló kondíciókkal 

                                                 
262 EÉL, AV, nr. 1092. 1694. január 30., Jászó. 
263 EÉL, AV, nr. 1092. 1694. január 19., Jászó. 
264 NOVÁKY 1907. 234–235. 
265 MÁLNÁSI 1933. 58–60. Málnási is utal rá, hogy a tapolcai apátság ráadásul nem csak egy presztízscím volt, 
hanem valódi jövedelemmel is bírt. A tapolcai apátság 16–17. századi birtokaira: GYULAI 1998. 201–215. 
266 MNL OL, A35, 1696. július, nr. 63., 1696. június 30. 
267 ZÁVODSZKY 1911. 5. 
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a kanonokok közé emelkedett. A káptalan a döntésnél a kánonjogra hivatkozott, amely 

alapján a testület nem kötelezhető több tagot beengedni, mint ahány részére tisztes 

jövedelemelosztást tud biztosítani.268 Ordódy és Pongrácz esete azonban arra is rávilágít, hogy 

a püspök és káptalan között alkalmanként súlyos törésvonalak is húzódhattak egyes személyi 

kérdésekben, hisz hiába volt a püspöki kinevezés, a káptalan féltékenyen ügyelt jövedelmére 

és előjogaira. 

A káptalan statútumai nem ismertek a korszakból, bár 1697 januárjában a káptalan 

több ülésén is foglalkozott új szabályzat összeállításával, hogy azt a püspöknek később 

megerősítésre bemutathassák. Úgy tűnik azonban, hogy vagy nem készült el a 

szabálygyűjtemény, vagy Fenesy püspök nem erősítette meg, de 1697-ből, vagy azt követő 

időszakból – egészen az 1711. évi Telekesy-féle statútumokig – nem ismert újabb káptalani 

szabályzat.269 Így csak az 1620–1630-as évekből ismert néhány olyan dokumentum, amely 

ugyan csak részben, de segít eligazodni a káptalan belső viszonyait illetően. Az alábbiakban a 

Lósy Imre püspök által kiadott és megerősített szabályzat (Observationes) mentén vizsgálom 

a kérdést.270 A Lósy-féle szabályzat a káptalan székesegyházi szolgálatára vonatkozóan adott 

meg irányelveket. Eszerint a püspök volt köteles gondoskodni a tömjénről, orgonistáról, 

három kántorról, egy káplánról. A főpásztor az egyházi ünnepek közül a szabályzatban 

meghatározott tizenöt ünnepen volt köteles misézni és prédikálni, a kanonokok személyes 

szolgálata mellett. 

A káptalan köteles volt egy kántort tartani, ők fizették a harangozót, továbbá a 

kisprépost tartott egy káplánt. Míg a püspök a tömjént, addig a káptalan a gyertyát volt 

köteles beszerezni a szentmisékre és vesperásra. A káptalani méltóságok kötelesek voltak 

minden vasárnap énekes misét mondani, és a héten minden órában egy kanonok 

meghatározott rend szerint tartozott óránként jelen lenni, föloldozást (absolutio) adni és a 

káplánnal váltakozva szentleckéket (lectiones) felolvasni. Az apostolok és a szentek ünnepén 

is kötelesek voltak a belső rend szerint az egyes kanonokok énekes misét tartani. Húsvét, 

pünkösd, úrnapja és karácsony nyolcadát követően a főpásztor után a káptalani méltóságokkal 

kezdve kötelesek voltak a kanonokok a napi első vesperást mondani és szentmisét tartani. 

Ezenkívül az egyes kanonokok részére részletezték, hogy mely napokon kell szentmisét 

                                                 
268 MNL HML, XII-2/d/78. pag. 8–9. 
269 MNL HML, XII-2/d/78. pag. 6–7. 
270 MNL HML, XII-2/b., Nr. 2. Div. 5. Fasc. 1., Frustum 1. A Lósy-féle szabályzat a 15. századi, Rangoni Gábor 
püspök által kiadott dékánválasztási statútum másolata mellett van elhelyezve, a kézírás alapján valószínűleg 
Lósy másoltatta le. A Rangoni-féle statútumra ld.: SOLYMOSI 1992. A Lósy-féle szabályzat mellett még alapvető 
dokumentum a káptalan kora újkori működésére Pyber János egri püspök 1629. évi káptalani vizitációja: MNL 
HML, XII-2/b., Nr. 2. Div. 5. Fasc. 1., Frustum 6. 
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mondaniuk.271 Az egyes kanonokoknak az oltárjavadalmak (altaria) szerint az oltár 

védőszentjének ünnepén kötelessége volt misét mondani.  

Röviden összefoglalták az egyes kanonokok feladatát is. A nagyprépost kötelességét 

nem részletezték, csupán annyit jegyeztek fel, hogy a régi statútumok értelmében a 

dékánválasztás és a káptalan egyéb ügyeiben köteles a ráruházott feladatokat ellátni. A 

korszakban ráadásul többnyire a nagyprépostok egyben püspöki helynökök is voltak, akiknek 

sokrétű feladatát fentebb már bővebben ismertettem. Egyetlen kivétel ismert, amikor nem a 

nagyprépost volt a püspöki helynök. 1694. évi nagypréposti kinevezését megelőzően Szántosy 

András már 1689-ben, Illyefalvy István nagyprépost és püspöki helynök halálát követően lett 

még mint olvasókanonok egyben vikárius is.272 Ezt megőrizte annak ellenére is, hogy 1694-ig 

Tache János volt a nagyprépost. 

Az olvasókanonok volt a felelős a káptalan által kiadott oklevelek és iratok hiba nélkül 

való expediálásáért. Ezért az ő feladata volt egy jegyző tartása, akinek éves fizetését neki 

kellett biztosítania. Az éneklőkanonok volt felelős a szentmisék liturgiájának 

zavartalanságáért, az énekeskönyvek (libros pro choro) meglétéért. Az orgona legkisebb 

hibája esetén is köteles volt azt kijavíttatni, és a kántorok felügyelete is hozzá tartozott. Az 

őrkanonok volt felelős a templomi felszerelésekért, a tisztaságért, az oltárok díszítéséért. A 

székesegyházi kanonok a szószékre volt köteles felügyelni. A székesegyházi főesperes 

ezenkívül még a főtemplomban folyó plébániai teendőkben is részt vett. Többször feltűnik a 

mindenkori székesegyházi főesperes a kassai keresztelési anyakönyvek lapjain. Egy 1686. évi 

bejegyzés ráadásul egyértelművé teszi, hogy az akkori főesperes, Miklósffy Péter ezzel 

köteles feladatát látta el: „Tisztelendő kanonok Miklósffy Péter uram ex officio cathedralis 

körösztölt.”273 A székesegyházi szolgálatban a káptalan segítségére voltak az 1665-ben 

alapított szeminárium papnövendékei is.274 

A káptalan hiteleshelyi tevékenységének kancelláriai feladatait is feltehetően az 

olvasókanonok által tartott jegyző végezte el. A korszak nagy részében ezt a feladatot 

Cziffkay János látta el, aki 1673-tól a Szepesi Kamara regesztrátora volt, majd 1675-ben ment 

                                                 
271 Nagyprépost: Szent István első mártír ünnepén, húsvét- és pünkösdhétfőn, úrnapja nyolcadát követő napon. 
Olvasókanonok: János evangelista ünnepén, húsvét és pünkösd utáni kedden, úrnapja nyolcadát követő második 
napon. Éneklőkanonok: Szent Ince pápa ünnepén, húsvét és pünkösd utáni szerdán, úrnapja nyolcadát követő 
harmadik napon. Őrkanonok: Becket Szent Tamás püspök ünnepén, húsvét és pünkösd utáni csütörtökön, 
úrnapja nyolcadát követő negyedik napon. Székesegyházi főesperes: Szent György mártír és Mária Magdolna 
ünnepén. A Boldogságos Szűz Máriáról nevezett prépostnak minden Mária-ünnepen, kivéve Nagyboldogasszony 
ünnepén. A Szent Péter apostolról nevezett egervári prépostnak Péter apostol minden ünnepén. 
272 EÉL, Protocollumok, nr. 3605. 1689. szeptember 1. Szántosy első említése mint vikárius. 
273 Kassa város vegyes anyakönyve (1672–1687), pag. 457. (384. kép), (www.familysearch.org; letöltés: 2013. 
március 7.) 
274 MOLNÁR 2002. 91. 
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át a káptalani jegyzői posztra.275 Ezen a poszton még 1687 tavaszán is megerősíti Fenesy 

György püspök, ekkor a káptalani jegyzőség mellett már Abaúj vármegye jegyzője is.276 

1690-től Cziffkay ismét kamarai szolgálatban állt, titkár volt, e tisztségében halt meg 1691-

ben.277 1689 novemberében Csima Mihály kassai plébános, kanonok egyik végrendeleti 

végrehajtójaként Skaricza Pál káptalani jegyzőt jelölte meg.278 1697-ben pedig a püspöki 

titkárok sorában már említett Szörényi Gábor tűnt fel káptalani jegyzőként.279  

A káptalan hiteleshelyi működésétől igyekeztek minél inkább elválasztani a 

testületnek mint egyházi szervnek a működését, legalábbis erre utal, hogy elrendelték, hogy a 

káptalani konzisztoriális jegyzőkönyvet a káptalan levéltárában őrizzék, és hogy annak 

vezetésére egy kanonokot válasszanak maguk közül szavazással.280 Tehát úgy tűnik, ebben a 

káptalani jegyzőnek nem volt már szerepe.281 A tanácskozások még viszonylag 

rendszertelenül zajlottak, általában a nagyprépost házában gyűltek össze. Az 1697-ben 

felfektetett jegyzőkönyv már az egyes káptalani ülések rendjében követi a hozott döntéseket, 

és nemcsak a gazdasági jellegűeket, hanem a belső adminisztratív ügyeket, és a püspökkel 

való kapcsolattartást is. Két rendkívül sajátos kanonoki életút rövid elemzésével azonban már 

a 17. század végi évtizedek káptalani belső viszonyaiba is bepillantást nyerhetünk. 

 

2.2.3. Jósa páter, a kuruc kanonok 

A korszak egyik legendássá vált alakja volt Jósa páter, vagyis Jósa István tállyai plébános, 

egri kanonok. Egy dunántúli eredetű köznemesi családból származott, apja, Jósa Mihály a 

kállói véghelyen szolgált, míg testvére, Jósa Miklós a vármegyei hivatalnoki karba 

emelkedett.282 A legmagasabb képzésben részesült, Bécsben és Rómában tanult. A 

tanulmányok után 1672-ben tűnt fel a Rákóczi-család birtokát képező Tállya mezőváros 

plébánosaként. Alighanem a Rákóczi-ház támogatásának is köszönhető, hogy bekerült az egri 

káptalanba, majd 1677-ben patai főesperes lett.283 

                                                 
275 OSZK, Kézirattár, Fol. Lat. 954. fol. 17r. 
276 EÉL, Protocollumok, nr. 3605., 1687. április 22. 
277 OSZK, Kézirattár, Fol. Lat. 954. fol. 22r. 
278 MNL HML, XII-2/b., Nr. 2. Div. 4. Fasc. 23., Frustum 9., 1689. november 12. Csima Mihály egy fekete 
keretbe foglalt tükröt, vagy egy dolmányra, nadrágra elegendő posztót hagyott végrendeletében Skaricza Pál 
káptalani jegyzőre. 
279 MNL HML, XII-2/d/78. pag. 5. 
280 1697. január 2-án tartott tanácskozáson Bersényi Demeter Szent Péterről nevezett egervári prépostot 
választották jegyzőkönyvvezetőnek. MNL HML, XII-2/d/78. pag. 5. 
281 A kötet elején azonban a kanonokok névsorát követően megemlítették Szörényi Gábor jegyzőt is. 
282 JÓSA–ULRICH 2005. 37. 
283 Hocsay Jakab 1677. április 17-én lépett elő székesegyházi főesperessé, tehát ezután lett patai főesperessé 
Jósa. MNL HML, XII-2/d/80. pag. 47. 
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Azonban már 1677 előtt többször összeütközésbe került a hegyaljai nemességgel. 

1672-ben a bujdosók egyik vezérének Szepessy Pál hegyaljai birtokait kérte a Szepesi 

Kamarától bérbe.284 1673-ban a szintén bujdosó Hercsek Mátyás tállyai szőlőjét szerezte meg 

a kamarától.285 1675-ben Hartyáni András szepesi kamarai tanácsos rokona, Fuló Miklós 

panaszolta be Jósát Szegedy püspöknek, mivel a plébános hatalmasul elvette szőlőjét, és az 

onnan származó borát a maga javára használta fel.286 Mindezen adatok alapján úgy tűnik, 

hogy Jósa azon „plébános-nábobok” sorát gazdagítja, akiket Molnár Antal két hódoltsági pap, 

Almásy András gyöngyösi és Király Mihály patai plébános példáján már ábrázolt.287  

Hódoltsági pályatársaitól eltérően azonban Jósa páternek katonai erő is rendelkezésére 

állt. Alighanem az 1672. őszi bujdosó támadást követően kezdhetett el maga köré katonákat 

toborozni, és Hegyalját védeni a bujdosók meg-megújuló támadása ellen. Mint tállyai 

plébános, valószínűleg nagy hatással lehetett biztonságérzetére a szomszédos liszkai káplán, 

Domi János meggyilkolása 1672-ben.288 A polgárháborús helyzetben nem volt azonban példa 

nélküli a katolikus papok hadviselése. 1673-ban a korszak másik legendás hadakozó pap 

alakja, Hirkó páter, vagyis Mindszenti János vezetésével mintegy ezer gyalogos és lovas 

katona gyűlt össze a püspöki birtokokról. Amikor 1673 júliusában megjelentek Kassán, a 

jezsuita diárium feljegyzése szerint a kassai rebellis német lakosság igencsak megijedt.289 

Jósa páter első látványosabb akciója 1675 nyarán történt, amikor füleki hajdúk és 

horvát katonák élén 127 lovat rabolt a bujdosóktól.290 Kazinczy Péter egyik leveléből tudjuk, 

hogy ekkorra már Hegyalja védelmét Jósa István és csapatai látták el, a bujdosók igyekeztek 

kerülni őket.291 A következő nyáron már Draheim Vilmos kamarai hivatalnokkal együtt 

                                                 
284 MNL OL, E254, fasc. 58., 1672. november, nr. 31., kelet nélkül. 
285 MNL OL, E254, fasc. 62., 1673. december, nr. 15., kelet nélkül. Gergelylaki Miklós mint a szőlő korábbi 
tulajdonosa kérte a Kamarától, hogy adják vissza a szőlőt számára, mert azt Hercsek jogtalanul elfoglalta tőle, és 
így került Jósa páter kezére. 
286 MNL HML, XII-3/f., Fasc. SSS., nr. 197., 1675. február 19., Kassa. „Jósa Páter urammal adattassa meg 
azon elvétetett szőlőcskémnek elvitetett borát…” írta Fuló Szegedynek. 1676-ban Jósa páter Jármy Andrásné 
nyírbogdányi kúriájára tört rá katonáival: JÓSA–ULRICH 2005. 60. 
287 MOLNÁR 2005. 43–66. Jósa István atya 1673-ban családi szerződés keretében átadta birtokait testvérének Jósa 
Miklósnak: JÓSA–ULRICH 2005. 56–57. Hasonló birtokátadásra került sor Csima Mihály kanonok, kassai 
plébános és fivére, Csima István között, hogy édesanyjuk és öccsük támogatását abból oldja meg. Azonban 
Csima István később megszegte megállapodásukat és emiatt Csima Mihály visszavonta testvérétől birtokainak 
kezelését: MNL HML, XII-1/20., nr. 201. Csima Mihály ezt 1689. december 12-én kelt végrendeletében is 
megerősítette, mindent Csima Jánosra és édesanyjukra hagyott, István öccsét viszont mindenből kitagadta: MNL 
HML, XII-2/b., Nr. 2. Div. 4. Fasc. 23., Frustum 9. 
288 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122. fol. 29r. 
289 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 16r–v. 1673. július 6–7. Hirkó páter csapatait Szegedy Ferenc püspök a 
templomok visszafoglalásánál is segítségül hívta: SUGÁR 1984. 343. Mindszenti János 1668-ban még a 
hódoltsági Tar község plébánosa: MOLNÁR 2005. 81. 
290 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 67r–v. 1675. augusztus 28. 
291 „Páter Jósa uram által kik most is éjjel-nappal proprio instincta az Hegyeket itten közel járják s mihelyt érzik 
őket ottan eltekerednek az Hegyalljárúl.” JÓSA–ULRICH 2005. 60. 
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üldözték el a Tállya környékén portyázó bujdosókat.292 1677 nyarán Jósa hajdúi védték a 

jezsuiták mislyei birtokát, ám a kurucok kiszorították őket onnan, és kifosztották azt.293 

Jósa Istvánt diplomáciai feladatokkal is megbízták. 1676-ban Strasoldo kassai 

főkapitány őt küldte Erdélybe tárgyalásra Apaffy Mihály fejedelemmel a bujdosók 

visszatérítése ügyében. Azonban Sámbár Mátyás kassai hitszónok levele alapján úgy tűnik, 

hogy az út nem volt maradéktalanul sikeres, Jósának pedig szolgáit és lovait hátrahagyva 

kellett Erdélyt elhagynia. Ugyanis a levél alapján az erdélyiek, de alighanem még inkább a 

bujdosók át akarták adni a töröknek az engesztelhetetlen ellenségüknek számító tállyai 

plébánost.294 

1678 áprilisában azonban még bizonyosan nem állt át a kurucok oldalára, ekkor a 

kassai jezsuitáknál vendégeskedett. A pálfordulás valamikor a következő három hónap során 

következett be, mert 1678 júniusában már ágyúlövéssel kergették el Jósát Kassa alól. Kassa 

mellett Eperjest és Lőcsét is megsarcolta kurucaival. Hamarosan azonban a Barkóczy-ezred 

katonái Göncruszka mellett elfogták és a kassai erődbe zárták.295 Ekkor azonban úgy tűnik 

pártfogói igyekeztek eljárni érdekében. Legalábbis jelenleg ismeretlen okból Szelepcsényi 

György esztergomi érsek és Szalay Pál, a bujdosókkal tárgyaló királyi megbízott szerették 

volna az udvarnál elérni Jósa szabadon engedését.296 A kanonok 1679. január 20-án azonban 

regénybe illő fordulattal szökött meg fogságából. Két lefizetett őrrel együtt átöltözve 

hajnalban kiszöktek az erődből a vásározók közé vegyülve, kint pedig már előkészített lovak 

várták és a kurucok segítségével megszöktek. A sikeres szökés miatt több tisztet és katonát is 

felelősségre vontak és lecsuktak.297 A szökést követően 1679. május 12-én már „a magyar 

szabadságért fegyverkező végbeli hadak főkapitánya”-nak címezte magát, és Teleki Mihály 

megbízottjaként kezdett működni.298 

A kurucok oldalán a leghírhedtebb tette Selmecbánya megtámadása és kifosztása volt. 

Miután a császári seregek Divényt ostromolták, a bányavárosok katonai támogatás nélkül 

maradtak.  1679. április 22-én mintegy háromezer kuruc élén lepte meg a bányavárost. Reggel 

                                                 
292 JÓSA–ULRICH 2005. 59. 
293 ASV, Segr. Stato, Germania, vol. 199., fol. 329v. 1677. június 10., Kassa. Horváth György egri nagyprépost 
levele Pálffy Tamás nyitrai püspökhöz, magyar kancellárhoz. 
294 TRÓCSÁNYI 1980. 83., MAJTHÉNYI 1897. 279. 
295 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 137r. 1678. április 24.; fol. 144r. 1678. június 27.; fol. 152v. 1678. szeptember 
30.; fol. 153v. 1678. október 8.; HAIN 1988. 411–413. 
296 MNL OL, P72, fasc. 514., nr. 3., 1678. december 28., Bécs. Szelepcsényi György érsek Csáky Istvánhoz. 
“Pater Josa uram kiszabadulásában közönségesen fáradunk együtt Szalay Pál urammal, de még ekkoráigan 
instantiánknak resolutióját kezemhez nem vehettem, de tovább is itten kegyelmes urunk Őfelsége előtt 
fáradozván, azon leszek rövid nap kezemhez vehessem, s ki szabadíthassam.” 
297 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 165r–v. 1679. január 20. 
298 JÓSA–ULRICH 2005. 61. 



 61 

kilenc órakor törtek a városra, amelyet kifosztottak és felégettek, és bányaaknákat is 

tönkretettek.299 Kifosztották a templomokat is, bár Jósa később hajlott arra, hogy az elrabolt 

templomi felszereléseket visszaszolgáltassa váltságdíjért cserébe.300 Selmecbánya kifosztása 

után egy hónappal már Késmárk városát sarcolta háromezer forintra. Jósa elfogta Leslie 

császári tábornok postáját is, és a leveleket végül felnyitva küldte vissza neki.301 

1679. júliusában a katonái ellen elkövetett támadások miatt megfenyegette Szepes 

vármegye nemességét, hogy végigdúlja a birtokaikat, kivéve amelyek szerzetesrendeké vagy a 

szepesi káptalané.302 Hamarosan azonban ismét pártot váltott, már ugyanebben a hónapban 

megjelent Jászón püspöke, Pálffy Ferdinánd előtt. A királypártiak azt remélték, hogy Jósa 

példáját majd mások is követik, és visszatérnek I. Lipót hűségére.303 A püspökkel való 

találkozás már előkészítette Jósa visszatérését, mert 1679 augusztusában néhány társával 

együtt megjelent Kassa külvárosában, hajlandónak mutatkozva arra, hogy visszatérjen az 

uralkodó hűségére. 1679. augusztus 25-én délután négy órakor bevonult Kassára, visszatérve 

a császáriak oldalára.304 Hamarosan ismét katonái élén tűnt fel Kassán átvonulva, 1679. 

október 19-én. Két nappal később Fekete János kurucai Tállyán levágták Jósa Istvánt a 

templomudvar falai előtt.305 

Emléke azonban túlélte az egri kanonokot. Az első magyar színjáték, az Actio Curiosa 

egyik főszereplője, Borsequius kurucnak szeretett volna állni, és olyan hírnévre szert tenni, 

mint Jósa páter.306 Alakját még Jókai Mór is felelevenítette A lőcsei fehér asszony című 

munkájában, a főszereplő Ghéczy Julianna apjának, Ghéczy Zsigmondnak tulajdonítva Jósa 

István kassai kiszabadítását, majd pálfordulása után tállyai meggyilkolását.307 

                                                 
299 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 174v. 1679. április 22.; RÓNA HORVÁTH 1896. 236. 
300 JÓSA–ULRICH 2005. 60. 
301 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 178r. 1679. május 23.; fol. 180v. 1679. június 23. 
302 MNL OL, P125, nr. 1194., 1679. július 23., Fülek. Bellovics Sámuel Esterházy Pálhoz. A levél mellékletében 
Jósa István 1679. július 10-én Göncön kelt levele Csáky István grófhoz, Szepes vármegye főispánjához. Itt 
szeretném megköszönni Martí Tibor barátomnak, hogy a Jósa Istvánnal foglalkozó, az Esterházy-levéltárban 
található levelekre felhívta a figyelmemet! 
303 MNL OL, P125, nr. 1366., 1679. július 29., Nagyszombat. Bercsényi Miklós Esterházy Pálhoz. 
304 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 185v–186r. 1679. augusztus 18., 25. A jezsuita diárium is feljegyezte, hogy 
Jósa átállásától többen azt remélték, hogy a bujdosók majd követik példáját. 
305 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 190v. 1679. október 19., 21. JÓSA–ULRICH 2005. 60. 
306 JÓSA–ULRICH 2005. 58. Mivel az Actio Curiosát Thaly Kálmán adta közre, így indokolt lehet ennek az 
adatnak és valósságának a fenntartásokkal való kezelése. 
307 „A híres Józsa István prédikátort, a kurucok hatalmas vezérét, aki a labancok elfogtak, s Kassán fogva 
tartottak, ő szabadítá ki vakmerő furfangossággal a börtönéből, s akkor e népvezérrel együtt megrohanta a 
bányavárosokat, s azokból a császáriaknak tömérdek ezüstjét, aranyát szekérszámra elzsákmányolta. Rövid időn 
aztán Józsa István árulóvá lett, elpártolt a híveivel együtt a királyiakhoz; Ghéczy Zsigmondot ez sem hozta 
zavarba; megmaradt híveivel utána ment a hűtlen jóbarátnak, s azt Tállya körül utolérve, megtámadta, seregét 
szétverte, őt magát megölte, a sok ezüst, arany kincset elrejté valahová úgy, hogy azt meg nem tudta senki.” 
JÓKAI 1974. 385.; említi még: JÓSA–ULRICH 2005. 59. 
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A Rómában tanult, tehát nyilvánvalóan nagy műveltségű, így jobb sorsra érdemes Jósa 

István kanonok sorsa arra figyelmeztet, hogy a polgárháborús helyzetben sem voltak az 

egymással szemben álló felek közötti vonalak annyira élesek. Nem tudjuk, hogy a káptalan 

többi tagja hogyan vélekedhetett Jósa pálfordulásairól. A teljes következetlenségről árulkodó, 

köpönyegforgatónak tűnő életút sokkal inkább az egyik lehetséges módja volt a korszak 

viszonyai között a talpon maradásra, semmiben sem különbözik a pártállásukat gyakran 

váltogató főúri-nemesi stratégiától. Az egyéni karrierérvényesítésen túl Jósa életútjában is 

megjelenik a vagyonszerzés célja, amellyel hasonlóan hódoltsági pályatársaihoz (Almásy 

András, Király Mihály) családja előmenetelét is szolgálta.  

Jósa István történetének egyedisége sokkal inkább abban áll, hogy árnyalja azt a 

korábban sematikusnak mondható történeti látásmódot, amely szerint a katolikus egyházi 

hierarchia és annak minden tagja a Habsburg-udvar rendíthetetlen érdekszövetségese volt. A 

kortársak is pontosan láthatták ezt, legalábbis a központi kormányzatot képviselő Szepesi 

Kamara nem átallotta ezt is hangsúlyozni 1676-ban az egri káptalannal való vitájában. A 

Szegedy Ferenc püspök hagyatéka körül kialakult konfliktusban a kamarai tisztviselők az 

Udvari Kamarának felküldött jelentésükben ugyanis magát Horváth György nagyprépostot 

vádolták meg az eperjesi rebellisekkel való kapcsolata miatt.308 Ezek a szórványos adatok is 

csak ismételten arra figyelmeztetnek, hogy a rendi mozgalmakat, a kuruc-labanc ellentéteket, 

ha mégannyira is vallási színezetűek voltak, nem lehet egy sematikus katolikus-protestáns 

ellentétpár mentén értelmezni. 

 

2.2.4. A Krucsay-per 

A Krucsay Miklós kanonok elleni 1697. évi per egy adott pillanatban nyújt betekintést a 

káptalan belső viszonyaiba. Mint korábban már említettem, Krucsay Miklós II. Rákóczi 

György erdélyi fejedelem özvegyének, Báthory Zsófiának a támogatásával végezte el a 

teológiát Kassán 1669-ben. A Kisdianum jegyzőkönyve alapján kiderül, hogy eredetileg 

Krucsayt a Munkács körüli görög katolikusok közötti lelkipásztori működésre szánták, hogy 

erősítse az uniót. Azonban a később még tárgyalandó unió körüli bonyodalmak miatt végül 

                                                 
308 MNL OL, E244, fasc. 42., pag. 99r., 1676. december 5. Ugyanekkor a szepesi káptalant is megvádolták, hogy 
követeik útján szintén kapcsolatot tartottak a kurucokkal. Később is van kapcsolat a káptalan és a kurucok 
között. Thököly felső-magyarországi fejedelemségének idején az 1683. évi kassai gyűlésen a káptalan részéről 
jelen volt Jalkóczy János nagyprépost és Illyefalvi István olvasókanonok, míg Korompay Péter püspököt 
Illyefalvi István és Cziffkay János káptalani jegyző képviselték. MAJLÁTH 1883. 360. Korompay 1682-ben 
kiadott megbízólevele Illyefalvi és Cziffkay részére: MNL HML, XII-1/19. nr. 304. 
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Szilágysomlyóra iktatták be, ahonnan a hódoltság, Várad és Jenő irányába is el tudta látni a 

katolikus híveket.309 

A Rákóczi-családdal való kapcsolata később sem szűnt meg, 1681-ben munkácsi 

plébánosként szerepelt. 1687-ben pankotai főesperes, a következő évben már főszékesegyházi 

esperes. 1690-ben lépett előre őrkanonoknak, majd Pethes András nagypréposti előrelépésével 

olvasókanonok lett.310 Ekkor, mint azt már ismertettem, a hagyományoktól eltérően mint 

olvasókanonok nem ő nyerte el a tapolcai apátságot, hanem a káptalan legifjabb tagja, Csáky 

Imre gróf. Krucsay később csatári apátként tűnt fel. 

A tapolcai apátság miatt kialakuló Pethes–Csáky ellentéten túl az ügynek 

feltételezhető egy másik vonatkozása is. Ugyanis az 1697-ben kipattant Krucsay-perben egy 

rövid utalás szintjén említésre került, hogy Krucsaynak már 1692-ben volt egy fegyelmi ügye 

egy gyanúsnak ítélt szakácsnő miatt. Krucsay az akkori vikárius, Szántosy András 

felszólítására is csak nehezen vált meg háztartásának tagjától.311 Elképzelhető, hogy 1696-ban 

ez a korábbi fegyelmi ügy is szerepet játszott abban, hogy bár Krucsay előlépett 

olvasókanonokká, a tapolcai apátságot már nem ő kapta. Ráadásul a periratok azt a benyomást 

keltik, hogy a káptalan és a püspök legkésőbb már 1696 őszén tudhatott Krucsay újabb viselt 

dolgairól.  

Ugyanis Krucsay Miklós ismét egy szolgálóleánnyal került bensőségesebb 

kapcsolatba, többször látták a leányt éjszaka távozni a kanonok szobájából, és máskor is 

maradtak hosszabb időre kettesben. A tanúvallomások alapján a leány 1696 őszén a kassai 

gyógyszerésztől különféle gyógyszereket kapott és eret is vágtak rajta, ami esetleg egy 

abortuszkísérletre is utalhat. 1697 tavaszán viszont a Katalin nevű cselédlány már egészen 

biztosan teherbe esett, ekkor Krucsay egy Márton nevű mészárosnak ígért 2-300 forintot, ha 

feleségül veszi a leányt. Márton azonban erre nem volt hajlandó, végül egy Pál nevű 

mészároslegényt sikerült férjül fogni a megesett leány számára. Pálnak is hasonlóan pénzt és 

különféle terményeket ígért a kanonok, valamint azt is megpróbálta elérni, hogy a legényt 

vegyék fel a kassai mészároscéhbe. A tanúk egybehangzó vallomása szerint azonban Pál csak 

az esküvő előtt pár héttel találkozott először Katalinnal, aki viszont az esküvő idején már 

láthatóan terhes volt. A fenyegető közbotrány miatt Fenesy György püspök és Pethes András 

nagyprépost igyekeztek jobb belátásra bírni Krucsayt, aki végül még a szülés előtt elküldte 

házától Katalint, azonban elöljárói kérése ellenére sem szakította meg vele a kapcsolatot. 

                                                 
309 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122., fol. 33v. 
310 MNL HML, XII-2/d/111. 
311 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 1. 
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Ellátta őt és később a gyermeket is különböző élelmiszerekkel, ruhával és pénzzel, valamint 

több alkalommal találkoztak a szülést követően is. Alighanem részben ez és az eseményeknek 

a kassai közvéleményben, szóbeszédben való egyre gyakrabb és hangosabb megjelenése 

vezetett oda, hogy 1697 nyarán az egri szentszék elé került a Krucsay-ügy.312  

A szentszék 1697. július 11-én ült össze Pethes András nagyprépost elnöklete alatt, 

Sorger Mihály éneklőkanonok, Bersényi Demeter a Szent Péter társaskáptalan prépostja és 

Csete József szabolcsi főesperes jelenlétében. A bíróság előtt megjelent Krucsay Miklós is, de 

csak azért, hogy a bírósággal szemben megfogalmazott ellenvetéseit felolvassa, majd ezt 

követően Pethes kérése ellenére távozott onnan. A periratokból ugyanis egyértelművé vált, 

hogy Krucsay a püspököt és a nagyprépostot is részrehajlással, vele szembeni ellenszenvvel 

vádolta.313  

Bár nem ismert az irat, Krucsay úgy tűnik, hogy írásban is benyújtotta ellenvetéseit. 

Részben erre válaszul, valamint megalapozott ítélet hozatalára a szentszéki bíróság négy 

szerzetes-teológust, két jezsuitát és két ferencest kért fel véleményezésre.314 A felkért 

tanácsadók véleménye alapján született válaszból rekonstruálható, hogy Krucsay ellenvetései 

főleg formaiak voltak, az eljárásrend egyes szakaszait kifogásolta, így például szerinte nem 

idézték meg jogszerűen, és a bíróság tagjai elleni kifogásait sem vették figyelembe. A bíróság 

szerint a szentszéki ügyész már az ügy kezdetén idézést küldött neki, sőt a püspöki küldött 

által is kapott idézést.315 Ennél érdekesebb a bíróság elleni kifogások kérdése, mert ismét az 

ügyből kisejlő káptalani személyi törésvonalakra figyelmeztet. Az ítélet szeptemberi 

kihirdetésekor Krucsay azzal érvelt, hogy ő Bersényi Demeter kanonok útján Benkovich 

Ágoston váradi püspököt vagy Sigray János szepesi prépostot javasolta bírónak. Pethes 

András nagyprépost szerint Krucsay ez irányú kérése csak hat napon túl, vagyis az előírt 

törvényes időn kívül következett be.316 Bármikor is történt Krucsay ellenvetése, jelzésértékű, 

hogy már az ügy kezdetén teljes bizalmatlansággal volt a szentszéki bíróság és püspöke ellen 

is, és ezért az egri egyházmegye hierarchiáján kívüli egyházi személyeket jelölt meg mint 

általa is elismert pártatlan bírák. 

A bíróság és a felkért teológusok véleménye alapján Fenesy György püspök 1697. 

szeptember 9-én adta ki ítéletét. Krucsay ellenvetéseit már azért sem fogadta el, mert ő meg 

sem várva a szentszék válaszát, távozott annak üléséről Pethes nagyprépost kérése ellenére. 

                                                 
312 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 1–2, 21–27. 
313 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 10–11. 
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Kifogásait ráadásul csak az ügy megkezdése után tette meg, és a testületi eskü 

szorgalmazásával, a feloldozás iránti kérelmével már a priori elismerte bírói joghatóságukat. 

A püspök szerint azért sem állt meg a részrehajlás, mert korábban is magas egyházi 

javadalomban részesült és az oszlopos kanonokok közé emelkedett. A püspök továbbá 

különböző egyházjogi határozatok alapján saját jogkörébe tartózónak ítélte az ügyet és a 

döntési jogot.317 Az ítélet háromhavi haladékot adott Krucsaynak, hogy máshová való 

átlépéséről, a káptalannal való szükséges kiegyezésről gondoskodjék. Ebben az időszakban a 

stallumához tartozó jövedelmeket még élvezhette, ám Mindenszentek napjától a javadalomból 

már felfüggesztik, és ingóságait Kassáról köteles volt elszállítani.318 A püspök és a káptalan 

tehát biztosított egy kiutat Krucsaynak. Bár Fenesy György rendelkezése ezt nem mondta ki, a 

négy szerzetes-teológus augusztusi véleményében szerepelt, hogy Krucsayt talán érdemes 

volna a váradi káptalanba áthelyeztetni. A váradi káptalan ugyanis ekkoriban kezdett 

újjászerveződni Benkovich Ágoston püspöksége idején.319 Krucsaynak ráadásul lett volna 

helyismerete, hiszen még az 1670-es években mint szilágysomlyói plébánosra a Várad és Jenő 

körül élő hódoltsági katolikusok pasztorálását is rábízták.320 

A püspöki ítélet kihirdetésére összegyűlt 1697. szeptember 12-i káptalani 

konzisztóriumon azonban Krucsay nem fogadta el továbbra sem a döntést és ellene mondott 

annak.321 Fenesy utasítása értelmében ezzel a kijelölt haladékot is elvesztette, és azonnal 

felfüggesztették stallumából. Úgy tűnik azonban, hogy Krucsay egyáltalán nem volt hajlandó 

elismerni a püspök döntését. 1697 októberében ugyanis a káptalan testimoniálist állított ki 

arról, hogy egykori társuk továbbra is hordja a kanonoki öltözéket, megjelent karimájukon, 

ráadásul az azt követő körmeneten is részt vett.322 Krucsay makacs kitartása végül meghozta 

eredményét. Befolyásos pártfogóinak, mindenekelőtt Kollonics Lipót esztergomi érsek, 

                                                 
317 Hivatkozott a trienti zsinat 25. ülésszakának 14. fejezetére, amely az ágyast tartó papok megbüntetéséről 
szólt, ahol az eljárás végén, legvégső esetben az excommunicatio, az egyházi tilalom kihirdetése is felmerült: 
GALLEMART 1620. 627–628. Az 1629. évi nagyszombati zsinat kiemelten foglalkozott a plébánosok 
házasságával, az ágyas tartásával és a plébános körül feltűnő gyanús nőszemélyekkel, amit szigorúan tiltott és 
büntetett. Kimondták, hogy az esperesek, ahol ilyenről tudnak, azokat a plébánosokat azonnal fogják el, és az 
érseki börtönbe szállítassák, hogy ott ítélkezhessenek felette. A gyanús nővel együttélő plébánosokat 
figyelmeztetés után jövedelmük részbeni megvonásával, majd később eltiltással fegyelmezték. PÉTERFFY 1742. 
251. Cap. III. §1. 
318 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 30–34. 
319 BUNYITAY 1935. IV. 179–183. 
320 A váradi káptalannal úgy tűnik azonban mégis kapcsolatba került, legalábbis a székeskáptalan egykori 
könyvtárában két kötet is őrzi Krucsay possessori bejegyzéseit. Ezek közül az egyik a minorita tartományfőnök 
Giovanni Battista Reggianinak Anticatechetica című, Conrad Dieterich evangélikus professzor Institutiones 
catecheticae című munkája ellen írt könyve volt, amelyet Krucsay 1694-ben Lőcsén adott Püspöky József Ádám 
későbbi váradi kanonoknak. A másik pedig Thomas Stapleton Promptuarium morale című prédikációs 
segédkönyve volt. EMŐDI 2002. 78, 370. 
321 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 34–35. 
322 MNL HML, XII-1/23. nr. 142. 
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bíboros ajánlására és Benkovich Ágoston váradi püspök közbenjárására 1698-ban 

visszahelyezték az olvasókanonokságba. Krucsay ígéretet tett rá, hogy engedelmes lesz a 

nagypréposttal és a püspökkel szemben, kiesett kanonoki jövedelme ügyében nem lép fel 

követelésekkel és nem szít ellentétet kanonoktársai között. Azt is megfogadta, hogy 

Katalinnal és a gyermekkel nem tart semmiféle kapcsolatot, és ha ígéretét megszegné, vagy 

ismét korábbi hibáiba esne, úgy az 1697. szeptemberi ítélet automatikusan ismét életbe lép.323 

Fenesy ezért elrendelte Krucsay visszahelyezését korábbi egyházi funkcióiba, amelyet Pethes 

nagyprépost a káptalan 1698. november 3-i konzisztóriumán olvasott fel és léptetett 

érvénybe.324 

Krucsay ezt követően a káptalan tagja maradt, még 1707-ben is olvasókanonokként 

szerepelt, igaz 1703–1708 között Bersényi Demeter substitutus, helyettes olvasókanonokként 

tűnik fel.325 A Rákóczi-szabadságharc idején a fejedelem mellett találjuk, mint a Gazdasági 

Tanács (Consilium Oeconomicum) tanácsosa, és az eperjesi adminisztráció tagja. Ez mutatja 

azt is, hogy a Rákóczi-ház szolgálatában élete végéig megmaradt.326  

Krucsay Miklós olvasókanonok esete önmagában, mint papi fegyelmi ügy nem 

feltétlenül kirívó, még akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy az egyházi középréteg egyik 

tagjáról van szó – igaz jól illusztrálja az egyházmegyei vezetés reakciói mellett a szentszék 

működési mechanizmusát is. Pár évtizeddel korábban Ráttkay György zágrábi kanonokot is 

hasonló okokból függesztették fel káptalani tagságából.327 Azonban ott is a kanonok és a 

püspök szembenállása volt hangsúlyos, ami az egyházmegyei vezetésben lévő törésvonalakra 

világított rá. 

Noha Krucsay esetében a források sorai között csak halványan sejlik át a személyi 

konfliktusok és viszonyok szövevényes hálója, az olvasókanonok valamint Pethes 

nagyprépost és Fenesy püspök közötti ellentét mégis kitapintható. Emellett bizonyosan volt 

egy Csáky Imre és Pethes András között húzódó ellentét is, amely a 17. század utolsó éveiben 

csak azért nem tört felszínre, mert Fenesyvel mindketten szoros kapcsolatban álltak, így a 

püspök személye lehetett a gátja az ellentétnek. Hogy a két eset csupán a források bővülése 

miatt vált ismertté, vagy a káptalan a 17. század végére egy belső krízishelyzetbe került, ma 

már nehéz eldönteni. Az bizonyos, hogy a Rákóczi-szabadságharc végét követően Telekesy 
                                                 
323 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 18–20. 
324 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 13. pag. 37–40. 
325 MNL HML, XII-2/d/111. Egyébként Krucsay is többször szerepel a káptalani névtárban az 1690-es évek 
elején mint substitutus lector. 
326 Úgy tűnik a Krucsay család a Rákóczi-ház szolgálatában állt. Legalábbis Krucsay István a fejedelem 
titkáraként szerepelt, míg Krucsay Márton a Tiszán inneni Rákóczi-uradalmak prefektusa volt. TAKÁCS 1936. 
260, 263, 265.; HECKENAST 1996. 62. 
327 BENE 2000. 5–44. 
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István püspöknek már határozott fellépésre volt szüksége a Kassán maradt és az Egerbe már 

visszaköltözött kanonokok között kiéleződött konfliktusban, amely 1711-ben új statútumok 

kiadásához is vezetett.328 

 

2.2.5. A káptalan jövedelmei 

A káptalan jövedelmei a püspökihez hasonlóan szintén több részből tevődtek össze: a 

káptalani birtokok jövedelméből, a káptalanhoz tartozó tizedjövedelmekből, az 

oltárjavadalmakból és a káptalan hiteleshelyi tevékenységének illetékeiből. 

A káptalan a középkor végére szintén tekintélyes birtokállományt tudhatott magának. 

A 15. század végi Bakócz-kódex és a Szent János könyv 16. századi adatai alapján Heves, 

Borsod, Gömör és Pest megyékben voltak a birtokok szétszórva.329 A káptalani birtokok és 

tizedek sorsa hasonlóan alakult a püspöki birtokokéhoz, azzal a különbséggel, hogy a káptalan 

már valamivel korábban megkezdte bevételi forrásainak visszaszerzését.330 A káptalan a 17. 

század végén már a birtokfejlesztésre is igyekezett figyelni, megkezdte az elnéptelenedett 

falvak újratelepítését. 1689-ben a Borsod megyei Szentistvánra, 1690-ben a Szabolcs megyei 

Egyekre adtak ki telepítési engedélyt a megtelepedő jobbágyok számára nyújtott 

kedvezményekkel.331 

A birtokok kezelését itt is világi személyre bízták, aki provizorként igazgatta azokat. A 

korszakban egy káptalani provizor neve ismert, Bogácsi Farkas Jánosé. A káptalan egyik 

Borsod megyei birtokáról, Bogácsról származott, és az 1670-es években még mint jobbágy 

vett részt a káptalani birtokok igazgatásában. Végül 1682-ban emelték ki a jobbágysorból 

családjával együtt, korábbi érdemeire és szolgálataira tekintettel.332 Mikor 1696-ban 

végrendelet és örökös nélkül meghalt, visszamaradt fizetéséből a káptalan száz magyar 

forintot helyezett letétbe a bogácsi templom újraépítésére, mivel az épület akkor a falu 

lakosságának elmenekülése után elhagyatva állt.333 A káptalan gazdasági ügyeit a 

dékánkanonok felügyelte, a befolyó jövedelmeket adott arány szerint szétosztotta a 

kanonokok között. A dékán nem volt önálló kanonoki stallum, hanem a káptalan tagjai 

                                                 
328 SUGÁR 1984. 375–376, 379. 
329 KOVÁCS 1987. 135. 
330 MOLNÁR 2005. 24. 
331 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 28–29. 
332 MNL HML, XII-1/19. nr. 298. Már Szegedy püspök idején, az 1670-es évek elején mint káptalani provizor 
bérbe vette a püspökség egyik birtokát: SUGÁR 1984. 344. 
333 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 155. Az özvegy kérésére egy kisebb földet átadtak, viszont az egri Egyed-hegyi 
szőlőt nem adták ki. Szintén az özvegy kérvényére Bogácsi szolgálóinak kiadták a fizetést a prefektus haláláig 
terjedő időszakra, viszont az utána következő időszak fizetését már megtagadták: MNL HML, XII-2/d/78. pag. 
9. 
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választották maguk közül, és évről-évre vagy megerősítették a korábbit, vagy újat 

választottak.334 A dékán és a provizor együttműködésére utalhat, hogy 1684-ben a 

dékánkanonok távollétében Farkas János kezelte a birtokokról befolyó jövedelmeket.335 A 

feladatok hasonlóságát mutatja, hogy Farkas halálát követően 1697-ben a káptalan saját tagjai 

közül Kondor János hevesi főesperest, hatvani prépostot prefektusnak nevezte ki Egerbe. A 

káptalani megbízólevél is a dékáni feladatokkal és jogkörökkel megegyezően ruházta fel 

Kondort, akinek épp emiatt fizetését is a dékáni fizetéssel egyenlően határozták meg, valamint 

egy kanonoki lakóházat is kijelöltek neki a városban. Ahogy a püspöki provizoroknak, úgy 

hasonlóan Kondornak is évente, Szent György napjától kezdődően megfelelő számadást 

kellett vezetnie és benyújtania a testületnek.336 

A káptalannak is a tizedbevételekből származott a legjelentősebb jövedelme. A 

káptalan tizedszedési joga a 16. században egy vármegyére és négy járásra terjedt ki, valamint 

az egyes kanonokok még külön-külön illetményekben is részesültek a tizedekből.337 A 

püspökséghez hasonlóan a káptalan is rendre bérbe adta a Szepesi Kamarának a káptalani 

tizedjövedelmeket, vagy a kanonokokat érintő jövedelmeket (quarta, cathedraticum). 1672-

ben egyes tized- és quartajövedelmeket adtak árendába, összesen 2152 forint és 80 dénár 

értékben, de hasonlóan Szegedy Ferenc püspökhöz, a katonaság ellátása érdekében ennek 

elengedték egy részét.338 1677-ben szintén a Szepesi Kamarának összesen 3195 forint 

értékben adtak bérbe tized-, quarta-, cathedraticum- és oltárjavadalmakból befolyó 

jövedelmeket.339 A tizedjövedelmek mellett tehát az egyes oltárjavadalmakat is bérbe adták a 

kamarának. A püspöki jövedelmeknél már említett oltárjavadalmak közül tizenhárom illette a 

káptalant, ebből kettőnél külön megnevezték az őrkanonokot.340 Ahogy a püspök és a kamara 

között is támadt nézeteltérés a tizedszedés kapcsán, úgy a káptalan esetében sem volt más a 

helyzet. 1674-ben például a Tállyán, rebellis nemesektől konfiskált szőlők bordézsmájából 

                                                 
334 A középkori egri dékánválasztási statútumokra: SOLYMOSI 1992. 
335 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 139. 
336 MNL HML, XII-1/23. nr. 104. 
337 A káptalané volt az Ung megyei, a kisújvári és gönci kerületek (Abaúj megye), a szerencsi (Zemplén megye), 
a kisborsodi (Borsod megye) kerületek tizede, valamint a kassai és egervölgyi, püspököt illető tizedek fele. Az 
egyes kanonokat illető tizedek, quarták (tized negyed része), cathedraticumok (a plébánosok által fizetett 
székdíjak) részletesen: SZEDERKÉNYI 1890–1897. II. 365–366.; KOVÁCS 2005. 20–54. 
338 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 233., 72v–73r. 
339 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 25–26. 
340 MNL HML, XII-2/b, Nr. 2. Div. 5. Fasc. 1., Frustum 12. A káptalant illette: Szent Anna oltár, Szent László 
ispotály, Három Király oltára, Szent Bertalan oltár, 11 ezer vitéz oltára, Szent Tamás kápolna, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony kápolna, Salvator kápolna, Fülöp és Jakab apostolok kápolnája, 11 ezer szűz kápolnája, Szent 
Jakab templom. Az őrkanonokot külön megnevezi a felsorolás: Szentkereszt kápolna, Szent Katalin kápolna. 
Nem nevezi meg a javadalom birtokosát a Szentkereszt oltárnál, a Szent Lukács oltárnál, a Szent Imre oltárnál és 
a Mindenszentek oltáránál. Az egyes beneficiumok részletes ismertetése: KOVÁCS 2005. 55–72. 



 69 

tagadták meg a kamarai tisztviselők a káptalant illető rész kiadását, mert arra nem volt 

instrukciójuk Kassáról.341 

A káptalani jövedelmeket gyarapította a testület hiteleshelyi működésének során a 

kiállított okiratokért beszedett illetékek összege is. Ez volt az ún. pecsétpénz (pecunia sigilla). 

Az illetékekről külön számadáskönyvet vezettek, amelyet mindig az aktuális dékán végzett. A 

bejövő összegből a legváltozatosabb kiadásokra fordítottak. Ebből fizették a káptalani jegyzőt 

és a káptalani szabályokban előírt harangozót, kántorokat is, valamint a szentmisékhez 

szükséges gyertyákat. Emellett szegény papoknak, szerzeteseknek jutattak alamizsnát, 

valamint különféle feladatokra megbízott mesterembereket is innen fizettek ki.342 

A jövedelmek szétosztását követően nincs pontos képünk arról, hogy az egyes 

kanonokok mennyit kaptak. A század első felében (1637, 1642) a nagyprépost és az 

olvasókanonok 400-400 aranydukátot kapott, a többi káptalani dignitás kétszázat. A 

nagyprépostnak és az olvasókanonoknak ezenkívül a bélháromkúti és a tapolcai apátságból 

további 200-200 dukát jövedelme származott. A főesperesek és a mesterkanonokok 100-150 

dukátot kaptak.343 Szegedy processusának idején, 1670-ben a tanúk elmondása szerint a 

nagyprépost 500, a dignitások egyenként 400, a többi kanonok pedig 200 forint jövedelmet 

kapott, a káplánok hatvan forintot és az éneklőkanonoktól ellátást.344 

 

2.3. AZ ALSÓPAPSÁG 

2.3.1. A képzési rendszer 

Noha a katolikus reform és a rekatolizáció egyik legfontosabb rétege az alsópapság volt, mint 

az egyházi hierarchiában a laikus társadalomhoz az életvitelt és a mindennapokat tekintve 

legközelebb állók, mégis ezen a szinten volt a legnagyobb létszámhiány. A Kisdianum 

megalapításáig a papképzést külső szemináriumokban igyekeztek a főpásztorok megoldani. 

Az 1630-as évek elején Pyber János püspök már egy növendéket neveltetett a bécsi 

Pazmaneumban, amelyhez 1641-től Lippay György egri püspök alapítványából az 

egyházmegye növendékei számára társintézmény csatlakozott.345 A továbbra is fennálló 

paphiányt azonban az 1665-ben megnyíló Kisdianum által kibocsátott növendékek száma is 

                                                 
341 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. november, nr. 53., s. d. [1674. november 28-án praesentált irat] 
342 MNL HML, XII-2/d/45. Káptalani számadáskönyv, 1676–1699. 
343 MOLNÁR 2002. 90. 
344 ASV, Arch. Concist., Proc. Consist., vol. 71., fol. 5r. 
345 FAZEKAS 2002. 25, 28–30. 
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csak lassan enyhítette.346 Ráadásul a Kisdianum növendékei közül kevesen jutottak el például 

az egyházmegye déli, hódoltsági részére, ahová inkább a váci egyházmegyés papság lépett át 

plébánosnak.347 

A szemináriumba való felvételt egy három részből álló vizsga előzte meg. Részben 

felmérték társadalmi hátterüket, iskolázottságukat, és, hogy van-e szándékuk belépni a 

jezsuitákhoz, vagy más szerzetesrendbe. Vizsgálták, hogy önszántukból kezdenék-e meg a 

képzést, hajlandóak-e és tudnak-e a szemináriumi kötöttségekhez alkalmazkodni, képesek-e 

az ott folyó tanulmányok végzésére. Szintén fontos volt, hogy rendelkezzenek ajánlólevéllel 

is.348 A káptalan tett javaslatot a vizsgára, amelyet a jezsuita kollégiumban folytattak le, 

amelyen a rektor egyetértésével a szeminárium régense jogosult volt a jelentkezőt elutasítani. 

A felvett növendékek az iskolai év megnyitása előtt nyolcnapos lelkigyakorlatot végeztek. A 

szeminárium szabályzata részletesen rendelkezett a ruházatról, az étkezésről, és legfőképpen a 

napirendi beosztásról. A szemináriumban hajnali négykor keltek, ezt követően fél ötkor 

összegyűltek a közösségi teremben, ahol Mária-litániát mondtak és elmélkedést tartottak. 

Ezután reggel öttől az iskolaidőig, illetve délután öttől a vacsoráig tartó időszak beosztása 

viszonylag szabad volt, viszont nem volt szabad hangosan beszélni, hogy aki tanulni akar, 

vagy breviáriumot imádkozik, azt ne zavarják. Este nyolckor a növendékek ismét 

összegyűltek és Mindenszentek-litániát mondtak, majd rövid lelkiismeret-vizsgálat 

következett, végül a prefektus néhány gondolatot olvasott fel a másnapi elmélkedésekhez.349 

A Kisdianumban folyó képzés tehát teljesítette azokat a követelményeket, amelyeket a 

trienti zsinat támasztott a püspökökkel szemben a papnevelés terén.350 Mindezt magas szintre 

emelte a kassai akadémián folyó filozófiai és teológiai oktatás. Emellett a káptalannak 

nyújtott székesegyházi asszisztencia egyfajta gyakorlati bevezetést is jelentett a lelkipásztori 

működésbe. Ez a lehetőség tovább bővült az 1670-es évek elején, amikor a Kassa környéki 

falvakból elűzték a protestáns lelkészeket, és ezt a néhány falut a szeminárium papnövendékei 

látták el a jezsuita atyák vezetése mellett. A már kisebb egyházi rendeket elnyert hallgatók 

prédikációkat, imádságokat tartottak, kereszteltek, eskettek ezekben a falvakban.351 Ez a 

szemináriumi szolgálat később is megmaradt, 1699-ben az egyházmegyei papság 

                                                 
346 1665–1681 között közel 120 növendék végzett az intézményben: MOLNÁR 2005. 79. Az 1680-as években 
hiányoznak a Kisdianum évkönyvének bejegyzései. OSZK, Kézirattár, Quart. Lat., 1122. 1692–1699 között 55 
fő folytatott teológiai tanulmányokat a kassai akadémián. AMK, Catalogus Studiosorum, passim.  
347 MOLNÁR 2005. 79. 
348 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat., 1122., fol. 2r–3r. 
349 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat., 1122., fol. 5r–6r. A Kisdianumban folyó képzésre és szabályzatára ld. még: 
MIHÁLYFI 1896. 222–223. 
350 A papnevelés trienti reformjára: GÁRDONYI 2001. 93–104. 
351 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat., 1122., fol. 43r–v. 
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összeírásánál feljegyezték, hogy a Kassa közeli Bárcza községet a Kisdianum látta el.352 A 

legjobbaknak azonban lehetősége volt a Kisdianumból is tovább lépni, az elérhető 

legmagasabb színvonalú képzésben részesülni Nagyszombatban, Bécsben és a legkiválóbb 

növendékek esetében Rómában. Ez azonban pénzügyi kérdés is volt: 1676-ban négy, 

filozófiai tanulmányaikat jó eredménnyel lezáró növendék közül csak hármat tudtak Bécsbe 

küldeni, Fekna Mátyást azonban az alapítvány szűkös keretei miatt Kassán tartották.353 

A képzés végén következett a növendékek felszentelése, amit szentelési vizsga előzött 

meg. Ennek adminisztratív követelményeiről (vizsga kihirdetése, vizsga, beterjesztés a 

püspöknek, stb.) már fentebb szóltam az egyházkormányzat felépülése kapcsán. A vizsgának 

a források alapján két körét különíthetjük el. Az elsőt a jezsuiták folytatták le, majd ezt 

követően a vikárius vagy valamely káptalani méltóság jelenlétében került sor a második 

vizsgafordulóra.354 A Kisdianum régense ekkor egy rövid formulában terjesztette fel a 

vikárius elé az általa a belső vizsgán alkalmasnak tartott növendékeket.355 A szentelés 

elviekben a négy kisebb rend felvételét követően az alszerpappá (subdiaconus), majd 

szerpappá (diaconus) és végül áldozópappá (presbyter) való szentelés fokozatait jelentette. A 

korszakban azonban a kánonilag előírt időt nem feltétlenül tartották meg az egyes szentelési 

fokozatok között, erre a püspök külön engedélyt szerzett az Apostoli Szentszéktől.356 

A szentelési fokozatok tehát nem váltak el élesen egymástól időben, 1697 

szeptemberében például ugyanazt a növendéket egyben vizsgáztatták a négy kisebb rend 

felvételére és az alszerpappá való szentelésre.357 1695. augusztus 12-én Szántosy András 

vikárius például két jezsuita atya társaságában vizsgálta Csomortányi Imre és Terenyei 

Márton növendékeket pappá szentelésüket megelőzően. Szentelésük egy héttel később, 

augusztus 20-án történt, Terenyei másnap mutatta be első miséjét. Majdnem egy héttel ezután, 

augusztus 26-án a vikárius ismét két jezsuita atya jelenlétében vizsgáztatta a két felszentelt 

növendéket, ekkor már plébánosi kinevezésre való alkalmasságukat nézték meg. Miután 

alkalmasnak ítélték őket, Csomortányit a sebesi, Terenyeit a garbóczi plébániára iktatták be. 

Terenyei beiktatására már két nappal később sor is került.358 A szeminárium alapítólevele 

                                                 
352 NOVÁKY 1907. 258. 
353 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat., 1122., fol. 55r. 
354 1695. szeptember 7-én a jezsuita kollégiumban három növendéket vizsgáztattak, majd még aznap délután 
Pethes András, akkori olvasókanonoknál ismét megvizsgálták a növendékek alkalmasságát. BEK, Kézirattár, Ab 
86/II. fol. 61v. 
355 Ennek formulája: OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122. fol. 3v. 
356 A kisebb rendek feladása és az alszerpappá szentelés között általában több év telt el, míg a nagyobb rendek 
feladása között csak pár hét különbség volt: FAZEKAS 2002. 121. 
357 Mellette két másik társát szerpappá való szenteléshez vizsgáztatták. BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 61v. 
358 BEK, Kézirattár, Ab 86/II. fol. 60r–61r. 
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értelmében ilyenkor megfelelő ruházattal és szükséges könyvvel, mindenekelőtt 

breviáriummal kellett ellátni a plébániára kibocsátott növendéket.359 

Bár ahogy az ordinációs könyvek, úgy a plébánosi beiktatásokat tartalmazó 

jegyzőkönyvek sem ismertek, néhány beiktatási irat révén ennek folyamatába is betekintést 

nyerhetünk. A plébánosnak a vizsga után a vikárius előtt esküt kellett tennie, amelyet a 

beiktatási iratban is rögzítettek. Ebben az új plébános ígéretet tett, hogy a püspök és utódai, 

valamint a vikárius felé engedelmes lesz, hogy a plébániához tartozó jogokat és 

kötelezettségeket megtartja, a plébániai ingatlanokat és ingóságokat megőrzi, azokból semmit 

el nem idegenít, hanem éppen ellenkezőleg, az elbitorolt jogokat, ingóságokat, ingatlanokat 

visszaszerzi. Megfogadta, hogy a püspök vagy a püspöki helynök engedélye nélkül nem lép át 

másik plébániára, és nem hagyja gazdátlanul a számára kijelölt egyházat. A püspöki vikárius 

számára kiadott, 1649 körülre datálható instrukcióban fennmaradt szöveg tartalmilag 

megegyezik az 1670 után ismert beiktatási oklevél bevezető részével.360 Ezek a szövegek 

tehát inkább a jogi és adminisztratív korlátokat jelölték ki, és nem a plébános és közössége 

kapcsolatára, annak szabályozására helyezték a hangsúlyt. A beiktatást valamely közeli, a 

püspöki helynök által az oklevélben megnevezett plébános, esperes vagy főesperes végezte. 

1667-ben a jászberényi plébánost nem a püspök hódoltsági képviseletét ellátó gyöngyösi 

plébános, Almásy András, hanem az ő megbízottjaként a szomszédos jászárokszállási 

plébános iktatta be.361 1671-ben Cseh Jánost a mesztyiszkói plébániára és annak filiáiba a 

zborói plébános, Jelencsics György vezette be.362 Jelencsicset 1676-ban a kisszebeni 

plébániára Baán János sárosi esperes iktatta be.363 A beiktatáson világi részről történő 

kiküldött megbízott részvételére a jelentősebb, elsősorban a szabad királyi városokból van 

adat. 1673-ban Langner Ágoston eperjesi plébánost Holló Zsigmond kamarai tanácsos 

jelenlétében iktatták be hivatalába.364 

 

2.3.2. A paphiány problémája 

Bár a Kassán 1660-ban megnyíló Kisdianum jelentős előrelépés volt a papképzés terén, az 

egyházmegye legégetőbb problémáját, a rendkívüli paphiányt ez sem tudta megoldani. 

Különösen élesen ütközött ki a probléma 1670 után, amikor a protestáns templomok 
                                                 
359 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122. fol. 21v. 1673-ban a tanulmányai végeztével plébániai szolgálatra 
elbocsátott Sziladiczky Istvánnak a püspök gondoskodott megfelelő ruházatról, míg a szemináriumtól egy új 
breviáriumot és egy császári tallért kapott útiköltségre: Uo. fol. 48r. 
360 MNL HML, XII-2/d/80. pag. 5–6. 
361 MOLNÁR 2005. 70, 82. 
362 EÉL, Protocollumok, nr. 3604. fol. 117r–v. 
363 MNL OL, E23, 1676. december 10. 
364 MIHALIK 2010b. 298. 
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elfoglalásának hullámát követően hirtelen megnövekedett a szükséglet a katolikus 

lelkipásztorok iránt. A Szepesi Kamara 1672-ben azt írta a gömöri plébániák kapcsán 

Szelepcsényi György esztergomi érseknek, hogy „itt nagyságos uram oly szüksége vagyon a 

papoknak, hogy bár kétszázat is küldene Nagyságod, helyt adhatnánk nekik.” – és ezt a találó 

kamarai megjegyzést igaznak tarthatjuk az egész felső-magyarországi régióra is.365 

A helyzet oda vezetett, hogy például Zemplén vármegye homonnai járásában az udvari 

plébános 18 leányegyház ellátására hivatkozva kért magának jövedelmet, amit persze a 

kamarai dézsmaszedő is nehezen tudott elhinni, hogy ennyi helyre elégségesen tudna 

szolgálni.366 Az azonban világos, hogy bár a templomokat visszafoglalták, egyes régiók 

esetleges katolikus lakosságának lelki gondozása, vagy éppen a protestánsok áttérítésére tett 

kísérletek egy-egy plébános aktivitásától függött. 1674-ben Bereg vármegyében például 

egyetlen plébános volt, Mezőváriban.367 

Az alsópapság soraiban jelentkező hiány eleve lehetetlenné tette a teljes, községi 

szintű plébániahálózat azonnali rekonstrukcióját, noha maga az infrastruktúra (templomok, 

plébániák, plébániai jövedelmek) a katolikus egyház kezébe került 1670 után. De nemcsak a 

kisebb településeken, hanem a jelentősebb településeken, mezővárosokban és szabad királyi 

városokban is gondot okozhatott a megfelelő papi utánpótlás. Hogy mi döntötte el, melyik 

településekre iktatnak be plébánost, források hiányában leginkább csak sejthetjük. Egyrészt a 

birtokos személye lehetett döntő, hisz a többnyire ellenséges protestáns környezetben, a 

fizetést megtagadó lakosság és köznemesség ellenállásával szemben a katolikus nagybirtokos 

arisztokrácia és a Szepesi Kamara támogatása elengedhetetlen volt. Mint azt majd láthatjuk, a 

felekezetileg vegyes, több földbirtokos által bírt településeken ez komoly konfliktusokat is 

okozhatott. A földbirtokos támogatása mellett fontos szempont lehetett a háttér-infrastruktúra 

minősége, hogy volt-e legalább egy markáns katolikus kisebbségi lakosság, rendelkezésre 

állt-e megfelelő temploi felszerelés, és milyen jövedelemre számíthatott az újonnan beiktatott 

plébános. 

A plébániahálózatban és a plébánosok körében tapasztalt hiányosság még 

szembetűnőbb lett 1685 után, hiszen az 1670-es évek törékeny eredményeit a Thököly-

mozgalom és a kuruc támadások elsöpörték. 1686-ban Ung vármegyében egyedül Ungvárott 

találtak plébánost.368 A Szepesi Kamara részvétele ismét elengedhetetlen volt a plébánosok 

beiktatásánál és helyzetük stabilizálásánál. Jalkóczy János nagyprépost, püspöki vikárius 
                                                 
365 MIHALIK 2010b. 295. 
366 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. október, nr. 47. Nagymihály, 1674. október 20. 
367 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. szeptember, nr. 37. Nagydobrony, 1674. szeptember 2. 
368 MNL OL, E254, fasc. 103., 1686. szeptember, nr. 86. Ungvár, 1686. szeptember 12. 
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1686. januári levelében teljesen egyértelműen kifejtette, hogy olyan központi helyekre, mint 

Tokaj, Nagysáros és Ónod, a kamara pénzügyi segítsége nélkül nem tud plébánosokat 

beiktatni.369 Ez is mutatja azt a rendkívül érzékeny és törékeny szituációt, amely a személyi 

állomány hiányával egyébként is sújtott plébániahálózatot terhelte. A plébánosok 

beiktatásukat követően, akárcsak egy évtizeddel korábban, ismét ellenséges környezettel, a 

fizetést megtagadó hívekkel találták magukat szemben, és leginkább a Szepesi Kamarában 

bízhattak körülményeik jobbra fordulását illetően. 

Ebben a helyzetben értékelődik fel és válik egyértelművé azoknak a pápai 

fakultásoknak a jelentősége, amelyet a korszak püspökeihez hasonlóan az egri főpásztorok 

sem mulasztottak el újra és újra megújítani az Apostoli Szentszéknél. A kérvényt a 

Hitterjesztés Szent Kongregációjához (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) nyújtották 

be, ahonnan azt döntésre a Szent Inkvizíció (Sant’Uffizio) elé terjesztették be, amely heti 

ülésein, jellemzően a pápa jelenlétében megerősítette és jóváhagyta azt.370 Ahogy 1672-ben 

Kolosváry István kanonok írta Vanoviczi János pálos missziófőnöknek, a káptalanban is csak 

hat kanonok maradt, mindenki más plébániai szolgálatot vállalt a nagy szükség miatt, így az 

egri püspöknek is szüksége volna azokra a missziós püspöki felhatalmazásokra, amelyeket a 

zágrábi püspök már elnyert.371 Szegedy Ferenc Lénárd püspök nem sokkal később valóban be 

is nyújtotta kérvényét, kiemelve, hogy egyházmegyéjében Eperjes kivételével a jelentősebb 

településeken már mind visszavette a templomokat a protestánsoktól. Kérvényében külön 

kiemelte, hogy a pápai fakultást az idő előtti szentelésre kéri, ezalatt értve a szentelési 

fokozatok közötti kánonilag előírt időktől való eltekintést, valamint a papnövendék 

életkoránál az egy évvel korábban való felszentelést.372 A Propaganda Fide az életkori korlát 

alóli felmentvény ügyét áthelyezte a Sant’Uffizio elé, a többi kérdést a bécsi nunciusra 

bízta.373 Ezek a fakultások egységes szövegűek voltak, minden ezért folyamodó püspök 

ugyanezeket a jogosítványokat kapta meg.  

A következő években az egri püspökök rendre benyújtották kérvényüket a 

Szentszékhez, hogy a pápai engedélyeket meghosszabbíthassák.374 Az engedélyek pontos 

                                                 
369 MNL OL, E254, fasc. 98., 1686. január, nr. 154., s. d. [1686. január 31. előtt], s. l. 
370 GALLA 2010. 3–5.; TUSOR 2004. 149–151., 158–161.  
371 APF, SOCG, vol. 435., fol. 460r – v. 1672. június 11., Kassa. 
372 APF, SOCG, vol. 435., fol. 476r. Kassa, 1672. július 2.  
373 APF, Acta, vol. 42., fol. 236r. 1672. szeptember 5. nr. 31. 
374 Az egyes fakultások iránti kérelmekre vonatkozó döntések a Kongregáció Acta-sorozatából: 1675: APF, 
Acta, vol. 54., fol. 204r. 1675. július 30. nr. 64.; 1688: APF, Acta, vol. 58., fol. 142r. 1688. október 5. nr. 6.; 
1692: APF, Acta, vol. 62., fol. 109r. 1692. május 6. nr. 12.; 1696: APF, Acta, vol. 66., fol. 185r–v. 1696. 
szeptember 10. 
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tartalmát 1688-ból ismerjük, amelyeket XI. Ince pápa adott Fenesy György egri püspöknek.375 

A huszonkét pontban felsorolt felhatalmazásoknak egy része a házassági és lelkiismereti 

akadályokat érintette, illetve a protestáns felekezetekűekre vonatkozott. Azonban azt fontos 

megjegyezni, hogy a püspök engedélyt kapott ezeknek egy részét vagy egészét arra alkalmas 

papokra is átruházni. Itt is megjelent a szentelési időközökre és az életkorra vonatkozó 

felmentés. Fontos volt emellett, hogy a püspök engedélyt adhatott egyházmegyés papjainak a 

napi kétszeri misézésre, ami nemcsak egy misszionáriusnak, de egy több filiát is ellátó 

plébánosnak is rendkívül fontos volt. A püspök átadhatta a jogot papjainak, hogy a liturgikus 

eszközöket megáldják, ami elengedhetetlenül fontos volt a szertartások végzéséhez. 

Hasonlóképpen könnyítést kaptak a böjt, a papi öltözék, a napi breviárium elimádkozása, a 

betegek szentségének kiszolgáltatása tekintetében, főleg a protestánsok által lakott 

területen.376 Ezek olyan jellegű engedmények voltak, amelyek sok tekintetben 

tehermentesítették a papokat a napi lelkipásztori működés kánoni kereteit illetően, és lehetővé 

tették az aktívabb tevékenységet olyan területeken, ahová csak egy-egy plébánost tudott az 

egyházmegye állítani. 

Fenesy 1696-ban a püspökség nehéz helyzetére hivatkozva azt kérvényezte a 

Szentszéknél, hogy a szokásos fakultásokat kibővítve, olyanokat is pappá szentelhessen, akik 

más egyházmegyéből származnak, de a távolság miatt az illetékes megyéspüspöktől nem 

szerezhetnek eltávozási engedélyt. A Propaganda Fidéhez beérkező kérelmet a kongregáció a 

már fent említett szentszéki ügymenetnek megfelelően a Szent Hivatal elé továbbította, ahol 

végül ezt a kérést nem támogatták, túlzottnak találták.377 

                                                 
375 APF, SOCG, vol. 512., fol. 148r–v. Róma, 1688. október 13. 
376 A protestáns településeken a betegeknek vitt szentelt ostyát nem kellett örökmécses fénye mellett kísérni, 
nehogy a protestánsok szentségtörést kövessenek el az Oltáriszentség ellen. 
377 Az ügyben jól megfigyelhető a szentszéki adminisztráció működése is. A püspök beküldte kérvényét és annak 
mellékleteit a Hitterjesztés Szent Kongregációjához (Propaganda Fide), illetve püspöki káplánjával egy 
kísérőlevelet is küldött a pápa domonkos gyóntatójának. A Propaganda Fide nem határozhatott önálló 
hatáskörben, így átküldték az ügyet a Szent Hivatalhoz, amely első ülésén nem határozott, hanem bekértek a 
Propagandától egy korábbi, az egri püspöknek adott pápai engedélyt. Ennek ismeretében hozták meg döntésüket 
és állították ki az új fakultást, majd tájékoztatták erről a Propagandát. APF, SOCG, vol. 525., fol. 59r, 61r. 
Fenesy kérvénye a Propagandához; APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 3., fol. 21–22. 1696. július 3., Jászó. 
Ordódy Sebestyén püspöki káplán kísérőlevele P. Paulino Bernardino OP atyának, pápai gyóntatónak; APF, 
Acta, vol. 66., fol. 185r–v., 1696. szeptember 10., nr. 18. A Propaganda Fide döntése; ACDF, S.O., Decreta, 
1696. szeptember 26. A Szent Hivatal döntése, kérik a Propaganda Fidét a korábbi pápai fakultás megküldésére.; 
APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 3., fol. 25., 1696. szeptember 28. A Szent Hivatal assessora a Propaganda 
Fide titkárához, kéri egy korábbi felhatalmazás szövegének megküldését.; APF, Lettere, vol. 85., fol. 108v., 
1696. október 1. A Propaganda Fide titkárának levele a Szent Hivatal assessorához, megküldik az 1686. január 
28-án kiadott pápai felhatalmazást.; ACDF, S.O., Decreta, 1696. október 10. A Szent Hivatal döntése.; APF, SC, 
Ungheria-Transylvania, vol. 3., fol. 27., 1696. október 15. A Szent Hivatal assessora tájékoztatja a döntésről a 
Propaganda Fide titkárát. 
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A Szentszéktől kapott felhatalmazások könnyítették ugyan a megyéspüspök helyzetét, 

de a paphiány problémáját természetesen ez sem oldhatta meg. Ebben a helyzetben – mint 

majd látni fogjuk – óriási szerep hárult a szerzetesrendekre, amelyek missziós tevékenységük 

mellett számos településen vállaltak plébániai szolgálatot is, kisegítve a súlyos személyi 

hiánnyal küzdő egri egyházmegyét. Mint említettem, a plébánia betöltése akár olyan központi 

helyeken is problémát okozott, mint a szabad királyi városok. Főleg igaz volt ez akkor, ha a 

megfelelő plébános kiválasztása körül nézeteltérés alakult ki az egyébként szorosan 

együttműködő katolikus egyház és a szabad királyi városok felett az uralkodó földesúri 

hatalmát képviselő Szepesi Kamara között. 

 

2.3.3. A kegyúri jog körüli viták 

1676 szeptemberének közepén elkeseredett levélben fordult a Szepesi Kamara a Magyar 

Kamarához. Ekkor már több hónapja súlyos ellentét alakult ki a kamara és Bársony György 

egri püspök között a kisszebeni plébános, Jelencsics György beiktatása körül, és még mindig 

nem oldódott meg a kamara és az egri káptalan vitája Szegedy Ferenc Lénárd hagyatéka 

miatt. Ráadásul a „rossz” példa ragadósnak bizonyult: Luzsénszky Joachim váradi püspök, 

szepesi prépost, kamarai prezentáció nélkül iktatott be új plébánost a savniki uradalomba.378 

A Szepesi Kamara már-már nosztalgikus derűvel gondolt a régi szép időkre, amikor azt írta, 

hogy az egri püspök elődjei, különösképp közvetlen elődje, Szegedy Ferenc Lénárd soha 

semmiféle akadályt nem támasztott a plébánosok prezentációjában és beiktatásában. 

Az idő – úgy tűnik – ekkorra már megszépítette a régi emlékeket. Alig három 

esztendővel korábban, 1673 tavaszán ugyanis nem kevésbé éles nézetkülönbség alakult ki 

Langner Ágoston eperjesi plébános beiktatása kapcsán Szegedy püspökkel. A Szepesi Kamara 

egy olyan papot keresett Eperjesre, aki a város nemzetiségi megoszlásának tükrében jól tud 

németül is, Szegedy Ferenc Lénárd viszont egyik kanonokját, Horváth Györgyöt szerette 

volna a gazdag plébánia élére állítani. A kamara a svedléri plébánost, a német származású 

Langnert javasolta, akinek a püspök felé való bemutatását (praesentatio) a Magyar Kamara el 

is rendelte a Szepesi Kamarának.379 A források alapján úgy tűnik, hogy eleinte Szegedy is 

hajlott Langner elfogadására, azonban később meggondolta magát többek panasza miatt.380 

Sőt úgy tűnik, maga Volkra Ottó Teofil Ferdinánd, szepesi kamarai adminisztrátor sem 

                                                 
378 MNL OL, E23, 1676. szeptember 17. 
379 MIHALIK 2010b. 296–297.  
380 MNL OL, E23, 1673. április 13. Langner ellen szólhatott, hogy korábbi plébániáján, Svedléren is szembe 
került a lakossággal, és a források alapján szinte minden téren kudarcot vallott: MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. 
március fol. 79–80. 1673. március 24. 
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szimpatizált Langnerrel, igaz, ő épp ekkoriban érkezett meg Kassára mint újonnan kinevezett 

vezető.381 Viszont mire 1673 májusában Volkra megérkezett Kassára, alighanem már késő 

volt, és a kamara számára presztízsveszteséggel ért volna fel, ha visszatáncol a püspök akarata 

elől. Nem tudni, mi hozott elmozdulást az egri püspök és a kamara közötti egyeztetéseken, de 

végül Szegedy Ferenc is beleegyezett Langner beiktatásába, amely 1673 júniusában történt 

meg.382 

A források azonban még mélyebb betekintést engednek a Szepesi Kamara és Bársony 

György kapcsolatában komoly törést okozó kisszebeni kegyúri vitába. Ennek előzményei 

1675 őszén, Szegedy Ferenc püspök halálát követően bontakoztak ki, amikor a ferences 

rendet elhagyó Saladinus Cyprian János, Kisszeben korábbi plébánosa önkényesen vissza 

akart térni a városba, kiszorítva egykori rendtársait.383 1675 végén a Szepesi Kamara 

felszólította, hogy a ferences atyákat ne zavarja el Kisszebenből, és mivel a plébánia a kamara 

kegyúri adományozási jogában áll, így ottani önkényes szolgálatától is álljon el.384 

A kamara Cypriánnak küldött felszólításának napján, 1675. december 13-án nevezte ki 

az uralkodó Bársony György szepesi prépostot, váradi püspököt a megüresedett egri püspöki 

székbe. Az új főpásztor így szinte megörökölte a kisszebeni helyzetet, amelyben korábbi 

működése során is megmutatkozó határozottságával járt el. Éleshangú levelében felszólította a 

kamarát, hogy ne akadályozza meg a plébánosi jövedelem kiadását. Sőt – gyanúval élve a 

kamara szándékát illetően – óvta őket attól, hogy oda önhatalmúlag más plébánost 

helyezzenek, mert mint írta: „akarnám látni vajon találtatnak-e az ég alatt olyan papok, ki az 

én jurisdictióm nélkül be merné tenni oda a lábát.”385 Már ekkor kilátásba helyezte a püspök, 

hogy amennyiben a kamara másként járna el, úgy ő is kénytelen lesz az egyházi kiközösítés, 

az excommunicatio eszközével élni. 

Saladinus Cyprián hamarosan mégis elkerült Kisszebenből, ez azonban korántsem 

jelentette, hogy az ügy nyugvópontra jutott volna. Sőt, épp ezután lángolt fel az ellentét. 

Helyére Bársony György püspök Jelencsics Györgyöt iktatta be 1676. április 12-én, azonban 

ezt nem előzte meg sem a város, sem a Szepesi Kamara praesentatiója, amit mindkét fél 

                                                 
381 MNL HML, XII-2/b, Nr. 1. Div. 6. Fasc. 15., 1673. május 1., Lőcse. Volkra grófot 1672 végén nevezte ki az 
uralkodó kamarai adminisztrátorrá, így a Langner-ügy elején még nem tartózkodott Kassán. SZŰCS 1990. 86–87. 
Ezt erősíti meg egy későbbi kamarai irat, amely szerint Langnert a Szepesi Kamara, míg utódát és a lőcsei 
plébánost már Volkra mutatta be az egri püspöknek illetve a szepesi prépostnak. MNL OL, E23, 1674. május 21.  
382 MIHALIK 2010b. 298. 
383 Az esetről a ferencesekről szóló fejezetben bővebben fogok szólni. 
384 MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. december, fol. 140., 1675. december 13. A Szepesi Kamara Cyprián 
atyának. 
385 MNL OL, E254, fasc. 71., 1676. január, nr. 47., 1676. január 26., Szepes. „…volo videre quisnam sub caelo 
talis sacerdos invenietur, qui sine jurisidictione mea adueret illuc pedem imponere...” 
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sérelmesnek vélt.386 A kamara hiába küldte altitkárát, Pásztohy Mihályt tárgyalni a püspökkel, 

hiába került sor többszöri levélváltásra, az egymással szemben felsorakoztatott érvek mögül 

egyik fél sem mozdult el.387 Emiatt a Szepesi Kamara elrendelte Kisszebennek, hogy a 

jogszerűtlen beiktatás miatt a város ne adja ki a plébános fizetését, sőt a tizedjövedelmekből 

sem részesülhet.388 A város vezetése ezt tudomásul vette, ugyanakkor jelezték, hogy a 

plébános működésével elégedettek, így ha jogszerű beiktatása megtörténhetne, akkor 

folytathatná tevékenységét.389 Bár ez azt mutatja, hogy a város vezetésében volt egy 

nyitottság Jelencsics elfogadására, mégis legjobb szándékuk ellenére hamarosan a kamara és 

Bársony püspök kereszttüzébe kerültek. A püspök ugyanis még konkrét lépések megnevezése 

nélkül, de a város vezetésének tudtára hozta, hogy ha a plébánosnak nem adják ki szokott 

járandóságát, akkor el fog járni a várossal szemben.390 Talán a kisszebeni katolikus bíró és a 

szenátorok szimpátiájának is betudható, hogy Jelencsics végül maga fordult a Kamarához, és 

kérte, hogy küldjék meg a püspöknek az ő részére kiállított hivatalos bemutató oklevelet 

(littera praesentatoria).391 A Szepesi Kamara is elmozdulásként értékelhette Jelencsics 

levelét, mert már levele tárgyalásának napján, 1676. június 18-án megküldték a kért okiratot a 

püspöknek.392 Jelencsics levele azért is tekinthető kisebb fordulatként, mert Bársony 

Györgynek a bécsi nunciushoz intézett 1676 őszi leveléből tudjuk, hogy a püspök épp azt 

rendelte el a plébánosnak, hogy a kamara nyomása ellenére se kérjen tőlük praesentatiót.393 

Azonban Jelencsics a kamara által többször meghosszabbított határidőre sem tudta 

bemutatni a püspök által kiadott új beiktatási iratot, amelyben már említve lett volna a 

                                                 
386 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. április, nr. 45., 1676. április 30., Kisszeben. A város bírája és szenátusa.  
387 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. április, nr. 87., 1676. április 26. A sérült kamarai irat ugyan áprilisra datált, 
valójában 1676 végén készülhetett, ugyanis a kegyúri konfliktus legteljesebb összefoglalását adja. Feltételezhető, 
hogy a feljegyzést a Szepesi Kamara a Magyar Kamara részére készítette, vagy a későbbi hasonló ügyekben 
elővehető összegzésként került összeállításra. A püspök és a Szepesi Kamara levélváltásai: MNL OL, E244, 
fasc. 41., 1676. április, fol. 129., 1676. április 26. A Szepesi Kamara a püspöknek.; MNL OL, E244, fasc. 41., 
1676. május, fol. 137., 1676. május 22., Kassa. A Szepesi Kamara a püspöknek. A datálás az irat sérülése miatt 
nem látszik, az előbb említett kamarai feljegyzésből azonban tartalma alapján beazonosítható, hogy ez volt a 
május 22-én kelt levél.; MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. május, nr. 8., 1676. május 28., Kassa. Bársony György 
válasza a Szepesi Kamarának.; MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. június, fol. 153., 1676. június 1., Kassa. A 
Szepesi Kamara viszontválasza Bársony Györgynek. 
388 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. június, fol. 231., 1676. június 6. 
389 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. június, nr. 105., 1676. június 10., Kisszeben. A város bírája és szenátusa. 
390 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 84., 1676. augusztus 23., Kisszeben. Nagy István szenátor 
levele a Szepesi Kamarához. Ennek mellékletében: 1676. június 17., Kassa. Bársony György püspök Kisszeben 
városnak. 
391 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. június, nr. 20., 1676. június 18-án praesentált levél. 
392 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. június, fol. 287., 1676. június 18. 
393 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 192., 1676. november 2., Szepes. Bársony György püspök 
Francesco Buonvisi nunciushoz. A levél a püspök processusának mellékleteként maradt fent. 
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kamarai praesentatio.394 Csupán az áprilisi dokumentumot küldte be Kassára, azonban épp ez 

volt az az irat, amely felett az egész ellentét kirobbant, hisz ez a kamarai bemutatási jog 

mellőzésével született.395 Emiatt a kamara továbbra sem engedte meg Kisszebennek, hogy 

kiadják a plébános járandóságát.396 Jelencsics hiába kérte a kamarát járandóságai kiadásának 

engedélyezésére, Kassáról nem válaszolhattak neki mást, minthogy bár személye ellen nincs 

kifogásuk, ám beiktatásának körülményei, annak kamarai szempontból jogszerűtlensége miatt 

ha nem tud szerezni megfelelő beiktatási iratot, akkor kénytelenek lesznek más papot szerezni 

a helyére.397 

Miközben a város és Jelencsics egyre inkább két tűz közé szorult, addig a szembenálló 

felek, a Szepesi Kamara és az egri püspök annál határozottabb lépésekre szánták el magukat. 

Kisszeben augusztus elején ismét arról értesítette a kamarát, hogy a püspök ismét fenyegető 

hangvételű levelet küldött a város vezetésének, amelyben már az excommunicatio kimondását 

is meglebegtette.398 Amikor a kamara felvetette Jelencsicsnek, hogy megfelelő dokumentum 

hiányában mást állítanak helyébe, Bársony szó szerint ismételte meg januári levelét a 

Kamarához, csak míg akkor Saladinus Cyprián, most Jelencsics György érdekében írta, hogy 

amennyiben a kamara ilyen lépésre szánná el magát, nem fog késlekedni az excommunicatio 

kihirdetésével.399 Mivel a város a kamara rendeletének megfelelően továbbra sem fizette ki a 

plébános járandóságát, Bársony György 1676. szeptember 13-án már jelezte, hogy ha nem 

lesz változás, akkor két héten belül kimondja a városra az egyházi tilalmat (interdictum), 

eltiltja őket minden egyházi szolgálat igénybevételétől, kivéve a keresztelést és a gyónást. 

Kisszeben két héttel később már kénytelen volt arról értesíteni a kamarát, hogy Jelencsics 

nem engedte be a híveket a templomba és a harang használatát sem engedélyezte.400 

A Szepesi Kamara is megtette a maga ellenlépéseit. Már májustól folyamatosan 

tájékoztatták a Magyar Kamarát a kialakult helyzetről, de ez valóban inkább jelentés volt, a 
                                                 
394 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. június, fol. 270., 1676. június 23. A Szepesi Kamara Kisszebennek írja, hogy 
amíg a jogszerű beiktatási okirat nincs meg, és nem történik meg a beiktatás a kamara részéről, addig ne adják ki 
Jelencsics járandóságát. Kérik a várost, hogy ők is sürgessék Jelencsicset a beiktatási okmány beszerzésére és 
bemutatására.; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. július, fol. 29., 1676. július 10. A Szepesi Kamara tizenöt napos 
határidőt ad Jelencsicsnek.; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. július, fol. 90., 1676. július 29. A Szepesi Kamara 
újabb nyolcnapos határidőt ad.; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. augusztus, fol. 114., 1676. augusztus 22. A 
Szepesi Kamara újabb, tizenötnapos határidőt ad Jelencsicsnek. 
395 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. június, nr. 19., 1676. június 29., Kisszeben. 
396 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. június, fol. 270., 1676. június 23.; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. július, 
fol. 40., 1676. július 10.; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. augusztus, fol. 144., 1676. augusztus 22.  
397 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 70., 1676. augusztus 21., Kisszeben. Jelencsics György 
plébános levele a Szepesi Kamarának; MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. augusztus, fol. 114., 1676. augusztus 22., 
Kassa. A Szepesi Kamara válasza Jelencsicsnek. 
398 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 45., 1676. augusztus 6., Kisszeben. 
399 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 35., 1676. augusztus 26., Szepesvár. 
400 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. szeptember, nr. 31., 1676. szeptember 28., Kisszeben. Ennek mellékletében 
található Bársony György 1676. szeptember 13-án, Szepesvárott kelt, a városhoz intézett levele. 
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jogi érvelés tisztázása, semmint a Magyar Kamara beavatkozása iránti kérelem.401 Erre 

először július végén került sor, miután Jelencsics továbbra sem tudott a kamara elvárásainak 

megfelelő papírt felmutatni, a püspök pedig excommunicatióval fenyegette meg Kisszeben 

vezetőit. A Szepesi Kamara ekkor kérte a Magyar Kamarát, és annak vezetőjét, Kollonics 

Lipót bécsújhelyi püspököt, hogy járjanak el Szelepcsényi György esztergomi érseknél, hogy 

Bársony elfogadja a kamarai praesentatio jogát.402 Bársonyra ezután valóban nyomás 

helyeződhetett felülről, mert augusztus közepén már azt írta a Szepesi Kamarának, hogy 

megvádolhatják a felsőbb szinteken, akkor majd oda is készséggel fog választ adni.403 Az 

excommunicatio egyre élesedő fenyegetése miatt 1676. szeptember elején a kamara ismét a 

Magyar Kamarához fordult.404 Ekkor nemcsak Jelencsics beiktatásának jogtalanságát, hanem 

az egyházi kiközösítés jogszerűtlenségéről is számos érvet sorakoztattak fel, ezért kérték a 

Magyar Kamarát, hogy az ügyet immár az udvar elé is terjesszék be.405 A kialakult helyzetben 

a Szepesi Kamara arra utasította a várost, hogy a plébánost teljesen szigeteljék el: senki ne 

beszéljen a plébánossal, zárják ki a plébániáról, azt zárják le, oda ne engedjék be, semmilyen 

élelmiszert ne adjanak neki, kényszerítsék éhezésre, a sekrestyésektől mint a város által 

fizetett alkalmazottaktól kérjék el a templom kulcsait, és amennyiben lehetőség van rá, ott 

más pappal végeztessék el a szertartásokat.406 

A helyzetet végül az oldotta meg, hogy a Magyar Kamara is felsőbb szintre vitte a 

konfliktust.407 Kollonics azt ígérte, hogy tárgyal Szelepcsényi György esztergomi érsekkel.408 

Valószínűleg itt dőlhetett el, hogy az ügyet az Udvari Kamara és így az uralkodó elé vitték 

október közepén. Október 16-án Johann Paul Hocher udvari kancellár, Georg Ludwig von 
                                                 
401 MNL OL, E23, 1676. május 23. és 1676. június 6. 
402 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. július, fol. 152., 1676. július 30. 
403 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 35., 1676. augusztus 26., Szepesvár. 
404 Ráadásul ekkoriban a váradi püspökkel és szepesi préposttal, Luzsénszky Joachimmal is ellentétbe került a 
Szepesi Kamara a savniki plébános beiktatása kapcsán, míg az egri káptalannal már lassan egy éve húzódott 
vitájuk Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök hagyatéka körül. Mindezek miatt hamarosan ismételten kérték a 
Magyar Kamara közbenjárását az esztergomi érseknél a fejezet elején is említett levélben: MNL OL, E23, 1676. 
szeptember 17. 
405 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. szeptember, fol. 148., 156–157., 1676. szeptember 3. Bársony püspök a 
november elején a bécsi nunciushoz írt levelében, a trienti zsinat 21. ülésszakának döntéseit nevezte meg, mint 
hivatkozási alapot az egyházi tilalom kihirdetésére: ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 192., 1676. 
november 2., Szepes. A Szepesi Kamara ezzel szemben több ellenérvet támasztott, amelyek alapján kétségbe 
vonta az egyházi tilalom kihirdetésének érvényességét, többek között, hogy egy pártatlan bíróval háromszor kéne 
beidézni az egyházi előjogok megsértésével vádolt felet, azonban Bársony nem lehet egyszerre bíró és peres fél 
is. Továbbá a kamara hangsúlyozta, hogy ők az egyházi előjogok ellenében nem tettek semmit, de a királyi 
jogokat kötelességük fenntartani. 
406 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. szeptember, fol. 130., 1676. szeptember 28.; 1676. október, fol. 3., 1676. 
október 13. 
407 MNL OL, E250, fasc. 52., nr. 47., 1676. október 2., Pozsony. A Magyar Kamara a Szepesi Kamara 
megkeresései nyomán folyamatosan tájékoztatta az egyháziakkal kialakult konfliktusokról a Bécsben tartózkodó 
Kollonics Lipót kamaraelnököt.  
408 MNL OL, E41, 1676., nr. 342., 1676. október 4., Bécs. Kollonics Lipót a Magyar Kamarának.  
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Sinzendorf udvari kamaraelnök és Kollonics jelenlétében tartott konferencián tettek javaslatot 

a Szepesi Kamara és Bársony György egri püspök között kialakult konfliktusban. A 

konferencia javaslata az volt, hogy a Magyar Kancellárián keresztül intsék meg a püspököt, 

hogy esetleges panaszait a kamarával szemben írásban nyújtsa be, ám hogyha továbbra is 

ellenszegül a kegyúri jogok kérdésében a kamarai adminisztrációnak, akkor végső esetben 

minden bevételétől megfosztják.409 A kancellária ugyanakkor szerette volna elkerülni ezt, és 

inkább átadta volna az ügyet az esztergomi érseknek, mint egyházi és nem politikai jellegű 

konfliktust. Az Udvari Kamara a kancellária belátására bízta, hogy az érsek elé tárja-e az 

ügyet, azonban azt is megerősítették, hogy az uralkodói rendelkezést adják ki az egri 

püspöknek, és abból egy másolatot küldjenek vissza az Udvari Kamarának is.410 

Bársony természetesen felháborodva vette tudomásul az udvar intézkedését, és 

válaszul ő is felsőbb fórumhoz, a bécsi nunciushoz fordult. Panasza legfőbb célpontja 

Kollonics Lipót volt, mert ahogy írta, épp azoktól szenvedi a legtöbbet, akiknek segítenie 

kellene inkább. Bársony keserűen kifakadt, hogy Kollonics elfeledkezve püspöki 

méltóságáról, méltatlanul püspöktársa ellen fordult, és püspöki jövedelmei elvételével 

fenyegette meg, ha – a Bársony által természetesen jogosnak vélt – egyházi tilalmat nem oldja 

fel Kisszeben ellen.411 Azonban úgy tűnik a nuncius nem avatkozott be a konfliktusba, sőt, 

még Rómába sem jelentett az ügyben.412 Bársony tehát végül kénytelen volt beletörődni a 

helyzetbe, és november végén a Szepesi Kamara óhajának megfelelően hagyta jóvá és 

erősítette meg Jelencsics György kisszebeni plébánosságát.413 A püspök december 6-án kiadta 

a kamarának is megfelelő beiktatási okmányt, mire a Szepesi Kamara elrendelte 

Kisszebennek, hogy az immár jogszerűnek ítélt beiktatás nyomán Jelencsicset ismejék el 

plébánosuknak és neki minden fizetését adják meg.414 

A kisszebeni kegyúri konfliktus mélységében világít rá az egyház és az állam közötti 

együttműködés törésvonalaira. A Szepesi Kamara érvei jogi természetűek voltak, nyíltan ki is 

mondták, hogy Jelencsiccsel szemben nem személyi kifogásaik voltak. Hivatkozásuk alapja a 

Magyar Kamara által a Szepesi Kamarának 1674. június 12-én kiadott rendelkezés volt, 

                                                 
409 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 259., 1676. október, fol. 195v., 1676. október 19. A konferenciát követő napokban 
Kollonics jelezte a Magyar Kamarának, hogy Bársony ügye az udvar által rendezve lesz: MNL OL, E41, 1676., 
nr. 357., 1676. október 18. és nr. 360., 1676. október 22. Az Udvari Kamara a Magyar Kancelláriának: ÖStA, 
FHKA, HFU, r.Nr. 259., 1676. október, fol. 234r–v., 1676. október 19.  
410 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 259., 1676. október, fol. 410–413., 1676. október 30. 
411 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 192., 1676. november 2., Szepes. 
412 VANYÓ 1935. 75. 
413 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. november, nr. 39., 1676. november 26., Kassa. 
414 A Bársony által kiadott december 6-i beiktatási irat: MNL OL, E23, 1676. december 10. mellékletében. A 
Szepesi Kamara levele Kisszebennek: MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. december, fol. 26., 1676. december 7. 
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amely kimondta, hogy a kamara semmiféleképpen ne engedje, hogy az uralkodó kegyúri jogai 

sérüljenek.415 E rendelkezés hátterében feltehetőleg a fejezet elején már ismertetett, Langner 

eperjesi plébános beiktatása körül kialakult 1673. évi vita állhatott. A Magyar Kamara 

ugyanis már 1673. december 15-én egyértelműen leszögezte: a bemutatás joga (ius 

praesentationis) a kincstári birtokok plébániáin kizárólagosan az uralkodót illeti, és nem a 

megyéspüspököt. Ezért különösen ügyeljenek arra – szólt a rendelkezés –, hogy a plébániákra 

jól képzett, példás papokat helyezzenek.416 Épp az alkalmasság kérdésével függ össze a II. 

Ulászló király III. dekrétumának (1498) 67. cikkelyére való szüntelen hivatkozás, amely a 

nem megfelelő papok beiktatása ellen az uralkodó beleegyezéséhez kötötte az egyházi 

javadalmak főpapi adományozását.417 A kegyurak akarata ellen történő beiktatásra 

vonatkozott II. Ulászló V. dekrétumának (1504) 26. cikkelye,418 amit az 1647. évi 100. 

törvénycikkellyel erősítettek meg, így ez alkotta a kamara egyik legalapvetőbb jogi 

ellenvetését.419 Ezeket a jogi érveket azonban Bársony György püspök teljesen figyelmen 

kívül hagyta, és érvénytelennek tartotta az ő püspöki joghatósága ellen. Úgy érvelt, hogy a 

kamara az egyházi jogkörbe kívánt beleavatkozni a plébános bemutatásával.420 A püspök 

szerint a plébánosok tőle függnek, és a hívek körében végzett lelkipásztori működésért a 

püspök az egyedüli felelős. Ezenkívül annak van joga a plébánosjelöltek bemutatására, aki 

papnövendékeket neveltet, azonban akinek nincs növendéke – így például a Kamarának –, 

annak nincs is joga a praesentatióra. A kamara ezzel szemben úgy érvelt, hogy ahogy a 

templomok és javadalmak az apostoli uralkodó alapítása által keletkeztek, úgy a 

szemináriumokat és konviktusokat is az uralkodó kegyéből és jóváhagyásával alapították.421 

Az érvek és ellenérvek hálójának egy érdekes szála volt a városi kegyuraság 

kérdésének felmerülése.422 Kisszeben vezetése 1676 tavaszán éppen azért jelentkezett a 

kamaránál, mert nem a királyi, hanem a város szabad plébánosválasztása ellenében érezte 

sérelmesnek a püspök önkényes lépését.423 A városi tanács katolizálása miatt egy pillanatra 

valóban felmerült az a lehetőség, hogy adják vissza a szabad plébánosválasztás lehetőségét a 

városnak. Azonban Kollonics Lipót kamaraelnök még mindig annyira veszélyesnek tartotta az 

                                                 
415 MNL OL, E250, fasc. 46., nr. 87., 1674. június 12. 
416 MNL OL, E250, fasc. 45., nr. 135., 1673. december 15. 
417 CJH 1899a. 633–635. 
418 CJH 1899a. 687. 
419 CJH 1900. 489. 
420 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 35., 1676. augusztus 26., Szepesvár.  
421 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. április, nr. 87., 1676. április 26. 
422 A városi kegyuraság kérdésére: TIMON 1889. A szabad plébánosválasztás középkori gyökereire: KUBINYI 
1999. 
423 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. április, nr. 45., 1676. április 30. 
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evangélikusok túlsúlyát a városban, hogy félt attól, hogy a városi kegyúri jog engedélyezése 

csak nagyobb bajt szülne.424A Szepesi Kamara már a korábbi nézeteltérések során is úgy 

vélte, hogy a felső-magyarországi városok elvesztették azon előjogukat, hogy a városbírók 

által a püspöknek plébánosjelöltet mutassanak be.425 Éppen Kollonics és a Szepesi Kamara 

elutasítása miatt érdekes az a fejlemény, hogy a Magyar Kamara 1676 szeptemberében ismét 

felvetette, hogy adják meg Kisszebennek a lehetőséget a szabad plébánosválasztásra.426 Ezt 

azonban Kollonics újra elutasította, és ez a kérdés már többet nem is került elő.427 

Elképzelhető, hogy a Magyar Kamara tanácsosai így akarták megoldani az egri püspökkel 

való konfliktust, és annak rendezését inkább a kisszebeni katolikus tanácsra hagyni. Azonban 

Kisszeben fellépése is bizonyítja, hogy a szabad királyi városok, immár katolikus tanáccsal az 

élükön, nem mondtak le a szabad plébánosválasztás jogának visszaszerzéséről. 1678-ban a 

lőcsei jegyző például számos gazdasági kiváltság elnyerése mellett bécsi követsége során azt 

is szerette volna elérni, hogy szabadon választhassanak plébánost.428 Ebben a kérdésben 

aligha hozott még ekkor javulást, hogy az 1681. évi 41. cikkely megerősítette a szabad királyi 

városokat több privilégium mellett kegyúri jogukban is, tekintettel a kamarától és a 

katonaságtól elszenvedett sérelmekre.429 

A jogi érvekkel körülbástyázott árkokból azonban sem a Szepesi Kamara, sem az egri 

püspök nem mozdult egy tapodtat sem. Talán a felülről, a bécsi udvar és feltehetőleg az 

esztergomi érsek irányából érkező nyomás mellett az is szerepet játszott a megoldás irányába 

való elmozdulásban, hogy mindkét fél belátta, hogy konfliktusuk legnagyobb vesztese a 

maroknyi kisszebeni katolikus közösség. A kamara már 1676 májusában úgy próbálta jobb 

belátásra bírni a püspököt, hogy arra hivatkozott, eljárása épp ott szülne botrányt, ahol még 

korántsem tért mindenki át katolikus hitre.430 Az egyházi tilalom kimondásakor pedig már azt 

hozták fel, hogy az nemcsak a kisszebeni katolikusok, hanem a helyi protestáns közösség 

körében is botrányt okoz – bár utóbbiak között inkább a kárörvendés lehetett az általános a 

                                                 
424 MNL OL, E250, fasc. 51., nr. 96., 1676. június 1. A Magyar Kamara a Szepesi Kamarának, ennek 
mellékletében Kollonics május 31-én, Bécsben kelt levele. 
425 MNL OL, E244, fasc. 36., fol. 172., 1674. május 21. A Szepesi Kamara a Magyar Kamarának: „…in Liberis 
Civitatibus, quae et privilegia sua amiserunt, per judicorum praesentarentur Ordinariis Dioecesanis plebani...”. 
A katolikus egyházjog értelmében a kegyúri jogot a zsidók, protestánsok, görög nem egyesültek és az aposztaták 
nem gyakorolhatták. Az 1701. április 9-én kibocsátott királyi rendelet értelmében kegyúri jogot csak katolikus 
szerezhet és gyakorolhat, ha a kegyuraság bármilyen okból nem katolikus személyre szállna át, úgy azt katolikus 
hiten lévő rokona gyakorolhatja, ennek hiányában pedig a királyi fiskust illeti. TIMON 1889. 25., 31.  
426 MNL OL, E15, 1676. szeptember, P-9. Pozsony, 1676. szeptember 10.. A Magyar Kamara Kollonics Lipót 
kamarelnöknek. 
427 MNL OL, E41, 1676, nr. 321. Bécs, 1676. szeptember 13. Kollonics Lipót a Magyar Kamarának.  
428 HAIN 1988. 404–405. 
429 CJH 1901. 297. 
430 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. június, fol. 153–154., 1676. június 1. 
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katolikus helyi erők egymás közti civakodását figyelve.431 Bársony György Francesco 

Buonvisi nunciushoz intézett levelében is azt emelte ki, hogy azok gátolják őt a hit 

terjesztésében és a lelkek térítésében Kisszebenben, akiknek inkább segítenie kellene.432 

A botrány valóban hatott a város közösségére, amely már egyébként is meghasonlott a 

tanács erőszakos katolizálása, a templomok elvétele, a lelkészek elűzése és Saladinus atya 

viharos plébánossága miatt. A kisszebeni kegyúri vita egyik tetőfoka a kisszebeni városházán 

kirobbant verekedés volt 1676. szeptember 1-jén, amikor Mercz György bíró és Jelencsics 

György plébános együtt ütötték és rángatták meg Nagy István palocsai harmincadellenőrt a 

kamara azon levele miatt, hogy a kamarának csak jogi és nem személyi kifogása van 

Jelencsics ellen, és a város továbbra se fizesse meg neki plébánosi járandóságát.433 A 

verekedésben több szenátor is érintett volt, így a kegyúri botrány óhatatlanul is 

összekapcsolódott a kisszebeni városi tanácson belüli ellentétekkel.434 Sőt, a kamara azzal 

vádolta a püspököt, hogy az evangélikus polgárságot a katolikus magisztrátus ellen 

hergelte.435 

A kisszebeni kegyúri vita ugyan komoly nézeteltérésként értékelhető az egyébként 

együttműködő szepesi kamarai adminisztráció és az egri püspökök kapcsolatában, ám a 

plébánosváltások valójában nem okoztak állandó konfliktust. Közvetlenül a kisszebeni eset 

kipattanása előttről ismert például két, kincstári kezelésben lévő falu (Mindszent, Remete) 

plébánosának praesentálása. Az itteni plébánosok beiktatása azonban úgy tűnik minden gond 

nélkül történt meg.436 A Thököly-felkelés utáni időszakból a beiktatás és a kegyúri jog körüli 

kérdések leginkább a szerzetes-plébánosokat felváltó világi plébánosok esetében merültek fel, 

azonban már nem szültek olyan ellentéteket, mint a kisszebeni ferences plébánosok időszakát 

követő konfliktus volt. A kisszebeni kegyúri vita azonban nemcsak az államhatalmat 

regionálisan képviselő kamara és az egyház közötti lehetséges törésvonalakra világított rá, 

hanem arra is, hogy a rekatolizáció törékeny eredményei közepette a plébános és közössége 

viszonya is rendkívül sérülékeny volt. 

 

 

 

                                                 
431 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. szeptember, fol. 38–39., 1676. szeptember 26. 
432 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Proc. Canonici, nr. 192., 1676. november 2., Szepes. 
433 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. szeptember, nr. 38., 1676. szeptember 2., Kisszeben. 
434 Ld. a szenátus belső ellentéteire: MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 84., 1676. augusztus 23., 
Kisszeben. 
435 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. október, fol. 27–30., 1676. október 14. 
436 MNL OL, E244, fasc. 41., fol. 37., 1676. március 11. 
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2.3.4. Plébános és közössége 

Plébános és közössége kapcsolatát most először a katolikus hívek oldaláról vizsgálom, amely 

azonban sokszor nem volt kevésbé konfliktusos, mint a majd később tárgyalandó protestáns 

lakosokkal való viszony. A plébános és a hívek közötti kapcsolatot hármas szempontból 

közelítem: egyik a plébánosi jövedelem kérdése volt. Az előző fejezetben is láthattuk, hogy ez 

egy neuralgikus pontja volt a közösséggel való kapcsolatnak. Mivel a pap és a hívek viszonyát 

sokszor mint egyfajta szolgáltatást vizsgálják, ez adja meg a két másik szempontunkat: a pap 

által nyújtott „szolgáltatásokban” tapasztalható hiányosságokból, illetve a hívek részéről 

ennek „igénybevételének” hiányából fakadó konfliktusok. Természetesen ezek tág értelemben 

vett nézőpontok, ugyanis a plébános vagy a hívek viselkedésében, magatartásában 

tapasztalható elhajlások is súlyosan érintették ezt a viszonyrendszert.437 

A plébánosi jövedelemnél nagyon fontos megjegyezni, hogy ekkor még nagyon ritkán 

különíthető el a plébános fizetése és a plébánia jövedelme. Ahogy a püspöki és káptalani 

jövedelmek, úgy az alsópapság fizetése is több részből állt össze. Ennek egyik tekintélyes 

része a községből származó dézsmajövedelem bizonyos hányada volt. Épp ez a korszak az, 

amikor ez az arány részben megváltozik, az 1670-es évek derekától Heves és Külső-Szolnok 

vármegyében a korábbi nyolcadról (octava) tizenhatodrészre (sedecima) csökkent.438 A sárosi 

plébánosok 1674-ben hasonlóképpen, testületileg tiltakoztak a kamaránál, hogy a 

dézsmaszedőknek kiadott utasítás alapján csak sedecimát kapnak.439 Ezzel szemben az 

ungvári plébános még 1686-ban is octavát kapott.440 A plébánosoknak ebből a csökkenő 

dézsmarészből kellett kiadnia a főesperesnek vagy az arra jogosult kanonoknak járó székdíjat 

(cathedraticum). Ezt a helyzetet rögzíti már az 1682. évi dézsmaszedői utasítás is. Eszerint a 

plébánosok a tizedből különböző részeket kaptak, negyedet (quarta), nyolcadot és tizenhatod 

részt. Az instrukció külön kiemelte, hogy a dézsmaszedő ne térjen el a korábbiakban 

megszokottaktól, nehogy abból új szokás támadjon. A sedecima általános elterjedtségére utal, 

hogy az utasítás csak a quartát és az octavát kapó plébánosokat emelte ki, mint akiktől nyugtát 

kell venni a dézsma kiadásáról, hogyha a dézsmarész felől vita támadna, akkor legyen írásos 

nyoma. Ugyancsak innen ismerjük a cathedraticum mértékét: a templomos helyek után 1 

forintot, a harangláb után ennek felét, 50 dénárt kellett fizetnie a plébánosnak.441 

                                                 
437 Christine Tropper karintiai példákon keresztül a plébános és a hívek viszonyát egyfajta kommunikációs 
csatornaként vizsgálta, és ennek zavarait hasonló szempontok szerint tekintette át: TROPPER 2009. 325–328. 
438 MOLNÁR 2005. 51–52. 
439 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. július, nr. 48., 1674. július 10-én praesentált levél. 
440 MNL OL, E254, fasc. 103., 1686. szeptember, nr. 86. Ungvár, 1686. szeptember 12. Hartyáni Gergely 
ungvári plébános a Szepesi Kamarának. 
441 MNL HML, XII-3/a/11. Liber XI. pag. 96.  
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Ezt egészítette ki a községtől kapott conventio, amelyet általában egyezség, vagy 

szokásjog szerint adtak ki. Ez vegyesen készpénzből és természetbeni juttatásokból (gabona, 

hús, vaj, stb.) állt. Az egyházi adó fizetése alapvetően az önálló háztartással bíró, telkes 

jobbágyra hárult, míg a házas és házatlan zsellérek, illetve az özvegyek mindennek a felét 

fizették. Az is jellemző volt, hogy mindenki igyekezett azzal teljesíteni az egyházközségi adó 

megfizetését, amivel legjobban tudta. Az egyházi adó eredetileg a párbérre, vagy másként az 

ágybérre ment vissza.442 Ezt egészítette ki a helybéli nemesektől származó támogatás, 

azonban ez a protestáns köznemesség túlsúlya miatt rendkívül esetleges volt, csupán ott 

származott belőle állandó és biztos jövedelem, ahol 1670 után a birtok a konfiskáció miatt 

kamarai kezelésbe került.443 A plébánosi jövedelmet egészíthették ki, bár alighanem 

eredetileg a plébániához és nem személyhez kapcsolódó forrás volt, a kisebb haszonvételek 

(mészárszék, malom, kocsmáltatás) is.444 

A község határában a plébániának saját fundusa volt, amely különböző nagyságú 

szántókat, kaszálókat, legelőket, ehhez kapcsolódóan pedig erdő- és legelőhasználatot is 

jelentett. A szükséges mezőgazdasági munkákat a hívek látták el, ezeket a munkajáradékokat 

gyakorta a conventióba is belefoglalták. Arra is volt mód, hogy a szegényebb hívek az 

egyházi adót az ezeken a földeken elvégzett munkával váltsák meg, míg a tehetősebbek meg 

éppen a kötelező munkajáradékot válthatták ki adott összeg befizetésével.445 

A plébános jövedelmét gazdagították továbbá a stóladíjak, amelyek a keresztelés, 

esketés és temetés után jártak. A stóladíj is állhatott készpénzből vagy természeti 

juttatásokból. Itt is megfigyelhető, hogy a vagyonilag és társadalmilag eltérő falusi rétegek 

(jobbágy, zsellér) eltérő arányban fizették a díjat. Mivel a nemesek a párbértől mentesek 

voltak, így szokássá vált, hogy nagyobb stóladíjat fizettek, ám ez sok konfliktust okozott.446 

A plébánosi jövedelem tehát több forrásból tevődött össze, jó példa erre a Jászságról 

1703-ban, Heinrich von Kageneck német lovagrendi landkomtur által készített leírás, amely 

feltehetőleg még a korábbi, a terület 1702. évi eladatását megelőző szokást tükrözi. Az egyik 

alapvető jövedelemforrás itt is a párbér volt, ami évi egy vagy fél kila vegyesgabona-juttatást 

és 8 garast jelentett. Stóladíjra keresztelés és esketés után egy cipó és egy jérce járt. Temetésre 

                                                 
442 TOMISA 1994. 160–161. A párbér kialakulására: TIMON 1885. 1–15. Ónodon 1687-ben a következőképpen 
alakult például a konvenció: 50 frt készpénzből, 27 frt ruhapénzből, fél rókabélésből, napi egy font húsból, 
évente 11 kassai köböl búzából, 7 kassai köböl zab abrakból, egy-egy szapu borsóból, lencséből, három 
kősólapból, egy kishordónyi túróból, tíz icce vajból, másfél öl kazal szénából, heti egy-egy tyúkból, lúdból, 
évente három hordó borból, másfél hordó lőréből állt. SOÓS 1985. 110. 
443 MIHALIK 2010b. 258. 
444 TOMISA 1994. 162. 
445 TOMISA 1994. 160–161. 
446 TOMISA 1994. 160–161. 
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az egyszerű szertartásért ötven krajcárt, míg halotti prédikációval együtt egy tallért kaptak. 

Emellett járt még valamennyi a szántóföldekről, kaszálóról is.447 Több ponton összecseng a 

Kageneck-féle leírás az 1697. évi jászfényszarui plébánosi konvencióval. A párbért a 

szolgáknak felerészben kellett megfizetni, így válik érthetővé Kageneck leírása a párbér egy 

vagy fél kilás megadásáról. Ráadásul a pénzt két részletben fizették, a szokás szerint Szent 

György- és Szent Mihály-napra. A plébánossal kötött egyházközségi szerződés ezeken kívül 

még számos más tételt is felsorolt Jászfényszarun: őszi és tavaszi vetésből megadott 

mennyiség, egy hízlalt sertés, különféle mértékben só, túró, faggyú, vaj, hús, bor. Ezeket a 

természetbeni juttatásokat munkajáradékok egészítették ki: favágás és hordás, kaszálás, 

kertművelés, szántás-vetés, őrlés, levélhordás. A fényszarui szerződés nem rendezte a 

keresztelés után járó stóladíjat. Esketésre a szegényebb lakosoktól fél tallért, legfeljebb három 

máriást kérhettek, míg a módosabb gazdáktól hat máriást vagy két rajnai forintot.448 Egyszerű 

temetésért 16 poltura (vagyis 8 garas), olvasó miséért fél rajnai forint, énekes miséért egy 

rajnai forint, prédikálásért egy tallér járt.449 Bár a temetés jobban differenciált volt a 

fényszarui konvenció esetében, a stóladíj nagyjából megfelelt a Kageneck által leírtaknak. 

A vegyes elemekből összeálló plébánosi fizetések a helyi adottságoknak megfelelően 

eltérő nagyságúak voltak, és természetes, hogy egy községi plébánosi javadalom jóval kisebb 

jövedelemmel járt, mint egy szabad királyi városé. Azonban átfogó forrásanyag hiányában 

nincsen olyan adatsorunk, amely alapján az egyes plébániák jövedelmi viszonyairól pontosan 

tájékozódhatnánk. Például a szabad királyi városok jövedelmi viszonyait csak Eperjes 

kapcsán ismerjük. 1673-ban a Szepesi Kamara ugyanis arról informálta a Magyar Kamarát, 

hogy a jövőbeli eperjesi plébános és káplánja 600 forint fizetést remélhet, amelyhez 400 

forintnyi vagy még több stóladíj várható.450 A bártfai plébános heti jövedelme Bársony 

György püspöksége idején négy tallér, egy hordó bor, 27 köböl őszi tisztabúza és 3 köböl 

búza volt.451 Az egyes plébániák eltérő jövedelmi viszonyai miatt egy természetszerű 

mobilitás indult el a jövedelmezőbb plébániák irányába. Ennek a Szepesi Kamara próbált 

gátat vetni, mert úgy találták, hogy ez a lelkipásztori munka rovására megy. 1673. szeptember 

29-én azzal a kéréssel fordult az egri és a váradi püspökökhöz, hogy plébánosaikat vizitálják, 

mert – panaszolta a kamara – sok plébános, miután elnyerte az egyházi javadalmakat, 
                                                 
447 DOZA U155/3. fol. 145v. 
448 Két rajnai forint ért egy tallért. A három máriás kb. egy rajnai forintot ért.  
449 MNL SZML, V-1200/1., Protocollum actorium senatorialium, I. köt. (1697–1786), pag. 1–2. (MNL OL, 
Mikrofilmtár, 21377. doboz) 
450 MIHALIK 2010b. 296. Egy 1701-ből fennmaradt eperjesi fizetési lista is megerősíti, hogy a 17. század utolsó 
évtizedeiben a plébános 600 forintot kapott. Emellett 6 köböl búza, 12 köböl őszi tisztabúza és 24 öl fa járt neki: 
AAK, Acta Parochiae, Prešov (Eperjes), nr. 5., 1701. 
451 MNL OL, E254, fasc. 115., 1688. szeptember, nr. 38., 1688. szeptember 24., Bártfa. 
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elhagyja hívei lelki gondozását, és máris újabb és újabb tehetősebb plébániákra vágyakozik, 

így nem törődnek azzal, hogy protestáns híveiket áttérítsék.452 

A Szepesi Kamara azonban nagymértékben támogatta is a plébánosokat, akik a 

protestáns közegben többnyire csak a kamarai pénzügyi támogatás révén tudtak 

megmaradni.453 Különösen fontossá vált ez például a bujdosók 1672. évi támadását követően. 

Ekkor a Szepesi Kamara a Magyar Kamarát is megkereste, mert a plébánosok olyan tömege 

fordult hozzájuk támogatásért.454 A plébánosok megsegítésének egyik lehetősége a III. 

Ferdinánd által létrehozott vallásügyi alap lett volna, de nincs adat arra, hogy az említett 

vallásalapból az egri egyházmegyés papság tömeges támogatásban részesült volna.455 A 

kamarai juttatások azonban állandóak és tartósak voltak. Bár a plébánosok is a kamara 

segítségére szorultak, már ekkor jelentkezett az a közösségben betöltött gazdasági, hitelező 

funkciójuk, amelyre a 18. századból számos példa van már.456 A szerednyei plébános 1686-

ban húsz forintot kölcsönzött Anda Istvánnak bor vásárlására, azonban a borokat a kamara 

lefoglalta, ezért a plébános tőlük kérte kárának megtérítését.457 

A plébánosi jövedelem kérdése kisebb nézeteltéréseket is szülhetett. Bár nem 

konkrétan a plébános fizetéséhez kötődött, a helyi egyházi jövedelmek kérdését érinti a 

szendrői „kocsmaháború”. A szendrői kocsmajövedelmet ugyanis a helyi közösség bírta 

kiváltságként, és ezt 1670 előtt a református egyház és lelkészük támogatására használtak. Az 

1670-es évek elején ebből hasított ki egyre nagyobb részt a helyi katolikus közösség. A 

szendrői katolikusok ebből a jövedelemből legalább iskolamestert akartak volna maguk között 

tartani.458 Ennél sokkal közvetlenebb formában egészítette ki jövedelmét a tállyai katolikus 

plébános a kisebb haszonvételekből, ismét a jól jövedelmező kocsmajövedelemből. A papot 

ugyanis nem a helyi közösség támogatta a boreladásból befolyó összegekből, hanem 1688-

ban ő maga nyitott kocsmát a mezővárosban. Ez sem egy önálló akció volt, hanem mivel az a 

hír terjedt el, hogy Thököly bukása után a hegyaljai uradalmat eladják, emiatt a helyiek 

féltették előjogaikat, így aki élt és mozgott, kocsmát nyitott. Ezt a meglehetős kocsmanyitási 
                                                 
452 MNL OL, E244, fasc. 33., 1673. szeptember, fol. 80., 1673. szeptember 29. 
453 MIHALIK 2010b. 257–259. 
454 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. március, fol. 29., 1675. március 30. 
455 III. Ferdinánd a linzi békét követően hozta létre a vallásalapot 1647-ben, amikor a katolikus restauráció 
megtorpanni látszott. Az Udvari, majd a Magyar Kamarának is elrendelte, hogy a lelkészek ellátására évi 6000 
forintot különítsenek el. Az alapítványból történő folyósítás 1672-ig meglehetősen rendszertelen, pontatlan volt, 
ám Kollonics Lipót kamarai elnökké történt kinevezése után már nagyobb hatékonysággal működött a 
vallásalap: SALACZ 1932. 5–8. 
456 Például a pécsi egyházmegyés plébánosok viszonylag meghatározó szerepet játszottak a vármegyei pénzügyi 
hitelezésben, felekezeti és etnikai diszkrimináció nélkül adtak kölcsönt. Szigetváron 1738-ban már a 400 forintot 
is elére a plébánia kintlévősége. GŐZSY–VARGA 2009b. 1154–1155. 
457 MNL OL, E254, fasc. 99., 1686. április, nr. 138., 1686. április 16., Szerednye. Usz Ádám levele a kamarához.  
458 MIHALIK 2010b. 259–264. 
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lázat érzékelteti a helyi kamarai tisztviselő, Czirjáki Mihály levele: „...az plébános is, kit a 

Nemes Kamara introducált és fizetése rendelt eleinten neki, azzal köszöni a Nemes Kamara 

gratiáját, hogy a parochián két korcsmát is árultat, úgy az oskola mester az oskolában, 

hasonlóképpen az Páter Jesuiták és más szabad házaknál, az hol soha az előtt nem voltak”.459 

A tiszttartó hiába tiltotta a plébánost, az iskolamestert, hogy a plébániából és az iskolából 

kocsmát csináljanak, a plébános csak arra mutatkozott hajlandónak, hogy személyesen 

bemegy Kassára a kamarával tárgyalni az ügyben.460 

Talán részben ilyen példák miatt is igyekezett a Szepesi Kamara helyi tisztviselői útján 

kontrollálni a plébánosok törekvését jövedelmeik szélesítésére, részben pedig a kamarai 

kezelésbe tartozó birtokokon élők fizetőképességét és anyagi helyzetét is igyekeztek megóvni 

az esetleg túlzó egyházi adófizetéstől. A plébánosi fizetés és a plébános lelkipásztori 

„szolgáltató” feladatköre itt kapcsolódott össze. Verebély János enyickei tiszttartó arról 

informálta a Szepesi Kamarát, hogy mivel Pinkóczy Zsigmond helybéli plébános „fél 

esztendőben sem mond kétszer misét avagy praedicatiót”, éppen ezért a hívek sem akarják 

kiadni fizetését.461 Hasonló megfontolásból a kamara emiatt a maga számára szedte be a 

parókiális jövedelmeket azokból a falvakból, ahol nem szolgált plébános. Bár az egri püspök 

kérte, hogy ezeket a jövedelmeket csoportosítsák át más, szegényebb plébánosok javára, a 

Szepesi Kamara elvetette ezt. Épp arra hivatkoztak, hogy egyes plébánosok annyi 

leányegyházat igényelnek maguknak, hogy azokat képtelenek ellátni, évente alig kétszer 

miséznek ott, és csak a jövedelmet kívánják bírni. Ezért érvelésük szerint az üresedésben lévő 

plébániák, az ellátatlan filiák jövedelmét a kamara számára kellett beszedni.462 

Azaz a plébánosi jövedelem kérdése összefügghetett a lelkipásztori működés 

minőségével. Ennek ellenőrzésében természetesen a helyi közösség is érdekelt volt. Annak 

vizsgálatára, hogy ezen a téren milyen konfliktusok voltak, ismét Kisszebenbe és a már 

megismert Jelencsics György plébánoshoz érdemes visszatérnünk. Ugyanis amilyen zaklatott 

körülmények közepette lett kisszebeni plébános, hasonlóképp botrányos körülmények között 

kényszerült onnan távozni 15 év szolgálat után. 1689-ben az egyik helybeli lakos, 

Pivovarnyik Mátyás azzal kereste meg a kisszebeni tanácsot, hogy feleségét Potrebna Máriát a 

plébános maga mellett tartja a plébánián és nem engedi hozzá vissza, sőt, Jelencsics a férfi 

                                                 
459 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. május, nr. 63., 1688. május 3., Tállya.  
460 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. május, nr. 190., 1688. május 8., Fóny. 
461 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. április, nr. 36.,  1675. április 9., Enyicke. 
462 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 26., 1674. szeptember 15. A következő években a Szepesi  
Kamara ennek értelmében utasította az alsóbb tisztviselőit: MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. december, nr. 84., 
1674. december 26.; MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. szeptember, fol. 180., 1675. szeptember 9.; uo., fasc. 40., 
1675. október, fol. 185., 1675. október 1.; uo., fasc. 42., 1676. augusztus, nr. 52., 1676. augusztus 5. 
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karját is eltörte egy vitájuk hevében. A férj szüntelen megkereséseit azonban a város vezetése 

illetékesség miatt nem tudta támogatni, és azt tanácsolta számára, hogy kérésével keresse meg 

a Szepesi Kamarát vagy a püspököt. A férfi élt is a lehetőséggel és az egyházi hatóságokhoz 

fordult panaszával. Szántosy András püspöki vikárius Tarnóczy Mihály sárosi esperest és 

plébánost küldte ki az ügy kivizsgálására. Tarnóczy 1690. július 17-én érkezett meg 

Kisszebenbe, ahol másnap a szenátorok és Vitézy János bíró jelenlétében ment a plébániára. 

Tarnóczy felolvasta a vikárius levelét, amelyben a püspöki helynök felszólította Jelencsicset, 

hogy bocsássa el maga mellől a nőt, a férjnek pedig keze töréséért hat magyar forintot 

fizessen kártérítésként. A pap tagadta, hogy a nő erkölcstelen életmódot folytatna, azzal 

védekezett, hogy a férj kegyetlenül bánt az asszonnyal. Azonban a jelenlévő bíró és 

szenátorok szerint a nő köztudottan „kurválkodott” a németekkel és a kurucokkal egyaránt. A 

vikárius által kiküldött esperes ezért meghagyta, hogy a nőt nyolc napon belül küldje el a 

plébániáról, és a férjnek fizesse meg az előírt kártérítést, ha ez nem történne meg, akkor a 

városnak jogában áll eljárni. Jelencsics azonban ezt nem tette meg, sőt, eljárást és vizsgálatot 

indított Vitézy János bíró ellen, majd elment Kassára a vikáriushoz és Jászóra a püspökhöz, és 

előttük is bevádolta a bírót. 

Mivel az asszony sem akart visszatérni férjéhez – szavai szerint inkább kerül hóhér 

kezére, mintsem újra együtt éljen a férfival – Pivovarnyik Mátyás kezdeményezte a városnál, 

hogy feleségét hűtlenség miatt vessék börtönbe. Miután az asszonyt a bíró elé citálták, a 

plébános ismét a bírót vádolta azzal, hogy erőszakkal hatolt be a plébánia területére. Ekkor a 

város fordult a püspökhöz, kérve egy egyházi bizottság ismételt kiküldését. A püspök október 

elején Miklósffy Péter éneklőkanonokot, Tarnóczy Mihály sárosi plébánost és Koterbakovich 

István lófalvi plébánost rendelte Kisszebenre. A vikárius nevében ismét intették a plébánost, 

hogy küldje el maga mellől a nőt és azzal semmiféle kapcsolatot ne tartson fent. Emellett 

sikerrel békéltették a plébánost és a bírót, akik megígérték, hogy minden korábbi 

nézeteltérésüket félreteszik. Bár emiatt a későbbiekben Vitézy János bíró nem élt panasszal a 

plébános ellen, megtette azt helyette a város katolikus közössége, amely valóságos 

panaszáradattal lepte el a kiérkező egyházi küldöttséget, mintha az elmúlt másfél évtized 

összes feszültsége ekkor tört volna ki. Pontosan nem is lehet megállapítani, hogy az egyes 

vádpontok mikor történtek. A katolikus közösség felrótta, hogy Jelencsics erőszakkal és 

fegyverrel jött a város nyakára, és így lépett a templomba, mikor ott Corvin atya tartott 

prédikációt.463 Erőszakossága egyébként sem ismet határt, gyakran részegen követte el ezeket 

                                                 
463 Feltehetőleg az egri káptalan kassai káplánjáról, Corvin András Ferencről van szó, és arról az időszakról írták, 
amikor 1676 tavaszán Jelencsics Kisszebenbe került. 
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a méltatlanságokat. Rátámadt Mercz György szenátorra, Nagy István szenátor és Csepánszky 

sekrestyés haját és szakállát megtépte,464 a sértett férj, Pivovarnyik Mátyásnak kezét törte, 

szolgáját karddal hasba verte, kis híjján fel nem nyársalta. Ide sorolható, hogy gyakran 

káromkodott, közvetlenül szentmise előtt is, és természete miatt egy sekrestyés se bírta 

mellette sokáig. 

Az erőszakosság mellett gazdasági, anyagi jellegű vádak is elhangzottak. Eszerint a 

város javait annak nagy kárával bitorolta, a plébánia orkutai kertjének hasznát Potrebna 

Máriának juttatta. Különösen sérelmesnek tartották, hogy más egyházi ingóságokat az 

evangélikus Saláta György szenátornak adott ki. A várostól komoly fizetést csikart ki egy 

német káplán felfogadására, ám végül nem alkalmazott káplánt, a fizetést viszont felélte. A 

városon belüli feszültséget is szította, mikor állítólag azt sugallta az evangélikus 

szenátoroknak, hogy ne higyjenek Vitézy bírónak, mert az katolizálni akarja őket. Általában is 

azzal vádolták, hogy míg a katolikus közösséggel szemben gyűlöletesen viselkedett, addig az 

evangélikusokkal gyakran hízelkedett. 

A panaszok külön csoportját alkották a Jelencsics György lelkipásztori működését 

érintő pontok. Általános jellemzőként írták le, hogy prédikációt ritkán tartott, sőt, a jelesebb 

ünnepeken és úrnapján is elmulasztotta, és amikor mégis mondott szentbeszédet, akkor is 

felületes és hanyag volt. Kiemelték, hogy nem tartott kontroverzális prédikációt, hogy az 

evangélikusok között térítsen, sőt, plébánossága idején a katolikusok is inkább elfordultak az 

egyháztól, minthogy az evangélikusok katolizáltak volna. A betegeket nem látogatta, viszont 

az eltemetettek hagyatékából sok mindent kicsikart és a maga hasznára fordított. A bűnösöket 

nem vezette vissza a helyes útra, sőt a gyóntatástól is elzárkózott, hiába panaszkodtak erre 

sokan. Musinai István héthársi hívő például ezért lett evangélikussá. A szentségek 

kiszolgáltatásában általában véve is hanyag volt. Különösen érdekes, hogy azt is 

felemlegették, hogy Jelencsics egykori patrónusát, a néhai Bársony Györgyöt is szidta, mert 

az nem volt hajlandó zsinatot tartani és engedni a papok házasodását. 

Ezeket a vádakat a közösség később ismét felemlegette, amikor 1691 februárjában 

Miklósffy Péter kanonok ismét kiszállt a városba egyházlátogatás céljából.465 A város 

katolikus közössége ekkor már egyértelműen megfogalmazta kérését: Jelencsicset helyezzék 

át máshová Kisszebenből.466 A vádakat a bíró, a katolikus szenátorok és a közösség pár 

                                                 
464 Itt is kérdéses, hogy a Nagy Istvánnal való verekedésnél nem az 1676. szeptemberi, a városházán kitört 
verekedésre utalnak vissza a vádlók. 
465 Az 1691. évi sárosi vizitáció eredményeire ld.: KOSMAČOVÁ 2012. 32–33. 
466 MNL HML, XII-1/22., Protocollum X., nr. 169., 1694. december 22. Az egri káptalan Kisszeben város 
elöljáróinak kérésére három iratot foglalt be jegyzőkönyvébe: 1. 1691. június 26. Az 1689–1690. évi elöljárók 
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hónappal később megismételte a Szepesi Kamara felé is.467 Jelencsics György emiatt Szirmay 

István országbírói ítélőmester útján Csáky István országbírótól parancsot szerzett Vitézy 

János bíró ellen jó hírnév megsértése miatt.468 Ekkor azonban Fenesy György püspök lépett 

közbe, és jelezte a kamaránál, hogy az ügy, mint egyházi és világi személy közötti ellentét az 

ő joghatósága alá tartozik.469 Ezért egy éven belül immár negyedik alkalommal ismét egy 

egyházi küldöttség szállt ki Kisszebenbe, ahol először ismét eltiltották Jelencsics Györgyöt 

Potrebna Máriától, a bírót és a plébánost pedig ismét sikerrel békítették ki, de immár 100 

arany büntetés terhe alatt.470  

Azonban a kisszebeni katolikusok panasza szerint Jelencsics továbbra sem hagyott fel 

kihágásaival. Alig pár héttel az újabb egyházi küldöttség távozását követően már ismét 

Potrebna Mária társaságában ment Eperjesre az Anna-napi vásárra. Ősszel azt hazudta a 

kapuőrnek, hogy asszonyavatás miatt megy ki Orkutára, valójában akkor is Potrebnával 

töltötte ott az időt. Végül 1692 februárjában, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a liturgia 

megint elmaradt, mert a plébános mulatságot rendezett, citerajátékkal, ráadásul Orkután nagy 

költséggel új épületet emelt, miközben a kisszebeni templomot és plébániát már teljesen 

elhanyagolta.471 A folyamatos panasz megtette hatását. 1692. október 5-én Kisszeben új 

plébánost kapott Lendaczky Mátyás személyében.472 Jelencsics az egyházmegyét is elhagyta, 

Csáky István birtokán, Szepesmindszenten lett plébános és később bekerült a szepesi 

káptalanba is.473 

Jelencsics esetében nem is botrányos életvitele a legérdekesebb, hanem a helyi 

közösség reakciói, amelyek révén leszűrhetőek, hogy melyek voltak azok a főbb szempontok, 
                                                                                                                                                         
tanúbizonyságát az abban az években történtekről, egészen 1691. február 23-ig bezárólag, amikor Miklósffy 
Péter kanonok a vizitációra a városba érkezett. 2. 1692. november 4. Három szenátor tanúbizonyságát Tarnóczy 
Mihály sárosi esperes-plébános 1690. július 18-i kisszebeni útjáról és az ott történtekről. 3. A kisszebeni 
katolikusok 1690. október 12-én és 1691. február 23-án Miklósffy Péternek beadott panaszai. Utóbbinak 
kivonatát a város vezetése a Szepesi Kamarának is megküldte: MNL OL, E254, fasc. 128., 1691. február, nr. 
130., 1691. február 23., Kisszeben. 
467 MNL OL, E254, fasc. 129., 1691. április, nr. 19., 1691. április 6., Kisszeben. 
468 MNL OL, E254, fasc. 130., 1691. június, nr. 117., 1691. június 25., Kisszeben. Vitézy János levele a Szepesi 
Kamarához. Mellékletében Csáky István 1691. június 14-i utasítása Szirmay Istvánnak. Alighanem a város 
korábbi vezetői ezért foglalták június 26-án Tarnóczy Mihály sárosi esperes-plébános megerősítése mellett 
írásba tanúbizonyságukat a korábbi eseményekről, amelyet később az előbb említett módon az egri káptalan 
jegyzőkönyvébe is bevezettek. 
469 MNL OL, E254, fasc. 130., 1691. július, nr. 19., 1691. július 4., Jászó. 
470 MNL OL, E254, fasc. 130., 1691. július, nr. 102., 1691. július 15., Kisszeben. Vitézy János levele a Szepesi 
Kamarához. Mellékletében az 1691. június 6-án kelt békítő okirat Jelencsics György plébánossal. 
471 MNL HML, XII-1/22., Protocollum X., nr. 170., 1694. december 22. A kisszebeni jegyző és egy esküdt 
polgár 1692. augusztus 1-jén kelt testimoniálisát is bejegyezték a káptalani jegyzőkönyvbe külön sorszám alatt. 
472 Kisszeben anyakönyve, pag. 63. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. november 25.) 
473 HRADSZKY 1901. 455–456. 1694-ben azonban a város felhatalmazta Vitézy János bírót, hogy város által 
elszenvedett károk megtérítéséért járjon el, különösen Jelencsics György egykori plébánossal szemben. A város 
megbízólevele: MNL HML, XII-1/22., Protocollum X., nr. 171., 1694. december 22. Ekkor jegyezték be az egri 
káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyvébe a Jelencsiccsel kialakult konfliktusra vonatkozó több testimoniálist.  
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amelyeket egy plébános működésétől elvártak. Ahogy 1676-ban, úgy másfél évtizeddel 

később is, a hívek hajlandóak voltak megfizetni a pap fizetését, de törekedtek annak 

ellenőrzésére és keretek között tartására. A fizetséget érintő konfliktusokra különösen 

érzékenyek voltak. Hajlandóak lettek volna akár még káplánt is felfogadni, hiszen a 

forrásokból kiderült, hogy míg Jelencsics inkább szlovákul beszélt, addig a káplán német lett 

volna, tehát a városi lakosság etnikai összetételének megfelelt volna ez a megosztás.474 A 

kápláni fizetés „elsikkasztása” ezért is háboríthatta fel a polgárságot. 

Az egyházi kérdések csoportja a közösség mélyebb tudását bizonyítja a liturgia 

területén. Nemcsak a nagyobb ünnepek elmaradt szertartásait rótták fel,475 hanem pontosan 

figyelték a szentségek kiszolgáltatásának rendjét, nemkülönben a szentbeszédeket. Nemcsak a 

felületes és hanyag igehirdetést kifogásolták, amely egy általános vád is lehetne, hanem 

hiányolták a kontroverzális prédikációt is, amely az evangélikus polgárságra hathatott volna. 

A közösség tehát tisztában volt a prédikáció lehetséges fajtáival, stílusjegyeivel is. Ez 

alighanem nemcsak a városra, hanem a falusi közösségekre is igaz lehetett, ugyanis – bár az 

adat 18. század közepi – egy kisebb község hívei épp arra hivatkoztak, hogy plébánosuk 

polemizáló szentbeszédet tart a szín katolikus vidéken.476 Persze nehéz arra válaszolni, hogy a 

hívek pontosan milyen tudással rendelkeztek a katolikus hitről, az azonban mindenképpen 

látható, hogy volt egyfajta igény és igényesség a szentbeszéd tartalmával, stílusával szemben.  

Véleményem szerint Jelencsics bukását az hozta meg, hogy alkalmatlan volt annak az 

integráló és konszolidáló szerepnek a betöltésére, amelyet a vallási polgárháború éveitől és a 

belső feszültségektől terhelt városi katolikus közösség elvárt volna tőle.477 Erre utal, hogy a 

katolikusok úgy érezték, hogy még az evangélikusokkal jobban bánik, mint velük, sőt, 

meglátásuk szerint az evangélikus szenátorokat egyenesen a katolikus bíró ellen lázította. Ez a 

felekezeti ellentétektől szabdalt közösségben különösképpen visszatetszést szült. 

A 17. század végi forrásokból ritkábban lehet megtudni, hogy mik voltak a katolikus 

hívekkel szembeni legfőbb elvárások az egyház részéről, noha ezek többsége sejthető: 
                                                 
474 Erre már Eperjes esetében is láttunk példát, ahol szintén fontos szempont volt a plébános nyelvtudása: 
MIHALIK 2010b. 296. Ez egy alapvető szempont volt, az egri egyházmegyében a 18. század közepén is, annak 
déli területein olyan papok kerültek többnyire beiktatásra, akik értették és beszélték híveik nyelvét: MIHALIK 
2013. 89, 93. Ugyanez a természetes körülmény jelentkezik a pécsi egyházmegyében is: GŐZSY–VARGA 2009b. 
1153. 
475 Hasonló vádak miatt fordult a Szepesi Kamara Bársony György egri püspökhöz 1676 decemberében. A 
panaszok szerint a bártfai plébános Szent Katalin ünnepén, Szent András apostol ünnepén és Advent első 
vasárnapján is elmulasztotta a szentmisét, és egyébként is botrányos életet folytatott. A kamara kérte a püspököt, 
hogy lehetőség szerint fegyelmezze meg a plébánost, amennyiben viszont hibái nem helyrehozhatóak, úgy a 
kamara kész más, alkalmasabb jelöltet bemutatni a püspöknek a bártfai plébániára. MNL OL, E244, fasc. 42., 
1676. december, fol. 21., 1676. december 12.  
476 MIHALIK 2013. 93. 
477 Erre a szerepre ld.: GŐZSY–VARGA 2009b., különösen 1150–1155. 
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rendszeres vasárnapi- és ünnepnapi misehallgatás, a szentségek rendszeres vétele, a húsvéti 

gyónás, körmeneteken való részvétel. Augustin Langner eperjesi plébános például arra 

panaszkodott, hogy a polgárok kerülik vasárnap és ünnepnap a plébániatemplomot, és így 

csaknem teljesen üresen találja azt. Az eperjesi szenátus azzal védekezett, hogy a jezsuitáknál 

is nagyjából ugyanakkor van szentmise, és mégsem hagyhatják ott a templomot a liturgia 

közepén, hogy átmenjenek a plébániatemplomba. Arra hivatkoztak, hogy senki nem 

kötelezheti őket, hogy melyik templomba járjanak.478 Pinkóczy Zsigmond enyickei plébános 

arra panaszkodott, hogy a kamara helyi tiszttartója, Verebély János semmit nem törődik a 

prédikációval és a böjttel, csak a péntekit tartja meg. A pap panasza szerint a tiszttartó nem 

tisztelte a vasárnapokat, ünnepnapokat sem, ráadásul a kamarai jobbágyokat kiparancsolta 

ilyenkor is mezei munkára.479 A 18. század közepi analógiákat figyelembe véve 

feltételezhető, hogy a megjelent hívek a templomban is viselkedhettek illetlenül, beszélgettek, 

nevetgéltek, ki-bejártak a mise alatt. A körmenetek alighanem a 17. század végén sem 

zajlottak feltétlenül rendezetten, és nemcsak a protestánsok, hanem a katolikus hívek miatt 

is.480 A 17. század végén a forrásokból a legtöbb normaszegésre a protestáns közösség 

részéről van adatunk, ezt azonban külön tárgyalom majd. Ugyanakkor ez korántsem jelentette 

azt, hogy a katolikus hívek maradéktalanul betartották volna egyházuk előírásait. 

A plébános és a katolikus hívek itt elősorolt konfliktusai természetesen nem az 

általános jellegzetességet mutatják, hanem éppen a „normálistól” való eltéréseket, amelyekből 

viszont következtethetünk a két fél közötti viszony fő pilléreire, amelyek általában stabilak 

lehettek és így egy jól működő közösségi együttműködés alakulhatott ki. Hiszen arra is van 

adat, amikor más plébánosok éppen, hogy nagyon is figyeltek például a szentségek 

kiszolgáltatásának akadálytalanságára. Az ungvári plébános, mivel a közelben nem volt más 

plébános, aki helyettesíthette volna, a kiérkező kamarai dézsmaszedőknek kénytelen volt 

megmondani, hogy nem tud kimenni velük a dézsma beszedésére, különben a lakosság 

keresztelés és más szentségek nélkül marad.481 A közösség is aktív szerepet vállalt, a plébános 

fizetésével, az egyház támogatásával.482 Ugyanakkor az is látszott, hogy a hívek aktívan 

                                                 
478 MIHALIK 2010b. 299. 
479 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 6., 1675. május 31-én praesentált levél. 
480 MIHALIK 2011a. 136. 
481 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. augusztus, nr. 27., 1674. augusztus 8., Ungvár. Csicsery Ferenc és Kovács 
Boldizsár levele a Szepesi Kamarához. 
482 Hasonló aktív közösségi részvételt adatolt Gőzsy Zoltán a katolikus plébániahálózat újjáépítésében a pécsi 
egyházmegyében: GŐZSY 2012. 26–29. 
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használták és tudták is használni az egyházszervezet nyújtotta lehetőségeket, nem féltek akár 

egyénileg, akár testületileg bepanaszolni a plébánost annak elöljáróinál.483 

 

2.3.5. A plébános segítői 

A plébános természetesen nem egyedül volt kénytelen helytállni. Amennyiben egyéb 

elfoglaltsága miatt nem tudta ellátni feladatait, maga helyett másik, közeli plébánosról kellett 

gondoskodnia. A kisszebeni anyakönyvbe feljegyezték, hogy 1695-ben Sztregovics Tamás 

plébános ideiglenes távollétében Arkabus György szentgyörgyi plébános keresztelt.484 Ahogy 

az előző fejezetben is láttuk, Kisszebenben nem volt káplán, aki ilyen esetekben elláthatta 

volna a plébániai feladatokat. Vagyis a kápláni poszt még egyáltalán nem vált általánossá, a 

jelentősebb városokban sem. Ennek leginkább anyagi okai voltak. Mint láttuk, a kisszebeni 

polgárok hajlandóak lettek volna fizetni egy német káplán tartásáért, csak annak fizetségét 

Jelencsics György plébános a maga hasznára fordította.485 

Plébános és káplán helyett gyakran találkozunk még a licenciátussal, aki olyan világi 

személy volt, aki bizonyos egyházi szolgálatokat elláthatott.486 Már az 1635. évi jászói zsinat 

kiemelten foglalkozott a licenciátus intézményével. A licenciátusoknak is le kellett tenniük a 

trienti hitvallást, csak azután léphettek szolgálatba. Egy évre kaptak engedélyt, azt minden 

évben meg kellett újítani, szolgálatuk ideje alatt a legközelebbi plébános felügyelete alá 

tartoztak. Bár bizonyos egyházi szolgálatot elláthattak, a szentségek kiszolgálására felszentelt 

papot kellett hívniuk, ennek ellenőrzésére a főespereseket külön figyelmeztették.487 A 

licenciátusok helyzete – körülményeiket tekintve – igen hasonló volt a falusi alsópapsághoz, 

azonban világiként lehetett családjuk is.488 Skultéty Jakab, aki szinte az egész korszakban 

jelen volt licenciátusként, 1674-ben arra panaszkodott, hogy az evangélikus földesuraktól 

semmilyen ellátást nem kap, így helyzete tarthatatlanná vált.489 A környéken bújkáló 

protestáns lelkészek és a helyi birtokosok összejátszása miatt hamarosan ismét a Szepesi 

Kamarához fordult támogatásért, hogy az eperjesi parancsnoktól kérjenek katonai támogatást 
                                                 
483 TROPPER 2009. 326, 330. 
484 Kisszeben város anyakönyve, pag. 67., 1695. január 6. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. november 25.) 
485 A káplán fizetéséből a természetbeni juttatásokat jegyezték fel: 6 köböl búza (triticum), 10 köböl őszi 
tisztabúza (siligo), 6 köböl árpa (hordeum) és 6 köböl zab (avena) járt. 
486 A licenciátusi rétegre legújabban: DÉNESI 2004.; DÉNESI 2006. 16–29. Máig alapvető irodalom: JUHÁSZ 
1918. 
487 PÉTERFFY 1742. 340–341. Cap. III. §1, §3. 
488 MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. december, nr. 72., 1675. december 16-án praesentált levél. Holly Ábrahám 
cselfalvai és németfalvai licenciátus írta kérvényében, hogy a helyi protestáns földesurak nem fizettek semmit, 
ezért gyermekeivel együtt majdnem éhen halt. 
489 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. szeptember, nr. 60., 1674. szeptember 22-én praesentált levél. Skultéty Jakab 
mint hermányi licenciátus adta be kérvényét a Szepesi Kamarához, amelyet Horváth György püspöki vikárius és 
Kolosváry István kanonok támogattak. 
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ellenük.490 1688-ban már Őrmezőről fordult a község lakosaival együtt a kamarához 

támogatásért, hogy a Thököly idején felgyújtott templomot újjáépíthessék.491 1692-ben pedig 

egy protestáns házassági ügyben kialakult nézeteltérés miatt mint felperest találjuk az egri 

püspöki szentszék előtt.492 Mindezek tehát azt mutatják, hogy a licenciátus hasonlóan fontos 

szerepet töltött be a közösségben, mint a plébános, ott ahová már nem jutott pap. A két 

funkció kapcsolatát jelzi, hogy találkozhatunk a licentiatus parochus kifejezéssel is a 

forrásokban.493 Nemcsak fizetésbeli panaszok miatt fordulnak elő, hanem a helyi egyház 

szervezésében is aktív szerepet töltött be.  

De kiket tekinthetünk még a káplán és a licenciátus mellett a plébános legfőbb 

segítőinek? 1674 májusában Kisszeben plébánosának, Habdelicz Mihály ferences atya 

panaszára a Szepesi Kamara felszólította a várost, hogy gondoskodjanak a templomi 

szolgálatokhoz szükséges személyek, úgymint kántor, orgonista, sekrestyés, harangozó és 

harangozósegédek ellátásáról.494  

Az egyházfiak közül az egyik legfontosabb a kántor volt, aki gyakorta egyben 

iskolamesterként is működött, legalábbis több forrásunk és a 18. századi analógiák is erre 

utalnak. Langner Ágoston eperjesi plébános Kurányi András korábbi korponai kántort 

ajánlotta be a Szepesi Kamaránál, hogy a kamara jóváhagyásával Eperjesen alkalmazhassa. 

Az ajánlásnál hangsúlyozta a plébános, hogy Kurányi jól énekel, tud latinul, németül, 

szlovákul, tud írni, a gyermekeket a legkészebb tanítani.495 A tanítás miatt tehát fontos volt a 

nyelvtudás az iskolamesternél is, hogy a város különböző nemzetiségű gyermekeit taníthassa. 

Emellett mint kántor, szempontként merült fel az énektudás is. Sorger Mihály bártfai plébános 

az általa ajánlott személynél a magyar és német nyelvtudás mellett hangsúlyozta, hogy a jelölt 

jártas a zenében és a más iskolai tárgyakban is.496 Ehhez adott további szempontot a Szepesi 

Kamara, amikor a Magyar Kamarától olyan kántortanítót kért Eperjesre, aki éneklésével a 
                                                 
490 MNL OL, E254, fasc. 67., 1674. március, nr. 2., 1675. március 7-én praesentált levél. Skultéty a kérvényt 
ekkor is Horváth György püspöki vikárius ajánlásával nyújtotta be kamarához. 
491 MNL OL, E254, fasc. 111., 1688. január, nr. 102., 1688. január 24., Őrmező. 
492 EÉL, AV, nr. 1917. 
493 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. február, fol. 89., 1674. február 2. A parochus licentiatus, litentiatus 
parochus fogalmára ld. még: GŐZSY–VARGA 2009a. 238. 
494 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. május, fol. 96., 1674. május 9. 
495 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. augusztus, nr. 79. Eperjes, 1673. augusztus 10. Míg Kurányit a plébános 
ajánlotta, addig 1674-ben Fábri Márton úgy tűnik maga jelentkezett a kamaránál a kisszebeni kántori állásra, 
amelyet a kamara jóvá is hagyott, és a városnak elrendelte, hogy a fizetését megadják: MNL OL, E244, fasc. 36., 
1674. május, fol. 29. 1674. május 31. Az iskolamester hivatalos beiktatását a kamarai helyi tisztviselői végezték 
el, Fábri Mártont a kisszebeni harmincados és a harmincadellenőr iktatta be: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. 
augusztus, fol. 65. 1674. augusztus 14. 
496 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. június, nr. 17. Bártfa, 1674. június 11.. A kamara pár nappal korábban 
rendelte el Sorger Mihály plébánosnak, hogy gondoskodjon új iskolamesterről az iskolába, amelynek elfoglalását 
a kamara már elrendelte a bártfai harmincadosnak: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. június, fol. 29., 1674. június 
6. 
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templomba hívja a protestánsokat is, és így jobban remélhető áttérésük. A gyermekek 

tanításában pedig az volt a szempont, hogy olyan elemi oktatást biztosítsanak számukra, 

amely felkészíti őket a jezsuita iskolába való továbblépésre.497 A kántortanító feladata volt 

emellett a katekézis tartása is, amely az oktatás része volt. A hitoktatást általában 

vasárnaponként a plébános, szombatonként az iskolamester tartotta, azonban ez sokszor 

elmaradt. Általános jelenség volt ugyanis, főként a kisebb településeken, hogy a tanító 

egyszerre volt kántor, orgonista, és jegyző.498 Ráadásul általános jelenség volt, hogy az 

iskolamester az egyik helyen licenciátusként működött, majd másutt már ismét iskolamesteri, 

vagy egyéb funkciót látott el.499 A licenciátushoz hasonlóan az iskolamester is ellátott 

bizonyos egyházi funkciókat. Felsőmecenzéfen 1680-ban temetett,500 Jászón 1683-ban pedig 

keresztelt az iskolamester.501 

Míg a kántortanító az éneklésért felelt, az orgonista a zenéért – persze ahol volt 

orgona, illetve ahol a kántor nem volt egyben orgonista is. Közreműködésével a liturgia 

színesebb és teljesebb lett, nem véletlen, hogy 1672-ben az eperjesi ferencesek a kamara 

pénzügyi segítségét kérték, hogy a templomukban továbbra is megtarthassák Mátyás nevű 

orgonistájukat.502 1692-ben a gyöngyösi jezsuita templomban állítottak fel orgonát és 

fogadtak fel állandó orgonistát mellé.503 Az orgonista mellett feltűnnek a nagyobb városokban 

a templomi zenészek is. Szintén Gyöngyösön egy alkalommal nagy tömegnek tartottak a 

jezsuita atyák katekézist. Ezt Jézust dicsérő zenével zártak, ami mindenki gyönyörűségére 

szolgált az évkönyv leírása szerint.504 1673-ban az eperjesi magisztrátus tiltakozott, mert a 

kamara által a plébániatemplomhoz rendelt zenészeket ugyan hajlandóak voltak kifizetni, ám 

az instrukcióban nem szereplő segédeiket már nem.505 A kántor, orgonista és zenészek 

                                                 
497 MNL OL, E23, 1673. március 19. 
498 MIHALIK 2013. 95. A hitoktatásra a Szepesi Kamara is különösen odafigyelt. 1675-ben a lőcsei plébánosnak, 
Pauernfeindt Menyhért jezsuita atyának jelezték, hogy a gölnici plébánosnak szüksége lenne a gölnici német és 
szlovákajkú ifjúság katekizálására száz-száz darab szlovák és német nyelvű katekizmusra. Kérték ebben a lőcsei 
plébános segítségét, jelezve, hogy a könyvek árát a kamara fogja állni a lőcsei harmincadoson keresztül: MNL 
OL, E244, fasc. 40., 1675. november, fol. 11., 1675. november 11. Szegedy Ferenc idején nyomtatták Kassán ki 
Witfelt jezsuita atya Credo in Deum című katekizmusát, amely szintén a hitoktatáshoz nyújtott újabb segítséget: 
BITSKEY 1997. 36. 
499 Kurányi András eperjesi iskolamester később szinyei és kajátai parochusként tűnt fel, de ez mint licentiatus 
parochus értendő: MNL OL, E254, fasc. 63., 1674. április, nr. 50., 1674. április 13-án praesentált levél. A 18. 
század elején hasonló életpálya adatolható az egri egyházmegye déli területén működő Polyák Jakab esetében. 
Előbb tiszasülyi, majd pélyi licenciátus, később hevesi iskolamester, illetve ugyanott jegyző: MIHALIK 2008. 
179. A licenciátus és az iskolamester közti funkcióbeli hasonlóságra: GŐZSY–VARGA 2009a. 238–239. 
500 Felsőmecenzéf anyakönyve, fol. 19r. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. november 24.) 
501 Jászó vegyes anyakönyve (1679–1738), pag. 27. (www.familysearch.org; letöltés: 2013. március 8.) 
502 MNL OL, E254, fasc. 57., 1672. augusztus, nr. 82., 1672. augusztus 19., Eperjes. 
503 ARSI, Austr., vol. 151., LA 1692. pag. 120. 
504 ARSI, Austr., vol. 155., LA 1697. fol. 13v. 
505 MNL OL, E254, fasc. 60., 1673. július, nr. 188., 1673. július 29., Eperjes. 
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fizetése körül az egri káptalan esetében van adatunk. A Pálffy Ferdinánd püspök halálát 

követő széküresedés idejére Kusabovics Bertalan kórusvezetőnek (director chori), Szabics 

Ádám orgonistának, valamint Nigrini Imrének, Smetka Pálnak és Czedron Jánosnak 

(feltehetőleg kántorok lehettek) a kamara összesen 110 magyar forintot fizetett, ebből 

harminc-harminc forint járt a kórusvezetőnek és az orgonistának.506 

Az egyházi zene szabályozásával kapcsolatban már az 1635. évi jászói zsinat által 

hivatkozott 1629. évi nagyszombati zsinat azt is kimondta, hogy a plébánosnak ügyelnie kell 

rá, hogy az iskolamesterek ne énekeljenek a szentbeszéd előtt és után népi (vulgaris) 

énekeket, hacsak az érseki helynök azokat meg nem erősítette.507 Talán nem véletlen, hogy a 

következő évtizedekben az egri egyházmegyében is kiadtak két jelentős énekeskönyvet. 1651-

ben jelent meg Kisdy Benedek egri püspök támogatásával Szőlősy Benedek jezsuita atya 

gyűjteménye Cantus Catholici címmel, majd 1674-ben Szegedy Ferenc püspök támogatásával 

Sámbár Mátyás jezsuita atya bővített gyűjteménye Cantus Catholici Latino-Hungarici 

címmel.508 

A sekrestyés (aedituus) feladata a templom, a liturgikus eszközök és miseruhák tisztán 

tartása volt. Ő végezte ekkoriban a templomszámadásokat is.509 Az 1629. évi nagyszombati 

zsinat előírta, hogy a plébános máshová történő áthelyezésekor a sekrestyések által készített 

inventárium alapján kellett mindent átadnia.510 Ők őrizték a templom kulcsait is, a Szepesi 

Kamara például a kisszebeni kegyúri vita idején rendelte el a magisztrátusnak, hogy a 

sekrestyésektől, mint a város által fizetett alkalmazottaktól, kérjék el a templom kulcsait.511 

A szertartások megfelelő előkészítése miatt a sekrestyés feladata nagyon fontos volt, 

azonban nem egyszer előfordult, hogy a plébánossal komolyabb konfliktusba kerültek. 

Jelencsics György kisszebeni plébános ellen éppen az volt az egyik panasz, hogy kiállhatatlan 

természete miatt egy sekrestyés sem tudott mellette sokáig megmaradni.512 Langner Ágoston 

eperjesi plébános azzal haragította magára a kamarát, hogy minden előzetes értesítés és 

engedély nélkül, megsértve ezzel a kamara tekintélyét és hatáskörét, elmozdította helyéről a 

két sekrestyést. A két templomszolga, Zámborszky János és Krivalszky Sebestyén 1673. 

augusztus elején panaszolta be Langnert a kamaránál, kérve, hogy a plébánosnak rendeljék el, 

                                                 
506 MNL OL, E244, fasc. 53., 1682. szeptember, fol. 12., 1682. szeptember 27. A zenészek kérvénye a fizetésük 
iránt: MNL OL, E254, fasc. 92., 1682. április, nr. 70., sine dato, Kassa. 
507 PÉTERFFY 1742. 254. Cap. III. §9. 
508 BITSKEY 1997. 29–30, 36–38. 
509 GŐZSY–VARGA 2009a. 256–257. 
510 PÉTERFFY 1742. 249–250. Cap. II. §2; Cap. II. §3. 
511 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. szeptember, fol. 130., 1676. szeptember 28. 
512 MNL HML, XII-1/22., Protocollum X., nr. 169., 1694. december 22. A város 1690. október 12-i panaszai. 



 99 

helyezze vissza őket állásukba,513 amit a Szepesi Kamara sietve utasításba is adott, 

kifogásolva Langner önhatalmú lépéseit, mivel a sekrestyéseket is a kamara nevezte ki.514 A 

plébános fő kifogása az volt ellenük, hogy mindketten szlovákok, nem tudnak sem latinul, 

sem németül, sem magyarul, ezért nem tud velük együttműködni. Érvelése szerint ha azt 

kívánja a Szepesi Kamara, hogy adja át a templom kulcsait és a sekrestyéseket pedig 

szolgálatukban tartsa meg, akkor következésképpen az epejesi németséget plébánosával 

együtt a templomhoz való jogukból ki fogják forgatni, és végül szlovák plébános kinevezése 

lesz szükséges.515 

Hasonlóan bizalmi állás volt a harangozóé, mert a harangszó jelezte a szertartások 

kezdetét, az idő múlását és a veszedelmet is. Nem véletlen, hogy a harangozás rendje körül 

sok konfliktus volt protestánsok és katolikusok között. 1672-ben a bártfaiak egy levelet 

eszközöltek ki Paris von Spankau tábornoktól, amelyben a generális elrendelte Serau városi 

parancsnoknak, hogy semmi módon ne ártsa magát vallási ügyekbe, különösen a harangozás 

és temetés kérdésében. A bártfai magisztrátus Spankau levelének erejével elérte, hogy Serau 

gróf a városiak kérésére megígérte, hogy a temetés, harangozás ügyében nem fog fellépni. A 

szenátus erre alapozva kérte Tache János plébánost, hogy egy halott evangélikus gyermeket 

harangszó mellett temethessenek. Tache ezt nem utasította el egyértelműen, de kérte, hogy a 

püspöktől is szerezzenek erre engedélyt előbb. A város hamarosan ismét Serau grófot kérte, 

hogy engedje a harangozást a János-napi vásárra, ám ő újra Tache János plébánoshoz küldte 

őket. Végül a plébános beleegyezett a harang használatába, ha őt értesítik a harangozás 

idejéről és szükségéről.516 

Mivel tehát a harangozás rendje a felekezeti ellentétek egyik gyújtópontja lehetett, ez 

természetszerűleg emelte a harangozó szerepének fontosságát is. Azonban mivel a harangozás 

miatt a harangozó a keresztelésnél, esketésnél és temetésnél állandó résztvevő volt, így az ő 

szerepe – úgy tűnik – még inkább összefonódott azok adminisztrációjával és az 

anyakönyvezés gyakorlatával. Az 1672-ben induló kassai anyakönyv első oldalára éppen ezért 

be is jegyezték a harangozó ezzel kapcsolatos kötelességeit. A harangozónak kellett a 

kereszteltek, bérmáltak és temetettek nevét feljegyezni, mind fogalmazványban, mind 

tisztázatban. Azért is volt ez az ő kötelessége, mert a beírásért (inscriptio) járó pénzt, vagyis a 

komapénzt, ő vette fel érte. Évvégén azonban az anyakönyvi bejegyzések vezetésének 

ellenőrzésére az egyházfiak, tehát a sekrestyések voltak kirendelve. A harangozó 
                                                 
513 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. augusztus, nr. 33., 1673. augusztus 2-án praesentált levél. 
514 MNL OL, E244, fasc. 33., 1673. augusztus, fol. 179., 1673. augusztus 4. (hibásan július 4-re dátumozva) 
515 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. augusztus, nr. 79., Eperjes, 1673. augusztus 10. 
516 MNL OL, E23, 1673. május 4. 



 100 

anyakönyvvezetői kötelezettségéről szóló leírás is kiemelte, hogy az anyakönyv vezetése azért 

fontos, mert a keresztlevél, bérmálásról szóló igazolás későbbi kiállítása így nagyon nagy 

akadályba ütközhet, főleg, ha a kérvényező nem ismerte esetleg keresztszülei nevét. Ezért ha 

a harangozó írástudatlan volna, akkor kérje meg akár a plébánost is, hogy az anyakönyv 

vezetése ne szenvedjen hiányt.517 Azonban nem minden harangozó végezte maradéktalanul el 

ezt a feladatát, 1686-ban a kassai plébános több alkalommal is megjegyzést tett az anyakönyv 

lapjain: „A gyermek jól járt, hogy megkeresztelkedett, de kinek? és hová való, azt nem 

tudhatni, számot ad Isten előtt a gondatlan Harangozó, aki híjában vette az inscriptionak 

bérét. Értsen róla minden Harangozó!”.518 Bár a 18. század első évtizedeiből való az adat, 

alighanem korábbi szokásról vallottak a jászapáti plébániánál szolgáló tanúk, amikor 

elmondták, hogy például az esztergomi érsekség területén bevett szokás volt a komapénz, 

vagyis a plébánosnak egy garas a beírásért, harangozónak pedig a keresztelés mellett való 

szolgálatért. Egy másik tanú, aki pedig a váci egyházmegyében szolgált, elmondta, hogy 

mindenütt szokásban volt az egy-egy garas komapénz a beírásért, akárcsak a halottak 

beírásáért.519 

A harangozó állását mutatja a helyi társadalmon belül Illey Simon kassai harangozó 

példája. Gyermekei keresztszülei rendre a kassai városi elit soraiból kerültek ki: 1675-ben 

született gyermekének Holló Zsigmond kamarai tanácsos, Bágyoni Benedek kanonok, 

Schilling városi orvos voltak a keresztapjai, Gönczy Sára (tőle bérelt házat Szegedy Ferenc 

püspök Kassán) és Ilosvay Zsuzsanna a keresztanyjai. 1680-ban szintén a kassai egyházi és 

világi elit tagjai voltak jelen keresztszülőként Illey újabb gyermekénél.520 1681-ben Fejérváry 

Erzsébet hagyott végrendeletében pénzt Illeyre, noha nem említette rokonaként.521  

Egyébként egy Illeyt is megemlítő forrás figyelmeztet arra, hogy a harangozói és a 

sekrestyési feladatkör ekkoriban még összekapcsolódott. A kassai székesegyház káplánja egy 

tanúvallomásában megemlíti, hogy a harangozó a harangozást követően elkezdte kihelyezni a 

szertartáshoz szükséges gyertyákat.522 A harangozói és sekrestyési funkció összefonódását 

mutatja az anyakönyvezés kérdése is, ugyanis Kisszebenben a plébános például azt jegyezte 

fel 1676–1677 folyamán, hogy két hosszabb időszakban is a sekrestyés hibájából nem 

                                                 
517 Kassa keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 3., (www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 20.) 
518 Kassa keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 442. (www.familysearch.org; letöltés: 2013. március 7.) 
519 EÉL, AV, nr. 1261. 
520 Kassa keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 126, 362., 1675. december 23., 1680. december 22. 
(www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 20., 2013. március 6.) 
521 MNL HML, XII-1/59., nr. 504., 1681. február 26. 
522 MNL HML, XII-1/18., nr. 107. 
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jegyezték fel a keresztelteket.523 A két funkció összemosódása így megmagyarázná, hogy míg 

a kisszebeni plébános a sekrestyést, addig a kassai a harangozót tartotta felelősnek a rosszul 

vezetett anyakönyvért. Az eperjesi plébániai alkalmazottak fizetési listája is megerősíti, hogy 

a sekrestyés és a harangozói feladatkör ekkor még nem vált el. Ugyanis 1701-ben a városi 

fizetést megvonták a sekrestyéstől időlegesen, mivel kiderült, hogy más egyházi szolgálatai 

végett a plébániai jövedelemből részesült, amiről viszont nem készült kimutatás addig. Ennek 

tisztázásáig a harangozás utáni jövedelemből és más plébániai fizetésekből tudja magát 

eltartani.524 

Kevésbé szerepelnek a forrásokban, noha rendkívül fontos szerepük volt a 

közösségben a bábáknak. Egyházi funkciót is elláttak, amikor a gyengén született 

csecsemőket szükségkeresztségben részesítették. 1689. február 3-án Jászón egy koraszülött 

csecsemőt a bába keresztelt meg szükséghelyzetben, ám az anyakönyv feljegyezte, hogy a 

keresztelésbe a formulától eltérő szavakat kevert.525 A szomszédos Felsőmecenzéfen pár 

esztendővel korábban egy hasonló szükségkeresztség esetében a plébános külön feljegyezte, 

hogy „vizsgázott” (examinata) bába keresztelt.526 Ez azt jelentette, hogy őt a plébános már 

korábban a kellő oktatásban részesítette, hogy szükségkeresztség esetén megfelelően tudjon 

eljárni.527 A bába közösségben betöltött megbecsült szerepére utalhat az a példa is, amikor az 

egyik kassai bábaasszony leánya temetési költségeihez „szolgálattyára nézve” kért és kapott 

támogatást a kassai magisztrátustól.528 A bába ugyanakkor egy nagyon érzékeny szerepkörben 

volt kénytelen helytállni, egy rosszul sikerült szülés, a csecsemő betegsége után könnyen 

találhatta magát szembe boszorkányság vádjával.529 

A plébániai alkalmazottakat – hasonlóan a plébánosokhoz – a városi protestáns 

vezetés nagyon kényszeredetten fizette. A fizetések pontos mértéke ráadásul nem ismert, csak 

Eperjesről van egy bérjegyzék 1701-ből a korábbi és az abban az évben megújított összegek 

feltüntetésével. A készpénzben kapott fizetés mellé kisebb természetbeni járadékot is kaptak, 

amelyet főleg búza és fa adott ki. 1701 előtt összesen évi 841 forint 22 dénárra rúgott a 

várostól kapott fizetés a plébános bére nélkül.530  

                                                 
523 Kisszeben anyakönyve, pag. 4–5. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. november 24.) 
524 AAK, Acta Parochiae, Prešov (Eperjes), nr. 5., 1701. 
525 Jászói római katolikus keresztelési anyakönyv, pag. 48., 1689. február 3. (www.familysearch.org; letöltés 
ideje: 2012. november 8.) 
526 Felsőmecenzéfi római katolikus keresztelési anyakönyv, fol. 20r., 1681. február 6. (www.familysearch.org; 
letöltés ideje: 2012. november 9.) 
527 A szükségkeresztelésre ld.: BÁRTH 2005., 160–165. 
528 AMK, H III/2., pur. 29., fol. 81v. 1672. július 8. 
529 KRÁSZ 2003. 32–34. 
530 AAK, Acta Parochiae, Prešov (Eperjes), nr. 5., 1701. A kántor 52 forintot, 2 köböl búzát, 8 köböl őszi 
tisztabúzát, az orgonista 160 forintot, 2 köböl búzát, 6 köböl tisztabúzát és 12 öl fát, a trombitás heti 4 forinttal és 
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2.4. A SZERZETESRENDEK 

2.4.1. Jezsuiták 

Jézus Társasága oktatói, lelkipásztori és missziós tevékenysége révén a katolikus megújulás 

egyik fontos szereplője volt. A rend élén az általános rendfőnök (generalis) állt, a társaság 

pedig körzetek (assistentia) szerint rendtartományokra (provincia) oszlott. Ezek élén a 

tartományfőnök (provincialis) állt. A rendtartományon belül rendházak (domus professák és 

noviciusházak), kollégiumok, rezidenciák és missziók szerint oszlottak el az atyák. A 

rezidenciák és a missziók egyes kollégiumokhoz tartoztak. A jelentősebb rendházak, a 

kollégiumok élére a generális, a kisebb rendházak élére a tartományfőnök nevezte ki az 

elöljárókat (rector illetve superior).531 A felső-magyarországi régióban központjuk 

egyértelműen Kassa volt, ahol az akadémia, a szeminárium és a gimnázium is jezsuita 

igazgatás alatt állt. Emellett Ungváron is volt kollégiumuk, amelynek előzményei a 17. század 

elejére, Homonnára nyúltak vissza.532 Ám a század közepétől Kassa mellett fokozatosan 

vesztett jelentőségéből. Ezt mutatja, hogy még 1666-ban Pálffy Tamás egri püspök kérésére, 

az akkori jezsuita generális és tartományfőnök beleegyezésével az eredetileg az ungvári 

kollégiumhoz kötött Melith-alapítványt szeminárium céljára a kassai szemináriumba 

kebelezték be.533 Az ungvári rektor még az 1670-es évek elején is tiltakozott ez ellen, de csak 

annyit tudott elérni, hogy az új jezsuita generális az osztrák rendtartomány provinciálisától, 

Adam Aboëdttől tájékoztatást kért, hogy miért lett a Melith-alapítvány áthelyezve Kassára.534 

Végül egy olyan megoldás született, hogy az alapítvány jószágai és birtokai a kassaiaknál 

maradtak, viszont a Melith-alapítvány jövedelméből tanuló növendékek bemutatását az 

ungvári rektor hatáskörében hagyták.535 Az ungvári oktatásnak az sem kedvezett, hogy a 

város ki volt téve a kurucok megújuló támadásainak. 1677-ben a kollégium birtokait 

                                                                                                                                                         
az ünnepekre kapott külön fizetéssel együtt 237 forint 60 dénárt kapott évente, emellé járt még 2 köböl búza, 6 
köböl tisztabúza és 12 öl fa. A sekrestyés 52 forintot, 2 köböl búzát, 8 köböl tisztabúzát és 4 öl fát kapott, a két 
toronyőr heti 1 forint 26 dénárt. 
531 GYENIS 1941. 61–65. 
532 Homonnára a Drugeth család hívására 1608-ban érkezett meg az első két jezsuita atya. 1614-ben megindult a 
tanítás, 1615-ben pedig  Homonnai Drugeth György kiadta a kollégium alapítólevelét. Bethlen Gábor hadjárata 
miatt azonban a kollégium már 1619-ben feloszlott. Drugeth János gróf 1640. július 31-én kiadott második 
alapítólevelében már úgy írt, hogy atyja, Homonnai Drugeth György is Ungvárra akarta áthelyezni a 
kollégiumot, mint alkalmasabb helyre. Homonnán, a zempléni protestantizmus erőssége és Kassa közelsége 
miatt úgy tűnt az újjáalapító gróf előtt, hogy nem lenne olyan haszna, mint egy ungvári intézménynek. Így 1646-
ban a kollégium Ungváron nyitotta meg kapuit, és a döntés hamarosan helyesnek bizonyult, mert főként a 
Tiszántúlról érkezőknek köszönhetően, jelentősen megugrott a kollégiumban tanulók száma. Ld.: MOLNÁR–
LUKÁCS 2009.; BLANÁR 1913. 51, 56–58. 
533 OSZK, Kézirattár, Quart. Lat. 1122., fol. 23r. 
534 ARSI, Austr., 8/II., pag. 638. Róma, 1672. január 30. 
535 ARSI, Austr., 8/II., pag. 665. Róma, 1672. augusztus 20. 
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pusztították,536 1679-ben a pestis tombolása akadályozta a tanítást,537 míg Thököly idején 

menekülniük kellett, és csak 1685 őszén tudott Hozó Alajos rektor visszatérni.538 Még 1688 

tavaszán is csak ketten voltak Ungvárott, a kollégium épülete pedig továbbra is romosan 

állt.539 A felújítás megindulásával azonban a tanulók is visszatértek lassanként, 1693-ban már 

119 diákról adtak hírt.540 

Hamarosan nagy népszerűségre tett szert a rend eperjesi iskolája is. 1673-ban a 

Szepesi Kamara a jezsuiták számára kérte a Magyar Kamarától az elfoglalt eperjesi 

evangélikus akadémia épületét a hozzá tartozó szőlőföldekkel gimnázium alapítására, miután 

már az eperjesi magyar templomot elfoglalták és Szegedy Ferenc egri püspök a jezsuiták 

részére fel is szentelte.541 Az akadémia épületét hamarosan meg is kapta a rend és ott 

megnyitotta iskoláját, amelyet egy drámaelőadással is megünnepeltek. Az intézmény gyorsan 

népszerűvé vált, a jezsuita évkönyv beszámolója szerint hamarosan háromszáznál több 

tanulója lett.542 1682-ben azonban a rendtagoknak Eperjest is el kellett hagyniuk, és csak 

Thököly bukását követően tudtak visszatérni.543 1693-ban 112 tanulója volt az eperjesi 

jezsuita gimnáziumnak.544 

Hasonlóan Eperjeshez, Sárospatakon is a protestánsok korábbi oktatási intézményét, a 

református kollégiumot vették át a jezsuiták.545 Ahogy azonban a többi felső-magyarországi 

jezsuita iskolában, úgy itt sem folyhatott zavartalanul az oktatás a 17. század utolsó 

évtizedeiben a vallási villongások miatt. A rendi évkönyv már 1676-ban arról számolt be, 

hogy a környéken portyázó bujdosók miatt a pataki várba sok menekült érkezett, a szűkössé 

vált helyen pedig akadozva folyt az oktatás, az alsóbb osztályokat világi tanítók vitték 

tovább.546 1683-ban Thököly kurucai a pataki rendházat és templomot is elfoglalták és 

kifosztották.547 1685. október 5-én a császári csapatok visszafoglalták Patakot, a tábori 

                                                 
536 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1677. fol. 126r. 
537 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1679. fol. 279r. 
538 ARSI, Austr., 9., pag. 323. Róma, 1686. március 2. 
539 ARSI, Austr., 9., pag. 427. Róma, 1688. március 13. A felújítást csak azután tudták elkezdeni, hogy a 
császáriak visszafoglalták Munkácsot. A generális 1690-ben Sigray Tamás rektornak már a kollégiumépület egy 
részének felújításához gratulált: ARSI, Austr., 9., pag 496–497. Róma, 1690. január 14.  
540 ARSI, Austr., vol. 152., LA 1693. pag. 48.  
541 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. március, fol. 114–115., 1673. március 16.  
542 Dejiny Prešova 1965. 175.; ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1673. fol. 124v, 156v. 
543 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.226., LA 1682. fol. 92r. 
544 ARSI, Austr., vol. 152., LA 1693. pag. 48. 
545 A jezsuiták sárospataki működésének kezdeteire: PÉTER 1995a.  
546 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1676. fol. 58r. 
547 JTMR, I/1. Miscellanea, nr. 31., 1683. szeptember 21., Sárospatak. P. Szécsényi Miklós SJ leírása a 
sárospataki rendház kifosztásáról. P. Szécsényi egy évvel korábban, 1682 augusztusában átélte a kassai rendház 
elfoglalását is, ahonnan rendtársait elűzték, és ő is csak betegsége miatt maradhatott ott rövid ideig a 
ferenceseknél. Mikor egészsége kicsit jobbra fordult, neki is el kellett hagyni a várost, ekkor ment Sárospatakra, 
ott azonban 1683-ban meghalt. ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.226., LA 1682. fol. 92r. Az osztrák 
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jezsuita atya rögtön megkezdte a pataki és környékbeli katolikusok pasztorálását.548 

Hamarosan a kirendelt királyi bizottságtól visszakapták az iskola épületét is.549 Az oktatás is 

újraindult, a sárospataki diákok színielőadását a fejedelmi család tagjai is látogatták, 1697-ben 

II. Rákóczi Ferenc és ifjú felesége, valamint sógora, Ferdinand Gobert Aspremont gróf is 

részt vett az egyik előadáson.550 

Óriási jelentősége volt a rend 1634-ben megnyílt gyöngyösi iskolájának, amely a 

hódoltsági társadalom elsőrangú oktatási intézménye lett. Fontosságát mutatja, hogy 

Gyöngyösről számos új hivatás került ki, amely tovább enyhítette az égető paphiányt.551 

Thököly uralma után 1687-ben kapták vissza rendházukat,552 elkobzott templomi kincseiket 

pedig a gyöngyösi ferencesektől váltották vissza. 1688-ban felújították és lakhatóvá tették a 

rendházat, és ekkor kapták meg a reformátusoktól elvett Szent Orbán-templomot is.553 1697-

re már az elemi oktatást is az atyák vették át a világiaktól, a Gyöngyösön tanuló diákság 

száma pedig már meghaladta a négyszázat.554 

A jezsuita iskolarendszer az egyik alappillére volt a katolikus megújulásnak. Olyan 

műveltségi központokat jelentettek ugyanis, amelyek versenyképes alternatívát nyújtottak a 

protestáns felekezetekkel szemben. A jezsuita oktatási intézményeket nemcsak katolikusok, 

hanem protestánsok is látogatták, és a gimnáziumok – a rendházak mellett – a városi tér 

integráns részeivé lettek, állandó jelenlétet biztosítva a katolikus egyháznak.  

A rend lelkipásztori működésének egyik kiváló terepe éppen a jezsuita diákság 

körében végzett munka volt. Ennek szervezeti kereteit az iskolai vallásos társulatok adták, 

amelyeket a diákok részére a 16. századtól kezdve hagyományosan Mária-kongregációként 

alapítottak. Az első Mária-társulat 1563-ban alakult Rómában, de a következő két évtizedben 

gyors népszerűségre tett szert Európa-szerte. Már ekkor látszott a társulatok egyik 

legfontosabb előnye, hogy nemcsak a diákok, de a társadalom széles rétegei számára is 

szervezett kereteket nyújthatnak, amelyeken keresztül a katolikus hitet erősíthetik. A 

                                                                                                                                                         
jezsuita rendtartomány kora újkori katalógusait közreadó Lukács László adatai alapján azonban P. Szécsényi 
Szatmáron halt meg 1686-ban, vö.: LUKÁCS CP II. 764. 
548 ARSI, Austr., vol. 146., LA 1686. fol. 36v. 
549 ARSI, Austr., vol. 147., LA 1687. fol. 31v. 
550 ARSI, Austr., vol. 153., LA 1695. fol. 57r. 
551 MOLNÁR 2005. 173–183. 
552 ARSI, Austr., vol. 147., LA 1687. fol. 29r. 
553 ARSI, Austr., vol. 148., LA 1688. pag. 99, 105. A török hódoltság idején a Szent Bertalan 
plébániatemplomban misézhettek, 1679-től a rend tartotta a vasárnapi és ünnepnapi prédikációkat is. A templom 
belső terének átalakulásán is érződött a jezsuita hatás. MOLNÁR 2005. 140–141. 
554 ARSI, Austr., vol. 155., LA 1697. fol. 53r. 
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társulatok hamarosan ki is léptek a kollégiumok falain kívül.555 Erdélyben Kolozsvárott jött 

létre az első Mária-kongregáció 1582-ben, de már 1588-ban a rend kitiltásakor megszűnt 

tevékenysége. Magyarországon 1602-ben Vágsellyén, Forgách Ferenc nyitrai püspök, későbbi 

esztergomi érsek kezdeményezésére alakult meg az első Mária-társulat.556 A Mária-

kongregációk szabályzata megegyezett a római főtársulatéval, a Prima Primaria reguláival. A 

szabályzat különbséget tett az aktív, diáktagok és a már felnőtt, külső tagok között. A tagok 

kéthetente gyóntak és meghatározott időben közösen áldoztak, szabályozták a tagok imaéletét 

is. A beteg tagokat látogatták, a temetéseken pedig közösen vettek részt. Rendszeresek voltak 

a vasárnapi összejövetelek, ahol lelki olvasmányokhoz kapcsolódó elmélkedés, vizsga is volt. 

Az egyéni áhítat különféle formáit (böjt, aszketikus gyakorlatok) is végezték.557 

A másik népszerű, jezsuita kötődésű társulati forma a Krisztus szenvedéséről nevezett 

Agonia Christi társulat volt. Fő célja a jó halálra való felkészítés és a beteg tagok segítése. 

Naponta öt Miatyánk és Üdvözlégy elmondása, hétfőn a holtakért, pénteken az élőkért tartott 

misén való részvétel, évente öt összejövetelen való megjelenés, valamint ezeken gyónás és 

áldozás volt a kötelező a tagoknak.558 Az első Agonia-társulatot Lippay György érsek 

alapította Pozsonyban 1647-ben.559 Felső-Magyarországon 1665-ben Kassán alakult meg, 

majd egy évre rá Sárospatakon. A társulat lelkiségi programjának középpontjában Krisztus 

szenvedése, a passió misztériuma állt. Ennek egyik fontos eleme volt az önostorozó 

nagypénteki flagelláns körmenetek560 mellett az Oltáriszentség tisztelete, különösen annak 

húsvétvasárnap a Szent Sírból való kiemelése és a tabernákulumba való visszahelyezése. Ez 

azért is nyert különös jelentőséget, mert összekapcsolódhatott más szimbolikus elemekkel, 

amelyek Jézus Krisztus és a katolikus egyház feltámadását, győzelmét hirdették. Így például 

1671-ben Sárospatakon a templomot húsvétkor nyerték vissza a katolikusok, így az 

Oltáriszentséget a Szent Sírból való kiemelés után ünnepi körmenetben vitték át a visszanyert 

templomba.561 

                                                 
555  Az első Kongregációt P. Jean Leunis SJ szervezte meg. Az 1580-as évek elejére Franciaországban, 
Németalföldön, és a Német-Római Birodalom területén is megszerveződtek az első társulatok. CHATELLIER 
1991. 3–19. A kora újkori vallásos társulatoknak megvoltak a maguk középkori gyökerei is, azonban azok 
általában a plébániatemplom egyes oltárai köré szerveződtek, és a városok céheihez kapcsolódtak. A kora újkori 
társulatok ezzel szemben nem korlátozódtak a városi társadalom bizonyos csoportjaira: MOLNÁR 2005. 119–120, 
124–125.; TÜSKÉS – KNAPP 2001a. 271–272. 
556 BALÁZS 2003. 7–8. 
557 TÜSKÉS – KNAPP 2001b. 309–311. 
558 TÜSKÉS – KNAPP 2001b. 311.  
559 TÜSKÉS – KNAPP 2001a. 284. 
560 A flagelláns körmenetek elterjedésére az egri egyházmegyében ld.: KOVÁCS 1974. 
561 A sárospataki Agonia-társulatra és általában erre a társulati formára alapvető: GYULAI 2009. 
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Az Agonia-társulatok megalapítása – mint minden vallásos társulaté – természetesen 

megfelelő eljáráshoz volt kötve. Lencsovics András szatmári jezsuita elöljáró 1698-ban 

szerette volna megalapítani a helyi társulatot, ám a generális ekkor ezt még időszerűtlennek 

tartotta.562 A superior azonban kitartó volt, mert egy évvel később a generális már arról 

tájékoztatta, hogy az alapításhoz szükséges bullát a pápától kell kérnie, és a konfraternitás 

részére adandó búcsúengedélyt is. Ezért sürgette az elöljárót, hogy írjon az osztrák 

tartományfőnöknek, aki a német asszisztencia prokurátorán keresztül elindíthatja az ügyet.563 

A generális hozzájárulása után alighanem már automatikus lehetett a folyamat, hasonlóan a 

sárospataki és más társulatok alapításához. A pataki Agonia-társulatot 1665-ben VII. Sándor 

pápa bullája erősítette meg, és az akkori egri püspök, Pálffy Tamás mint illetékes 

egyházmegyei főpásztor adott engedélyt a működésre.564 

Az oktatási tevékenység, a társulatok vezetése már önmagában is nagy hatást 

gyakorolt, azonban a rend további lelkipásztori tevékenységet is vállalt. Az egyházmegyés 

világi papság nagy hiányának enyhítésében, a többi szerzetesrendhez hasonlóan, a jezsuiták is 

komoly szerepet játszottak. A jezsuiták ugyanis plébániai feladatokat is elláttak, noha ez rendi 

alkotmányukkal ellentétes volt, mivel a rend egyik alapvető előnye éppen a rendtagok 

mozgathatóságában, jelentős mobilitásában rejlett, amivel a helyhez kötött plébániai szolgálat 

nem volt összeegyeztethető.565 

1672 tavaszán Mario Alberizzi bécsi nuncius jelentette a szentszéki államtitkárságnak, 

hogy egy buzdító hangvételű levéllel kellene sürgetni az esztergomi érseket, valamint az egri 

és győri püspököket, hogy az égető paphiányt igyekezzenek orvosolni.566 Az államtitkárság 

hamarosan valóban írt a magyar főpapoknak, akik persze maguk is tisztában voltak a 

                                                 
562 ARSI, Austr., vol. 10., pag. 236. Róma, 1698. augusztus 16. 
563 ARSI, Austr., vol. 10., pag. 304. Róma, 1699. július 18. 
564 Az Agonia társulatoknak adott búcsú a következőkre szólt: Teljes búcsút nyernek: 1. A belépés alkalmával, 
ha előtte gyóntak és megáldoztak. 2. Haláluk óráján, ha gyóntak, vagy ha ezt nem tehetik, de töredelmesen 
segítségül hívják Jézust, vagy ha szívükben emlékeznek meg róla. 3. Ha a társulat fő ünnepén, nagyböjt ötödik 
vasárnapján meggyónnak és megáldoznak, s a templomban a keresztény uralkodók egységességéért, az 
eretnekségek kigyomlálásáért és az anyaszentegyház felmagasztalásáért imádkoznak. 4. Hétesztendei és 
negyvennapi búcsút nyernek, ha a négy kántorböjtöt követő vasárnapon gyónás és áldozás után ugyanezekért 
imnádkoznak. Hatvannapi búcsú jár: 5. Valahányszor szentmisén és egyéb isteni szolgálaton jelen lesznek. 6. Ha 
a Társaság gyülekezeti alkalmaira elmennek. 7. Ha a körmeneteken részt vesznek, akár áldoznak, akár nem. 8. 
Ha az Oltáriszentséggel beteghez indult egyházi embert elkísérik. 9. Ha nem kísérhetik el, akkor legalább 
Miatyánkat és egy Üdvözlégyet kell mondaniuk. 10. Ha befogadják a szegényeket. 11. Ha ellenségeskedők 
között békességet szereznek. 12. Ha társaságbeli vagy más halott temetésén részt vesznek. 13. Ha öt Miatyánkot 
és öt Üdvözletet elmondanak az elhunyt tagokért. 14. Ha a tévelygőket az üdvösségre vezetik. 15. Ha 
tudatlanokat a hit dolgaira tanítják. 16. Minden egyéb áhítatos cselekedetért. GYULAI 2009. I. 29–30. 
565 SZILAS 2006. 190–191. 
566 VANYÓ 1935. 63–64. 
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helyzettel.567 Az egri püspök és Kolosváry István éneklőkanonok több levélben is jelezték a 

Rómában tartózkodó Vanoviczi János pálos generális prokurátornak, hogy bár sok jezsuita és 

ferences atya működik az egyházmegyében, még továbbiakra volna szükség a protestánsok 

áttérítéséhez. Szegedy Ferenc püspök kérte a pálos misszionáriust, hogy legyen közvetítője az 

ügyben a Szentszék felé, hogy a pápa küldjön még több szerzetest.568 1672 nyarán a 

Propaganda Fide a beérkező kérvények miatt kérte a jezsuita generális és a ferences rendi 

elöljáró segítségét, hogy küldjenek misszionáriusokat a paphiánnyal küzdő 

egyházmegyébe.569 Giovanni Paolo Oliva jezsuita rendfőnök jelezte a Hitterjesztés Szent 

Kongregációjának, hogy az osztrák provinciálist meg fogja bízni, hogy az ügyben az egri 

püspökkel működjön együtt.570 A rendfőnök ezért utasította is Adam Aboëdt osztrák 

provinciálist, hogy minden erejével igyekezzék a kongregáció kívánságának megfelelően 

eljárni.571 

A generális beleegyezésével megnyílt a lehetőség, hogy egyes plébániákat a jezsuita 

szerzetesek lássanak el.572 Már 1673-ban, tehát a következő évben az egyik legjelentősebb 

felső-magyarországi plébániát, az eperjesit bízták rájuk. Mint azt fentebb már láthattuk, 

Augustin Langner eperjesi plébános már korábban is panaszkodott, hogy a polgárok 

szívesebben járnak a jezsuitákhoz, és így szinte üresen hagyják a plébániatemplomot. Langner 

távozását követően a Szepesi Kamara Habermayr Gáspár jezsuita atyát mutatta be eperjesi 

plébánosjelöltnek, akit Szegedy Ferenc egri püspök hamarosan meg is erősített öt évre olyan 

feltétellel, hogy ha időközben az atya onnan távozni kívánna, helyébe jezsuita elöljárói a 

szokott módon a kamarán keresztül prezentálhassanak jelöltet.573 Volkra Ottó Teofil gróf, 

                                                 
567 Szelepcsényi György esztergomi érsek már 1671. november 18-án kelt levelében jelezte a Propaganda Fide 
felé, hogy egyházmegyéjében közel harmincezer lélek katolizált, viszont a lelkipásztori ellátásuk a papok nagy 
hiánya miatt megoldatlan. A Propaganda ezért 1672. április 4-i ülésén a pálos és a jezsuita rendi elöljárók felé 
továbbította az érsek kérését, hogy küldjenek újabb misszionáriusokat. APF, Acta, vol. 42., fol. 43r–v., 1672. 
április 4., nr. 41. 
568 APF, SOCG, vol. 433., fol. 674r–678v. 
569 APF, Lettere, vol. 59., fol. 43r., 1672. július 4. A Hitterjesztés Szent Kongregációjának levele a jezsuita és 
ferences elöljárókhoz. A kongregáció ugyanekkor írt a bécsi nunciusnak is, hogy a rendi elöljárók bizonyosan 
megfelelő papokat fognak küldeni hamarosan az üresedésben lévő egyházak ellátására: APF, Lettere, vol. 59., 
fol. 43r–v., 1672. július 4. 1672 nyarán az esztergomi érsek és az egri püspök mellett a váradi püspök, Bársony 
György is kérvénnyel fordult a kongregációhoz, hogy a szepesi prépostságba is küldjenek ferences, jezsuita és 
pálos szerzeteseket: APF, Acta, vol. 42., fol. 209v–210r., 1672. augusztus 2., nr. 34. 
570 APF, SC, Ungheria-Transilvania, vol. 1., fol. 392r–v., 1672. július 19. 
571 ARSI, Austr., 8/II., pag. 661., Róma, 1672. július 23. 
572 Már korábban is vállaltak plébániai szolgálatot. 1672 elején Báthory Zsófia fejedelemasszony kérésére már 
egy jezsuita atya szolgált Fehérgyarmaton: MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. február, nr. 65., Szatmár, 1672. 
február 20. Sztrecsény Mihály levele a Szepesi Kamarához. Egy egri püspöki szentszéki perből tudjuk, hogy a 
későbbi nagybányai plébános, Gödy Péter volt a gyarmati plébános ekkor: EÉL, Protocollumok, nr. 3604., fol. 
125r., 1672. június 14. 
573 Habermayr Gáspár beiktatási irata több más, hasonló beiktatási irattal együtt a Szepesi Kamarához érkezett 
uralkodói rendeletek mutatókönyvébe lett bemásolva: MNL OL, E249, vol. 87., O–P betűk közötti számozatlan 
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szepesi kamarai adminisztrátornak a jezsuita provinciálishoz intézett leveléből tudjuk, hogy 

Szegedy Ferenc püspök eleinte Tache János kanonokot akarta Eperjes élére állítani, azonban 

Volkra javaslatára hajlandó volt elfogadni a jezsuitákat is. Ezért Volkra sürgette a 

provinciálist, hogy a kassai rektor által – akihez az eperjesi rezidencia tartozott – adjanak ki 

egy reverzálist, miszerint az eperjesi plébánia adminisztrálása nem örökre szól, hanem csak öt 

évre, és sem a püspöki, sem a kamarai joghatóságot nem sértik vele. Volkra kérte továbbá, 

hogy mivel a püspök és a kamara is azt szeretné, hogy a plébános egyben az eperjesi superior 

legyen, ezért Balogh Bálint atya adja át az elöljáróságot Habermayr Gáspárnak.574 

A jezsuita atyák plébániai szolgálatának rendkívüli jelentősége volt, ezt mutatja, hogy 

például Szatmár vármegyében egyedül Szatmáron volt katolikus lelkipásztori szolgálat, 

amelyet a jezsuiták láttak el.575 Az ungvári jezsuita rektor látta el a tarnóci plébániát és az 

ahhoz tartozó négy további falut is.576 Vagyis azzal, hogy a szerzetesrendek plébániai 

szolgálatot vállaltak, olyan területekre ért el a katolikus egyház, ahol akár már évtizedek óta 

nem működött plébános, és ahová egyébként az egyházmegye nem tudott volna plébánost 

rendelni a világi papság soraiban tapasztalható létszámhiány miatt. 

A páterek működése a hívek nyelvi igényeinek terén is kiegészítette a világi papság 

tevékenységét. Eperjesen, ahogy azt már többször említettem, a német nyelvű prédikációra 

volt nagy igény, Volkra is kiemelte előbbi levelében, hogy a Habermayr érkezése előtt rövid 

ideig plébánosként fungáló Tache János kanonok sziléziai német származású. Valószínűleg 

Habermayrre is származása miatt esett a választás. A Szentszék felé is igényként jelezte a 

bécsi nuncius, hogy a Magyarországra küldendő misszionáriusok esetében figyelembe kell 

venni a sokszínű nyelvi közeget, és a magyar mellett mindenekelőtt szláv és német nyelvű 

szerzetesekre is szükség van.577 A Propaganda ezért kérte a nunciust, hogy küldjön 

                                                                                                                                                         
oldalakon, Kassa, 1673. szeptember 21. Az esztergomi főegyházmegyében már 1672 augusztusában Lingoy 
János SJ atya lett beiktatva a jolsvai plébánia élére: MIHALIK 2010b. 307. 249. lábjegyzet. 
574 AAK, Acta Parochiae, Prešov (Eperjes), nr. 3., Kassa, 1673. szeptember 17. Egy évvel később, 1674-ben 
Szatmárra iktatták be az egri püspök jóváhagyásával Tyukodi György jezsuita atyát plébánosnak: MNL OL, 
E244, fasc. 37., 1674. október, fol. 7., 1674. október 24. A Szepesi Kamara Szegedy Ferenc Lénárd egri 
püspökhöz; MNL OL, E254, fasc. 66., Kassa, 1674. október 25. Szegedy Ferenc Lénárd püspök beiktatási 
oklevele Tyukodi György atya részére a szatmári plébániára. A Szepesi Kamara a püspökhöz a szatmári 
plébániára benyújtott praesentatiójában már példaként hivatkozik az eperjesi és lőcsei jezsuiták ötéves, plébániai 
megbízására. Lőcsén 1674-ben Pauernfeindt János Menyhért atya került beiktatásra, szintén öt esztendőre: 
MIHALIK 2010b. 309. 
575 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. augusztus, nr. 49., Szatmár, 1674. augusztus 7.  
576 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. szeptember, nr. 88., Kassa, 1674. szeptember 24. 
577 APF, SC, Ungheria-Transilvania, vol. 1., fol. 396r–v. Bécs, 1672. augusztus 14. Mario Alberizzi bécsi 
nuncius levele a Propaganda Fide kongregációhoz. Vanoviczi János pálos prokurátor egy 1676 körülre datálható 
jelentésében ennél jóval több nyelvet sorolt fel: magyar, német, szláv, latin, horvát, lengyel, rutén, orosz, román 
és török. APF, SC, Ungheria-Transilvania, vol. 1., fol. 534r–v.  
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információt: hová, milyen nyelvű atyákra volna szükség.578 A jezsuiták ezt igyekeztek 

maximálisan érvényesíteni és figyelembe venni. Szatmáron 1689-ben jegyezték fel, hogy 

templomukban ünnepnap és vasárnap is van magyar és német prédikáció, amellyel a városi 

lakosságon kívül a nagyobb létszámú helyi német katonaságot igyekeztek szolgálni.579 

Eperjesen 1673-tól nyelvi megosztásban működtek: a jezsuita templomban magyarul, a 

plébániatemplomban németül tartották a szentbeszédet. Az ekkor megalakuló eperjesi 

háromfős misszióban tevékenykedő atyák is ennek megfelelően oszlottak meg: egyikük volt a 

magyar, másikuk a német hitszónok, a harmadik pedig az ifjúságot oktatta.580 

A rend komoly kapcsolatrendszerrel és ebből kifolyólag megfelelő befolyással 

rendelkezett. Ahogy Báthory Zsófia is felhasználta a renddel való jó kapcsolatait fia, I. 

Rákóczi Ferenc tisztázására, úgy 1670 után több, a Wesselényi-szervezkedésben 

kompromittálódott köznemes is a jezsuita atyák segítségével, és katolizálásuk révén 

igyekezett magát kimenteni. Természetesen ezeket az eseteket nagyon nehéz feltárni, csak 

egy-egy magánlevélből, elejtett félmondatból lehet megsejteni a színfalak mögötti 

eseményeket. Az 1670-es években kulcsfigurának tűnik Sámbár Mátyás atya. Hartyáni 

András szepesi kamarai tanácsos az ő befolyásának tulajdonította, hogy csak bizonyos 

rebellisnek tekintett, ám tisztázásuk érdekében katolikus hitre tért urak szabadulását segítik 

elő, akik azután javaikat, vagy legalábbis azok egy részét visszakapják. Rottal Jánosnak, a 

Wesselényi-szervezkedés és a felső-magyarországi mozgolódás bukását követően kirendelt 

lőcsei bizottság elnökének írt levelében többször Kazinczy Péterre, a Rákóczi család 

szervitorára utalt, akit Sámbár atya mint Báthory Zsófia fejedelemasszony kegyeltjét segítette. 

Hartyáni úgy mutatja be levelében a kamara működését Rottalnak, mintha minden mögött 

Sámbár állna, akinek kezében a másik tanácsos, Holló egyszerű bábu volna: „…iszonyú dolog 

amint nyelveskedik, Holló uramnak nagyobb collégája Páter Sámbár mint énnékem a 

Camarán is, avval dirigálja a dolgokat, én jó igazsággal meguntam az Holló uram 

collégaságát”. Hartyáni ezt annak tulajdonította, hogy amikor Holló is kompromittálódni 

látszódott a Wesselényi-szervezkedés kapcsán, akkor Sámbár Mátyás mentette meg udvari 

kapcsolatain keresztül, mivel a császári gyóntató, Philipp Miller atya bárkit megelőzve, szinte 

bármit el tudott érni I. Lipótnál. Hartyáni szintén a Sámbár és Miller közötti jó viszonynak 

tudta be, hogy Sámbár mindent elkövetett Bécsben a Wesselényi-szervezkedésben érintett és 

                                                 
578 APF, Lettere, vol. 60., fol. 69r–v. Róma, 1672. szeptember 3. A Propaganda Fide válasza a nunciusnak. 
579 BEK, Kézirattár, Ab 105., pag. 46.  
580 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1671. fol. 139r., 162v. 
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emiatt lefogott Czeglédy István kassai református lelkész ideiglenes szabadon engedése 

ellen.581 

A császári udvari gyóntatók szerepét nagyon nehéz felmérni, ám az bizonyos, hogy 

óriási befolyással bírtak. Már a 17. század elejétől számos európai udvarban a jezsuita atyák 

vették át az udvari gyóntató szerepét. Ezért 1602-ben Claudio Aquaviva generális egy 

instrukciót adott ki, amelyet 1608-ban a rend Generális Kongregációja is megerősített és 

elfogadott. Ez azt kívánta megakadályozni, hogy a jezsuita gyóntatók beleavatkozzanak a 

politikába, és ezáltal a rend nemzetközi szerepét veszélyeztessék. Ennek ellenére maguk a 

rendfőnökök is többször felkérték a jezsuita gyóntatókat bizonyos kérések teljesítésére, ezáltal 

is erősítve szerepüket és befolyásukat az udvarban. Amikor egyes ügyek elintézésében a 

hivatalos út nem működött (pl. a nunciusok), akkor a jezsuita gyóntatók útján, informális 

módon igyekeztek az ügymenetet, egy-egy fontosabb döntést befolyásolni. A gyóntatók 

azonban így fokozatosan elszakadtak a nunciusi és generális általi befolyásolástól, és egyre 

gyakrabban saját belátásuk és meggyőződésük szerint hatottak az uralkodóra.582 A 

harmincéves háború idején például a jezsuita Lamormaini bécsi és Contzen bajor udvari 

gyóntatók megkerülhetetlenné váltak.583 

Nehezebben ragadható meg Philipp Miller szerepe az 1670-es évek valláspolitikai 

változásaiban, azonban Hartyáni levele is arra utal, hogy Miller nagy befolyással bírt a vallási 

kérdésekben. Kazinczy Péter tisztázása mellett még Semsey György esetében van rá 

forrásunk, hogy valószínűleg közreműködött egyes, a Wesselényi-szervezkedésben érintett 

köznemesek ügyében. Semsey ugyanis 1672 tavaszán konfiskált birtokai ügyében Miller 

atyán keresztül adta be első kérvényét.584 Az még aligha csodálható, hogy a szintén a 

Rákócziak környezetébe tartozó Millei István atya felháborodottan számolt be rendtársának, 

Miller udvari gyóntatónak arról, hogy a kassaiak ellenálltak és nem adták át a Szent Erzsébet- 

dómot a katolikusoknak.585 Azonban az már nagyobb befolyást sejtet, hogy egy kormányzati 

szerv, a Szepesi Kamara adminisztrátora, Volkra gróf a késmárki templom kamarai 

közreműködéssel történt visszafoglalásáról csupán rövid jelentésben számolt be I. Lipótnak, 

amelyben jelezte, hogy arról már részletes jelentést tett a császári gyóntatónak.586 

A jezsuita rend esetében különösen figyelemmel kísérték az új missziós állomások, 

rendházak alapításánál a gazdasági körülményeket. Szatmáron az uralkodótól elnyerték a 
                                                 
581 MNL OL, P507, Classis A., Series V., nr. 597., fol. 305., Kassa, [1671?] január 3. 
582 KOVÁCS 1983. 96–97. 
583 Politikai szerepükre és befolyásukra ld.: BIRELEY 1990. 
584 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 238., fol. 8r., 1672. május 2. 
585 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 432., konv. A., fasc. 91r–92v., Kassa, 1671. november 18. 
586 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 245., fol. 255r–v, 267r–v. 1673. szeptember 26. 
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postamester házát, a kamarától évente két sertést kaptak, emellett Muzsajon és 

Szinyérváralján szőlőt bírtak nemesi adományból.587 1680-ban szőlőt és bizonyos telket 

vettek, valamint egy támogató nemestől megkapták a földesúri dézsmát, mindaddig, amíg 

Szatmáron maradnak.588 Az ungvári kollégiumnak minden évben 100 kocka só járt az ungvári 

harmincadhivataltól. 1670 júniusában Pominyovszky István rektor kérte a kamarától ennek 

kiadását,589 majd szeptemberben Gullik György, a kollégium procuratora kérte a kamarát, 

hogy küldjön parancsot Orosz László harmincadosnak a még ki nem adott 50 sókocka 

ügyében.590 A kamarai és földesúri patrónusok mellett természetesen az egyházi vezetők is 

támogatták a jezsuita rendházakat. A gyöngyösiek 1688-ban egy háromszáz rajnai forint 

értékű épületet, a korábban a református lelkész által bírt malomjövedelmet és szőlőt kaptak 

meg a város beleegyezésével Széchényi György esztergomi érsek kezdeményezésére.591 Pár 

évvel később pedig Fenesy György egri püspöktől kaptak évi száz birodalmi tallér járadékot, 

mindaddig, amíg a rendház gazdasága meg nem erősödik.592 Emellett azoknál a plébániáknál, 

amelyeket a jezsuiták láttak el, ők kapták a plébániai jövedelmet és a stóladíjakat is. Így 

például 1673-tól az eperjesi plébánia 600 forintos jövedelmét a helyi jezsuita elöljáró-

plébános kapta.593 

 

2.4.2. Pálosok 

Az új alapítású jezsuita renddel szemben, amely kezdetektől fogva energikus és aktív 

résztvevője volt a katolikus megújulásnak, más régebbi rendek, köztük az egyetlen magyar 

alapítású rend, a pálosok a 16. század végére komoly válságba kerültek. A 16–17. század 

fordulóján az oszmán terjeszkedés és a protestánssá lett főúri családok ellenségessége miatt 

csupán tíz kolostora és néhány szerzetese maradt a rendnek a Magyar Királyság területén – 

szemben a 15. században létező 170 kolostorral.594 A rend megújulását itt is az oktatás 

reformja hozta meg, a rend ugyanis egy római ingatlanért cserébe három alapítványi helyet 

nyert az újonnan létrejövő Collegium Germanicum et Hungaricumban.595 Az igazi segítség 

azonban kívülről, Pázmány Péter érsektől érkezett, aki a rend reformjába bevonta a 

                                                 
587 BEK, Kézirattár, Ab 105., pag. 13–14. 
588 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1680. fol. 351r. 
589 MNL OL, E254, fasc. 50., 1670. június, nr. 28. Ungvár, 1670. június 26. 
590 MNL OL, E254, fasc. 51., 1670. szeptember, nr. 3. Ungvár, 1670. szeptember 13. 
591 ARSI, Austr., vol. 148., LA 1688. pag. 105. 
592 ARSI, Austr., vol. 153., LA 1692. fol. 61r. 
593 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1673. fol. 162v. 
594 VÉGHSEŐ 2007. 72–73. 
595 VÉGHSEŐ 2006. 497. A római kollégium mellett a bécsi, prágai és olmützi pápai szemináriumokban is kapott 
a rend alapítványi helyeket. 
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Hitterjesztési Kongregációt is. Ennek következtében fordultak a pálosok is a missziós 

tevékenység felé a 17. század közepétől, amely a maga nemében különlegesnek bizonyult, 

hiszen ezzel egy remeterend vállalt missziót.596 

Ennek a missziós tevékenységnek volt az egyik kiemelkedő alakja Vanoviczi János, az 

első pálos misszionárius, akinek köszönhetően a rendi misszió jelentős szerepet játszott a 

jezsuiták és ferencesek mellett a rekatolizációban. 1667-ben Vanoviczi elérte, hogy a 

Hitterjesztés Szent Konregációja magyarországi pálos apostoli misszió-prefektúrát állított fel, 

tizenkét szerzetessel.597 Azonban Rómában a prefektúra élére nem Vanoviczit, hanem a 

korábbi kétszeres rendfőnököt, Borkovich Mártont nevezték ki, ám ez nem bizonyult hosszú 

életű döntésnek, mert ő hamarosan zágrábi püspökké lépett elő. Ekkor a Propaganda Fide már 

Vanoviczit bízta meg a misszió vezetésével, ám ő mint rendi prokurátor Rómában 

tartózkodott, így viceprefektusi minőségben Benkovich Ágoston, későbbi váradi püspök lett a 

misszió itthoni szervezője és irányítója.598 

A misszionáriusok első beosztása is Benkovich nevéhez fűződik: a szerzetesek közül 

kettő Sátoraljaújhelyre, kettő Terebesre, egy Sajóládra, egy Ónodra, egy Ecsedre, kettő 

Elefántra, egy Pápára került. Ebből is látszik, hogy a pálos misszió súlypontja épp Felső-

Magyarország területére, az egri egyházmegyébe esett. Ez 1670 után szükségszerűen tovább 

növekedett, és hasonlóan a jezsuitákhoz a pálosok is elláttak plébániai szolgálatot, annak 

ellenére, hogy rendi alkotmányuk ezt nekik sem engedélyezte volna. Tokajban Wildt Gábor 

működött 1670–1672-ben, a Szepesség és Zemplén határán lévő Teplicén, a Zemplén megyei 

Polyánkán, Butkán, Hóron, Vásárhelyen 1672–1676 között Seszták Adorján, Korvini Gáspár 

és Lányi László atyák működtek. Állandó misszionárius működött Ónodon, a Rákóczi család 

várában (1671-ben Besenyey Márton, majd a később Boldogkőújfalura került Török Márton). 

A zempléni plébánián Pethő István, Terebesen és környékén Benkovics Ágoston, Varannón 

Ladányi László, Sajóládon a később a kurucok által megölt Szörényi Ágoston, Gálszécsen a 

prédikátor elűzése után 1673–1674-ben Kerlay Ágoston működött.599 

A rend egyházmegyei központjának az újhelyi és a terebesi kolostorok számítottak, 

innen kiindulva végezték missziós, pasztorációs tevékenységüket a pálos atyák. Az 1670-es 

évek elején egy ilyen misszió volt a tokaji állomás. Az újhelyi pálos elöljáró, Bedics Ferenc 
                                                 
596 A Propaganda Fide némi nyomással Mikołaj Staszewski rendi prokurátort emelte rendfőnökké, aki nagy 
ellenállás mellett, de jelentős előrelépéseket tett. Új pálos noviciátust alapított Sopronbánfalván és 
Czestochowában, amely elősegítette a renden belüli generációváltást. VÉGHSEŐ 2007. 73–78. 
597 TÓTH 2001. 192. 
598 Benkovichot hivatalosan sosem nevezték ki missziós prefektus-helyettesnek, azonban a Propaganda Fide 
hallgatólagosan elfogadta ezt az állapotot. Benkovich 1669-től már mint Kéry János új pálos rendfőnök 
helyettese irányította a missziószervezés munkáját: VÉGHSEŐ 2007. 185–190, 199. 
599 FAZEKAS 1994b. 223, 225. VÉGHSEŐ 2007. 200–201. 
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1670. augusztus 11-én kereste meg kérésével a Szepesi Kamarát, hogy a konfiskált javakból 

Tokajban egy házat adjon a rendnek kápolna céljára.600 Ezt ősszel minden bizonnyal meg is 

kapták, mert Wildt Gábor pálos szerzetes 1671 decemberében már azt jelentette Rómába, 

hogy egy éve és két hónapja ment Tokajba misszióra prefektusa, Vanoviczi János 

parancsára.601 Szintén Újhelyről küldtek ki az ónodi végvári katonaság ellátására pálos 

szerzeteseket. 1671-ben épp az előbb említett Wildt Gábor ment Tokajról Ónodra a 

katonáknak misézni, mivel az ónodi plébános nem tudott németül.602 Vagyis a pálosok is 

segítették missziójukkal a többnyelvű pasztorációt, kiegészítve ezzel is a világi papság 

tevékenységét. 1676 tavaszára azonban a pálosok ónodi házát is katonák foglalták el lakásul. 

Nemcsak a pálos atyának, hanem a Szepesi Kamara ónodi harmincadosának, Holló Jánosnak 

sem volt így lakása, ezért kérte a kamarát, hogy írjon a felső-magyarországi generálisnak, 

hogy a házból küldjék el az ott lakó kapitányt. Így ott a plébános és Holló együtt tudna lakni, 

azonban amíg erre nincs lehetőség, a pálos atya sem akart Ónodra átmenni, így a katonaság 

viszont pap nélkül maradt, pedig sok katolikus élt Ónodon, indokolta Holló.603 

A korszak egyik legismertebb mártír szerzetespapja, Csepelényi György is a pálos 

rend tagjai közül került ki. Missziós tevékenysége során ő maga is tevőlegesen hozzájárult a 

katolikus plébániahálózat rekonstrukciójához. A Szepesi Kamara ugyanis 1672 augusztusában 

utasította a nagyidai provizort, hogy Csepelényi mint jászóújfalusi és pányi plébános 14 

forintot adott Székely Andrásnak téglára, amiből a templomot kívánta volna megjavítani. Ám 

a téglát nem kapta kézhez, ezért a tiszttartónak Székely javaiból 14 forintot kellett 

visszafizetnie a plébánosnak. Azt is elrendelte a kamara, hogy a korábban a prédikátort illető 

dézsmát is adják ki az atyának.604 Csepelényi nemsokára elhagyta Jászóújfalut, a kamara 1673 

áprilisában azt rendelte Gilány László füzéri officiálisnak, hogy küldjön Csepelényi atyáért 

egy szekeret, amivel a plébániára mehet.605 Csepelényi májusban kérvényt nyújtott be a 

kamarához, melyben előadta, hogy az egri püspök megbízásából látja el a füzéri plébániát, 

ezért kérte a maga részére a kamarától azt az ellátást, amit elődei is kaptak Füzéren.606 A 

                                                 
600 MNL OL, E254, fasc. 50., 1670. augusztus, nr. 58., Tokaj, 1670. augusztus 11. 
601 TÓTH 1994. 174. Pár évvel később Wildt Gábort már Gölnicbányán találjuk, amikor pálos elöljárója kérésére 
a Szepesi Kamara utasította Tarnóczy Ferenc szepesi udvarbírót, hogy a gölnici plébániához tartozó Sterengloss 
nevű szántót adja vissza a pálos atyának minden késedelem nélkül. MNL OL, E244, fasc. 33., 1673. július, fol. 
9., 1673. július 16. 
602 TÓTH 2001. 234. 
603 MNL OL, E254, fasc. 72., 1676. március, nr. 31. Ónod, 1676. március 15. Az nem ismert, hogy az ügy 
miként oldódott meg, a Szepesi Kamara azonban írt a generálisnak: MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. március, 
fol. 41. 1676. március 31. 
604 MNL OL, E244, fasc. 30., 1672. augusztus, fol. 31. 1672. augusztus 31. 
605 MNL OL, E244, fasc. 32., 1673. április, fol. 204. 1673. április 15. 
606 MNL OL, E254, fasc. 60., 1673. május, nr. 5. Füzér, 1673. május 22. 



 114 

kamara hamarosan elrendelte Gilánynak, hogy amíg a pálos atya ellátásáról nem 

rendelkeznek, addig a kamarai officiális ossza meg vele asztalát.607 Csepelényi Györgyöt 

innen, a füzéri vár alól ragadták el a kurucok és hurcolták hódoltsági területre 1674. március 

26-án. A Szepesi Kamara mindent elkövetett kiszabadítása érdekében, a füzéri protestáns 

földbirtokost, Ispán Ferencnét és leányait börtönnel és birtokkonfiskációval fenyegették meg, 

ha tizenöt napon belül nem szabadítják ki.608  A pálos szerzetes azonban soha nem szabadult 

ki, sok kínzást követően a Farmoshoz közeli Szőke-pusztán 1674. május 24-én a kurucok 

kivégezték.609 

Noha Csepelényi esete vált a legismertebbé, a pálos misszió állandó zaklatásnak volt 

kitéve a felső-magyarországi villongások idején. Sátoraljaújhelyet a kurucok 1672-ben 

kifosztották, 1675-ben az atyák visszaverték a támadást, de 1685-ben újabb támadás érte a 

városkát. A terebesi szerzetesek 1674-ben estek a felkelők fogságába. 1674-ben két varannói 

szerzetest is fogságba hurcoltak a kurucok, akiket csak nagy váltságdíj ellenében engedtek 

el.610 Az Udvari Kamara 1675 decemberében utasította a Magyar Kamarát, hogy két, török 

fogságban lévő pálos szerzetest próbáljanak kiszabadítani fogolycserével, mielőtt az értük 

követelt 800 forint váltságdíjat kifizetnék.611 

A pálos misszió jelentőségét az is növelte a korszakban, hogy míg 1682-ben a 

jezsuitákat és a ferenceseket is elűzték, addig a pálosok, bár nehéz körülmények között, 

Thököly uralma idején is tudták folytatni lelkipásztori munkájukat. Igaz a kurucok ezt, ahol 

tudták, akadályozták, és a helyi lakosság is könnyebben állt ellen és támadt rá a pálos 

szerzetesekre.612 A pálosok tehát Felső-Magyarország egyik legfontosabb missziós rendjévé 

váltak a 17. század utolsó harmadára. Működésük nem korlátozódott csupán egy-egy városra, 

hanem a papi szolgálattól távol élő katolikus közösségek kerültek egyre inkább figyelmük 

középpontjába. A vándormissziós forma mellett az 1670-es években kibontakozó paphiány 

miatt plébániai szolgálatot is vállaltak, és a végvárakba beszállásolt német katonaság körében 

is végeztek pasztorációt.613 Emellett természetesen a protestánsok katolizálásában is az élen 

jártak, a pálos missziós prefektusok a Propaganda Fidéhez küldött jelentéseikhez gyakorta 

csatoltak hosszú névsorokat az áttértekről.614 Nemcsak protestánsok, hanem keletiek is 

feltűnnek ezeken a listákon. Benkovich Ágoston mint rendi és missziós vezető is egyre 
                                                 
607 MNL OL, E244, fasc. 33., 1673. július, fol. 198. 1673. július 18. 
608 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. május, fol. 6., 1674. május 13. 
609 NAGY–BOZSOKY 1994. 231. 
610 FAZEKAS 1994b. 225. 
611 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 254., 1675. december, fol. 226–231. 1675. december 20. 
612 TÓTH 2005. 2787–2788, 2806–2807. 
613 VÉGHSEŐ 2007. 144–146. 
614 Például 1670–1671-ből: APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 1. fol. 246r–247v. 
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nagyobb figyelmet fordított a keleti ortodox lakosság körében végzett munkára, amit ruszin 

nyelvtudása is segített. A katolizálásra egyik legjobb lehetőség az oktatás révén nyílt, ezt 

segítette elő a pálosok terebesi iskolája, ahol protestáns és ortodox fiatalok is tanultak, akik 

révén a szüleik, családjaik áttérítésére is sor kerülhetett.615 

 

2.4.3. Ferencesek 

A ferencesek jelentőségét mutatja, hogy a Wesselényi-szervezkedés bukását követően az első 

templomok között a felső-magyarországi szabad királyi városok régi ferences rendházainak és 

templomainak visszavételét rendelte el az uralkodó már 1670 őszén.616 Amikor 1672-ben az 

egri püspök a Propaganda Fidéhez fordult segítségért, hogy misszionáriusok küldésével 

enyhítsenek a paphiány égető problémáján, a jezsuiták mellett a ferences rend segítségét 

kérte. Francesco Maria Rini rendfőnök is támogatta a missziós kérést, és a jezsuitákhoz 

hasonlóan, megbízta az illetékes rendtartomány provinciálisát, hogy segítse a püspököt.617 

Ennek is köszönhető, hogy a ferencesek számos helyen vállaltak plébániai szolgálatot, ezek 

közül az egyik legjelentősebb Kisszeben szabad királyi város volt.  

A város plébánosa a ferences szerzetes Saladinus Cyprian János lett, azonban a 

korszak megannyi katolikus plébánosához hasonlóan a várossal ő is rendkívül konfliktusos 

viszonyban állt, amelynek csúcspontját az 1672 őszén, a bujdosóktól elszenvedett atrocitások 

jelentették.618 Az ellentétek azonban továbbra sem csitultak, 1673 folyamán a ferences 

szerzetes-plébános és a város között állandósultak az ellentétek. A kisszebeniek 1673 őszén 

azzal vádolták Cypriánt, hogy megbotozta őket.619 A város a ferences miniszter generálisnál is 

panaszt tett az atya ellen, ami miatt Rómába hívatták.620 Azt nem lehet tudni, hogy vajon ez 

közrejátszott-e abban, hogy Cypriánt elmozdították a plébánia éléről, ám 1674 júniusában már 

Habdelicz Mihály nyújtotta be panaszát a Szepesi Kamarához a város vezetése ellen, mivel 

                                                 
615 VÉGHSEŐ 2001. 73–78. 
616 MIHALIK 2010b. 264–265. 
617 APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 1. fol. 394r–v. Róma, 1672. július 23. 
618 Ezt vizsgálta legújabban: MICHELS 2013. 65–68. Georg B. Michels a protestáns prédikátorok szerepét elemzi 
az 1672. őszi bujdosók támadásában. Ezt a kisszebeni lelkészek részvételén keresztül tárgyalja, hogy az 1672 
őszén elkövetett kihágásokban és a Cyprián elleni támadásban milyen szerepük volt. Michels fő forrása ehhez az 
1673-ban az egri káptalan által lefolytatott tanúkihallgatások jegyzőkönyve volt. Cyprián esetéről a rendtörténész 
Karácsonyi János is megemlékezett röviden: KARÁCSONYI 1922–1924. I. 474. A Propaganda Fide római 
levéltárában fennmaradt Cyprián sajátkezű beszámolója az esetről, amely lényegét tekintve egybevág a Michels 
által a jegyzőkönyvekből nyert adatokkal: APF, SOCG, vol. 453., fol. 409r–410v. Eszerint Cyprián atya egy 
szénaboglyában bújt el, de megtalálták, kifosztották, megverték és a feljegyzések szerint már arra készültek, 
hogy felakasztják. Azt követelték tőle, hogy térjen evangélikus hitre, de ő ezt megtagadta, amiért újra megverték. 
Végül nagy nehézségek árán el tudott szökni a városból, és így megmenekült. 
619 MIHALIK 2010b. 313–314.; MICHELS 2013. 69–70. 
620 MICHELS 2013. 73–74.; GALLA 2005. 28–29. 
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nem fizették sem az ő, sem az egyházszolgák járandóságát.621 1675-ben Habdelicz helyére 

Malachi Ferenc atya került, mellette német hitszónokként Balthasar Becker ferences atya 

működött.622 

Hamarosan azonban a ferenceseket nem várt helyről érte támadás. Cyprián még 1675 

nyarán a Propaganda Fidéhez fordult, amelyben korábbi kisszebeni működésére és 

szenvedéseire is hivatkozva kért missziós felhatalmazást, amellyel vissza kívánt térni 

Kisszebenbe. Kéréséhez megszerezte Giacomo Maria Spinetoli rendi főbiztos, Szegedy 

Ferenc Lénárd egri püspök, Kolosváry István kanonok, a kamara vezetőinek és más világi, 

egyházi személyek ajánlását is. Noha a Kongregáció napirendre vette Cyprián kérvényét, 

lényegében elutasították azt.623 Ez azonban nem Cyprián személye ellen szólt. A Kongregáció 

az 1650-es évektől következetesen arra kérte a nunciusokat, hogy egyenként vizsgálják meg a 

misszióra jelentkezők alkalmasságát, a korábbi kellemetlenségek miatt, és egyre kevésbé 

támogatták az egyéni kérvényeket. Sőt, 1667-ben a mariánus és szalvatoriánus ferences 

rendtartományok együttes kérvényét missziós prefektúra felállítására sem támogatta a 

Propaganda Fide.624 

Nem bizonyos, hogy Cyprián a Kongregáció elutasításának hatására hagyta el a 

ferences rendet, mindenesetre nem sokkal később, 1675 decemberében, már egykori 

ferencesként (olim Franciscanus) említik, aki levetette szerzetesi ruháját. A város szerint 

azonban ekkor Cyprián az általuk egyébként kedvelt ferenceseket ki akarta szorítani 

Kisszebenből és a lakosok akarata ellenére meg akarta tartani a plébániát. Az atya 

interpretációja szerint viszont a ferences tartományfőnök hívta vissza a városból a 

szerzeteseket, és ő csak azért maradt, hogy a visszaszivárgó protestáns lelkipásztorok 

jogtalanságait megakadályozza.625 Cyprián atya azonban, úgy tűnik, élvezte a püspöki 

széküresedés idején kormányzó és a püspöki hagyaték miatt a kamarával egyébként is 

konfliktusba került székeskáptalan támogatását. A kisszebeni kegyúri vita során a kamara 

azzal magyarázta az ellentét gyökereit, hogy a káptalan elűzte a ferenceseket Kisszebenből.626 

1675 végén a kamara egyértelműen a város mellé állt Cypriánnal szemben, és felszólította, 

hogy a ferences atyákat ne zavarja el Kisszebenből, és mivel a plébánia a kamara kegyúri 

                                                 
621 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. június, nr. 63., Kisszeben, 1674. június 6. 
622 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 60., Kisszeben, 1675. május 29. 
623 APF, SOCG, vol. 453., fol. 403r–414v. 
624 GALLA 2005. 28. 
625 MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. december, nr. 19., 1675. december 15. előtt. Kisszeben város küldötteinek 
beadványa a Kamarához; nr. 73., Kisszeben, 1675. december 11., Saladinus Cyprián János beadványa.  
626 MNL OL, E23, 1676. június 6. 
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adományozási jogában áll, így ottani önkényes szolgálatától is álljon el.627 A kamara ilyen 

megnyilvánulása tehát cáfolja azt a véleményt, amelyet legutóbb Galla Ferenc nyomán Georg 

B. Michels állított, hogy még a Propaganda Kongregációval szemben is kiálltak volna 

Cyprián atya mellett.628 Ellenkezőleg: a kamara hajthatatlan volt vele szemben, Cyprián hiába 

érvelt, hogy ő Szegedy jóváhagyásával, a ferences miniszter generális mandátumával került 

Kisszebenre.629  

A Thököly-felkelést követő időszakból is van adat a ferencesek plébániai szolgálatára, 

amely ismét a kegyúri jogok körüli vitához vezetett. 1686-ban a helyi földesúr, Kapy Gábor 

kérésére az egri püspök és a püspöki vikárius által beiktatott richvaldi plébános, Roykovicz 

János fordult a Szepesi Kamarához támogatásért. Ugyanis Bártfa városa magának követelte a 

richvaldi plébánia kegyúri jogait és megtagadta Roykovicztól az őt illető dézsmajövedelem 

kiadását.630 A város a bártfai ferenceseket támogatta Roykoviczcal szemben, és kérte a 

részükre a richvaldi dézsma kiadását, azt hangsúlyozva, hogy a bártfai atyák látták el 

korábban is az ottani híveket, azok nagy megelégedésére.631 Talán a város ezáltal azt is 

remélte, hogy a ferencesek ellátására fordított költséget csökkenthetik. 

A szendrői ferencesek az 1670-es évek elején rövid időre konventi rangra emelkedtek, 

azonban a bujdosók 1672. évi támadása súlyosan megrongálta rendházukat, és lényegében az 

1680-as évek közepéig az alsóvárba szorultak.632 Pasztorációs működésük így is jelentősen 

                                                 
627 MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. december, fol. 140., 1675. december 13. A Szepesi Kamara Cyprián 
atyának; fol. 87., 1675. december 13. A Szepesi Kamara Kisszebennek. 
628 A félreértést valószínűleg az okozhatja, hogy Cyprián atya 1675. évi beadványát a Propaganda 
Kongregációhoz missziós felhatalmazások elnyerésére Volkra gróf, kamarai adminisztrátor és a kamara 
tanácsosai is támogatták. Noha a Propaganda nem támogatta Cyprián kérvényét, arra azonban nincs forrásunk, 
hogy megtiltotta volna neki, hogy „visszatérjen lelkészi hivatalába”: MICHELS 2013. 74. 83 lj.; APF, SOCG, vol. 
453. fol. 410v–411r. 
629 MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. december, nr. 73., 1675. december 11. A ferences rendi főbiztos 1675 
júniusában még támogatólag írt Altieri bécsi nunciusnak Cyprián ügyében és a Propagandához benyújtott 
missziós kérvényét is ajánlotta: APF, SOCG, vol. 453. fol. 405r, 406r. Viszont ha Cyprián kilépett a rendből, 
úgy 1675 végére már a rendi vezetés korábbi támogatását is elveszthette. A kamara későbbi, a Jelencsics-féle 
kisszebeni kegyúri viták indoklása szerint a ferenceseket az egri káptalan űzte el Kisszebenből. Hogy ekkor 
Cyprián vajon egy rövid időre vissza tudott-e térni Kisszebenbe, az nem ismert, ám az biztos, hogy a ferences 
rend elhagyását követően átvették az egyházmegyei papság soraiba, és 1676 elején már Kassán találjuk, mint a 
káptalan káplánját. Első említése 1676. március 6-áról való: Kassa város keresztelési anyakönyve (1672–1687), 
pag. 5. (156. kép), 1672. október 22. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 20.). Kisszebenben ekkor 
Jelencsics György érkezéséig Corvin Ferenc András, a káptalan korábbi kassai káplánja kerülhetett, legalábbis 
1691-ben a város Jelencsiccsel szemben azt is felrótta, hogy erőszakkal jött be a városba, mikor ott Corvin atya 
működött. Corvint 1675 őszén említik kassai káplánként: MNL HML, XII-1/18., nr. 107. 
630 MNL OL, E254, fasc. 100., 1686. június, nr. 19., 1686. június 5-én praesentált irat. 
631 MNL OL, E254, fasc. 102., 1686. július, nr. 254., Bártfa, 1686. július 10. 
632 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 171. A Szepesi Kamara megkezdte a kolostor és a templom felújítását, de az 
1675-ben is még nehézkesen haladt. Nemcsak a szendrői, hanem a szomszédos ónodi és balogi 
tiszttartóságoknak is elrendelték, hogy segítsék az újjáépítést: MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. február, nr. 12., 
Szendrő, 1675. február 29.(!) Pethő István levele a Szepesi Kamarának. Murányban elkészült a templom új 
tetőzetéhez szükséges zsindely is, de se a szállításra nem volt ember, se ács nem volt, aki a munkát végezte volna 
Szendrőn: MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. március, nr. 30., Kassa, 1675. március 28. Vigasd Bernát OFM 
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kiterjedt a régióra. Pethő István szendrői tiszttartó leveléből tudjuk, hogy a szomszédos Abod 

és Rudabánya községet is ők látták el. De működési területük messze kinyúlt észak felé, 

Gömör vármegye térségébe, még Rákos, Kövi, Szirk, Turcsok községeket is ellátták, bár csak 

nagyon ritkán jutottak el odáig.633  

Ahogy 1673-ban Langner eperjesi plébános a jezsuitákra panaszkodott, úgy 1688-ban 

a bártfai plébánostól ismerünk panaszt a helyi ferencesek ellen. Ugyanis Sorger Mihály 

hasonló problémával találta szemben magát, mint másfél évtizeddel korábban eperjesi társa: a 

plébániatemplom a szentmise idején szinte üresen tátongott, alig több mint húsz hallgatója 

volt, míg a ferences templom tömve volt szlovák és lengyel anyanyelvű hívekkel. Ez azt is 

mutatja, hogy Bártfán a ferencesek sikerrel helyettesítették a plébánost a szláv nyelvű 

pasztorációban. Sorger leveléből tudjuk, hogy míg a szlovákság körében nagy sikerük volt, 

addig a ferencesek német nyelvű hitszónokot nem is tudtak kiállítani a plébános segítésére.634 

Hasonlóképpen Gyöngyösön is a ferencesek látták el a szlovákság pasztorációját már az 

1630-as évektől.635  Ezzel szemben láttuk, hogy Kisszebenben külön német hitszónok volt. 

Összességében tehát a jezsuitákhoz hasonlóan a ferencesek is kisegítették az egyházmegyés 

papságot a paphiány miatt vállalt plébániai szolgálat mellett az anyanyelvi lelkipásztori 

működés terén. 

Ugyanakkor az 1690-es évek elejéről épp egy anyanyelvi-etnikai törésvonal tapintható 

ki a renden belül. Kecskeméti Gellért és Fülöp András custos fordult Fenesy György 

püspökhöz panaszukkal.636 A két barát mint a török időkben sokat szenvedett „szegény 

magyar páterek” fordultak a püspökhöz. Panaszuk szerint „az idegen tót atyafiak (kiknek azon 

időben jól volt dolguk) lassanként ki akarnak forgatni régi, örökös, nékünk fundált 

helyeinkből, hogy ők megkövéredvén rajtunk, erővel uralkodhassanak”. A levélírók azon 

háborodtak fel, hogy a galgóci, sebesi és eperjesi rendházak élére szlovák származású 

gvárdiánok kerültek, arra hivatkozva, hogy a lakosok nem értik a magyar nyelvet. Hasonló 

történt Homonnán is, a levélírók azt vetették az elöljárók szemére, hogy itt úgy történt meg a 

gvárdián-váltás, hogy közben a város és a környékbeli nemesi rendek magyarok. Kérték 

emiatt a püspököt, hogy lépjen kapcsolatba a ferencesek rendfőnökével, de levelüket a 

                                                                                                                                                         
szendrői elöljáró levele a kamarához. Komolyabb újjáépítés csak Thököly bukását követően, 1686-ban kezdődött 
meg: MNL OL, E254, fasc. 58., 1686. március, fol. 148., 1686. március 29. A Szepesi Kamara a ferencesek 
kérésére elrendelte Jászay András szendrői tiszttartónak, hogy minden lehetséges segítséget adjon meg a kolostor 
újjáépítéséhez. 
633 MNL OL, E254, fasc. 57., 1672. július, nr. 66., Szendrő, 1672. július 16. 
634 MNL OL, E254, fasc. 115., 1688. szeptember, nr. 38., Bártfa, 1688. szeptember 24. Az 1670-es évek elején 
még Bártfán is találunk német hitszónokot egy lengyel szerzetes mellett: KARÁCSONYI 1922–1924. II. 16. 
635 MOLNÁR 2005. 108–117. 
636 EÉL, AV, nr. 1842. Gyöngyös, 1691. szeptember 7. 
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magyar provinciálisnak és egy szlovák származású atyának se mutassa meg. Az nem ismert, 

hogy a püspök hogyan reagált a megkeresésre, de mindenképpen azt mutatja a levél, hogy bár 

a ferencesek is igyekeztek a hívek anyanyelvét előnyben részesíteni és figyelembe venni 

lelkipásztori működésük során, a renden belül komoly konfliktust okozhatott az eltérő etnikai 

háttér. 

Az anyanyelvi pasztoráció és a plébániai szolgálat mellett a ferenceseknek nagy 

szerepe volt a vallásos társulatok szervezésében. A legelterjedtebb, ferencesek által 

kezdeményezett forma a kordás társulat volt. A sebesi ferences kolostorban Kisdy Benedek 

püspök már 1652-ben engedélyezte kordás konfraternitás alapítását.637 Gyöngyösön valamivel 

korábban, 1648-ban alakult meg a kordás társulat.638 A ferences szerzetesek, ahogy például a 

szendrőiek, egészen kis falvak katolikus szórványaihoz is eljutottak, az ő integrálásuk a 

kordás társulatba jelentős megtartó erőt fejtett ki. A leendő tagok gyónással és áldozással 

készültek a kordások közé történő feltételre, ahonnan azonban egy bűn sorozatos elkövetése 

miatt, háromszori figyelmeztetés után törölhették is őket. A tagság szimbóluma a kordaöv 

volt. Napi meghatározott számú imádság és az újhold vasárnapi körmenet volt a 

jellegzetessége a társulat lelki életének.639 

A ferencesek mint koldulórend legfontosabb támogatási formája az adományozás volt. 

Ez történhetett alapítványi formában, mint például a szendrői ferencesek esetében. 

Wesselényi Ferenc nádor és felesége, Széchy Anna Mária 1654. január 9-én tett, és 1663. 

november 9-én megerősített alapítványa a szendrői birtokról befolyó egyéb jövedelmekre 

alapult. A szendrői barátoknak évi száz forint, hat hordó bor, minden főzet sörből egy-egy 

hordó, az Oltáriszentség előtti örökmécsesre tíz tallér, további ötven forint hús és tyúk helyett, 

a csehi malom szombati jövedelme, és további más kisebb természetbeni juttatások jártak.640 

Az alapítványok mellett nagyon gyakran történt említés ferencesekről a végrendeletekben. 

1672-ben Vigasd Bernárd mint sebesi gvárdián kérte a kamarát, hogy az Usz János által a 

kolostorra hagyott kétszáz forintot és tizenkét hordó bort adják ki Usz örökösének, Soós 

                                                 
637 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 149. 
638 MOLNÁR 2005. 129. 
639 TÜSKÉS–KNAPP 2001a. 287–288. Emellett főként a 18. századtól megindult a falusi kordás társulatok 
kialakítása, amelyek filiaként csatlakoztak az egyes városi főtársulatokhoz. Ilyen volt például a gyöngyösihez 
kapcsolt domoszlói kordás társulat, amelyet azonban csak 1744-ben erősített meg az egyházmegyei hatóság: 
MIHALIK 2013. 96. 
640 MNL OL, E254, fasc. 52., 1671. február, nr. 20., Szendrő, 1671. február 25. Az alapítványért cserébe a 
szendrői ferencesek egy igehirdetőt tartottak a nádori udvarban és egy külön német hitszónokot a szendrői 
várban. A Wesselényi-birtokok kamarai konfiskációját követően a Szepesi Kamara továbbra is kiadta a 
ferenceseknek az alapítvány után járó juttatásokat. Mikor 1689-ben a Csáky család a szendrői uradalom 
birtokába jutott, nem kívánta tovább fenntartani a Wesselényi-alapítványt, így azt továbbra is a kamara vállalta 
magára, de ezután készpénzben adta a ferenceseknek. KARÁCSONYI 1922–1924. II. 170, 172. 
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Györgynek a kamara által lefoglalt javaiból.641 1682-ben Somodi Katalin kassai házát és apáti 

szőlőjét hagyta a ferencesekre, amennyiben fia, Gyulai Zsigmond örökös nélkül halna meg.642 

A nemesi támogatások mellett a ferencesek esetében is a Szepesi Kamara jelentette a 

legnagyobb támogatást. 1681-ben a homonnai elöljáró, Bárkányi János a rendház pusztulása 

után a homonnai várba szorult barátok részére alamizsnaként egy kis bort kért.643 Máskor a 

lelkipásztori szolgálat ellátásához volt szükséges a kamara támogatása. Ziweczky János, 

bártfai elöljáró miseborhoz,644 míg Trettini Ambrus eperjesi elöljáró 1673-ban az orgonista 

fizetéséhez kérte a kamara segítségét, hogy a ferences templom ne maradjon orgonaszó 

nélkül.645 Azonban fentebb már láttuk, hogy a kamara nemcsak kisebb adományokkal 

támogatta a rendet, hanem nagy segítséget nyújtott az építkezésekben is. A nemesek és a 

kamara mellett az egyháziak is támogatták a barátokat. Szegedy Ferenc Lénárd püspök 

például egyházmegyéjének szinte minden ferences közösségéről megemlékezett 

végakaratában. A kassaiakra 700, a szendrőiekre 100, az eperjesiekre, sebesiekre és 

bártfaiakra 50-50 forintot hagyott.646  

 

2.4.4. Minoriták 

A konventuális ferencesek vagy másként minoriták felső-magyarországi jelenléte szintén 

fontos volt, noha súlypontjuk a Szepességre esett, a lőcsei és csütörtökhelyi kolostorokhoz 

kapcsolódóan. A minoriták egyik jellegzetes alakja volt Giovanni Battista Reggiani da San 

Felice. Reggiani három évtizedes felső-magyarországi működése idején rendi biztosként és 

provinciálisként is tevékenykedett, megszervezte a minoriták Szent Erzsébet-rendtartományát. 

Több rendház alapításához fűződik neve, sikerrel szerzett meg rendje számára templomokat, 

kolostorokat a régióban.647 Reggianit azonban az 1670-es évek elején visszahívták Itáliába, 

ezzel egyidőben a minorita rend bizonyos válságjeleket is mutatott. Vanoviczi János pálos 

misszió-prefektus már 1669-ben, Rómába küldött jelentésében azt írta a minoritákról, hogy a 

többi rendhez képest sokkal lazább fegyelmi viszonyok közt élnek, és szolgálatukat 

összességében siralmasnak minősítette.648 A Gersei Pethő István báró által 1617-ben alapított 

sztropkói minorita kolostor lakóira 1671-ben az akkori kegyúr, Pethő Zsigmond így 

                                                 
641 MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. március, nr. 65., Sebes, 1672. március 21. 
642 MNL HML, XII-1/77., nr. 249., 1682. január 21. 
643 MNL OL, E254, fasc. 89., 1681. szeptember, nr. 55., Homonna, 1681. szeptember 1. 
644 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. augusztus, nr. 163., Dátum nélkül. 
645 MNL OL, E254, fasc. 57., 1672. augusztus, nr. 82., Eperjes, 1672. augusztus 19. 
646 BARANYAI 1927. 111. 
647 TÓTH 2007. 130, 151. A csütörtökhelyi minoriták szepességi rekatolizációban vitt szerepére: BRUCKNER 
1922. 265–267. 
648 TÓTH 1994. 148. 
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panaszkodott Szelepcsényi érsekhez írt levelében: „…és ha száz barát jönne is oda, egymás 

után mind elrontanák azok, a klastrom is a nyakukba szakad nemsokára, sok kereszteletlen 

gyermek hal meg és gyónás nélkül is sok ember a falukon, ahová szolgálnak, ha szolgálnának, 

de ezek is pap nélkül élnek mint a barom az ő gondviseletlenségük miatt…”. A háborgó 

kegyúr azt tervezte hogy elűzi a minoritákat Sztropkóról, helyükbe pedig obszerváns 

ferenceseket hoz.649 

Talán ez is szerepet játszhatott abban, hogy a felső-magyarországi minoriták 1675-ben 

vissza kívánták hívni Reggianit, aki ekkor pármai gvárdián volt. Külön kérték a Propaganda 

Fidét, hogy Reggianit és ne mást küldjenek vissza, mert Reggiani tapasztalt a magyarországi 

viszonyokban, míg egy ismeretlen csak további gondot okozhat.650 Maga Reggiani is kérte a 

Kongregációt, hogy küldjék vissza Magyarországra, és ebben a levelében ő is utalt azokra a 

válságtünetekre, amelyek a korábbi években jellemezték a minoriták magyarországi 

működését. Ezzel szembeállította azokat az eredményeket (kolostorépítések, magyarok 

belépése a minorita rendbe, térítéseik, stb.), amelyeket felső-magyarországi tevékenysége 

idején sikerrel ért el. Utalt az általa kiadott Anticatechetica című munkára is, amelyet egy 

evangélikus teológus művére írt válaszul, és amely az evangélikusok körében nagy 

visszhangot váltott ki, így visszatérésével azt is bizonyítani akarta, hogy nem a protestánsok 

elől menekült vissza Itáliába.651 Hamarosan vissza is tért Felső-Magyarországra, és 1693-ban 

bekövetkezett haláláig folytatta szervező munkáját. 

Az egyházmegye területén az egyik első minorita központ az eperjesi rendház lett. A 

déli városkapu melletti ispotálytemplomot kapták meg 1673-ban a Szepesi Kamarától, ennek 

birtokában Reggiani kérésére Szegedy Ferenc püspök is megerősítette őket. Hamarosan öt 

minorita érkezett a városba az ispotálybeliek gondozására, és 1675-ben konventi rangra 

emelkedtek. A városban a szerzetesrendek között kialakuló kapcsolatra utal az is, hogy a 

minorita növendékek képzése a helyi jezsuita iskolában kezdődött meg.652 Az ispotállyal és a 

templommal együtt megfelelő jövedelem is járt, azonban a szerzetesek mégis összeütközésbe 

kerültek a várossal. 1673-ban az eperjesi magisztrátus visszautasította, hogy a minorita 

atyáknak további juttatást biztosítsanak, amit azzal indokoltak, hogy a minorita templom nem 

plébániai rangú. Emellett megemlítették a kamarai adminisztrátor, Volkra Ottó Teofil gróf 

által rendelt évi száz forint juttatást is, amit azonban, úgy tűnik, csak addig kaptak a 
                                                 
649 EPL AS, Acta Radicalia, Classis X., nr. 196., fasc. 42., pag. 77–78., Kassa, 1671. február 21. A Pethő család 
hamarosan el is küldte Sztropkóról a konventuálisokat, helyükre 1673-ban obszerváns ferencesek érkeztek. 
KARÁCSONYI 1922–1924. II. 190–191. 
650 TÓTH 2005. 2670–2671. 
651 TÓTH 2005. 2675–2677. 
652 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 430–431. 
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minoriták, ameddig helyzetük nem stabilizálódott a városban.653 1682-ban a minoriták is 

menekülni kényszerültek Eperjesről Thököly elől. Templomukat csak a fejedelem bukását 

követően, 1686 elején kapták vissza, amelyet ekkor Reggiani szentelt fel Szt. János 

tiszteletére.654 Eperjes mellett kis minorita közösség szolgált a Zemplén vármegyei Radon is, 

ahol az 1630-as évek végéig működtek, de utána csak 1674-ben tértek vissza a településre. 

Ekkor a kolostort valamelyest lakhatóvá tették, és Erdős Mártont küldték ide elöljárónak és 

plébánosnak, azonban 1678-ban ismét menekülniük kellett. Ide is csak Thököly bukásával 

tudtak visszatérni, ám a 18. század elejéig elég nehéz körülmények között tudták csak ellátni 

itteni szolgálatukat.655 Thököly Imre uralmának végével azonban újabb lehetőségek nyíltak 

meg a minoriták előtt is. Reggiani szervezésének köszönhetően Nagybányán és Egerben is 

megtelepedtek, amelyek rövid időn belül a rend új, jelentős egyházmegyei központjaivá 

váltak.  

 

2.5. ÁLLAM ÉS EGYHÁZ EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

2.5.1. A kamarai szervezet 

A felső-magyarországi régióban a legfontosabb kormányzati szerv az 1567-ben gazdasági 

feladatok ellátására alapított Szepesi Kamara volt. 1648 óta az adminisztrációt két tanácsos 

felügyelte, közülük az első vagy idősebb tanácsos állt magasabb rangban, ő volt a hivatal 

tényleges vezetője, a felmerült ügyeket a második vagy ifjabb tanácsossal vitatta meg. A 

kiadványokat az első tanácsos hagyta jóvá, majd általában mindkét tanácsos megerősítette azt 

saját pecsétjével. Az 1650-es évektől külön állássá vált a titkár (addig a levéltáros töltötte be a 

szerepkört), 1662-től altitkár is volt. Noha az 1660-as évek elejétől egyre inkább nőtt az 

írásbeliség szerepe, és a titkároknak tanácsülési jegyzőkönyvet is kellett vezetniük, az általunk 

vizsgált korszakra csak esetlegesen maradtak fenn jegyzőkönyvek, pontosabban akkoriban 

még inkább titkári naplók.656  

1670-ben a kamara élén álló két tanácsos Holló Zsigmond és a mellé újonnan 

kinevezett Hartyáni András voltak. Felmerült, hogy a tanácsosok részesei voltak a 

Wesselényi-féle szervezkedésnek és a felső-magyarországi lázadásnak, emiatt a pozsonyi 

„judicium delegatum” előtt mindkettőjüket megvádolták a felkelésben való részességgel. 

                                                 
653 MNL OL, E254, fasc. 73., 1673. július, nr. 12. Eperjes, 1673. július 13. 
654 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 431. 
655 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 436–437. 
656 SZŰCS 1990. 65, 68–69, 166, 169.  
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Ennek ellenére a későbbi adminisztrátorok, Volkra gróf majd Franz Wagele Freiherr zu 

Wallsegg is megtartotta őket posztjukon, és a Magyar Kamara tanácsosi állását is elnyerték.657 

Ugyanis az 1670 után megváltozó politikai helyzet számos új feladat elé állította a 

kamarát, ami szervezetében is változásokat eredményezett. A korábbi funkciók mellett 

előtérbe került a birtokkonfiskáció, a császári katonaság ellátása mellett a politikai 

mozgalmak figyelése, jelentése és a rekatolizáció támogatása, elősegítése is. Bár a 

nagyarányú birtokelkobzások már 1670-ben megkezdődtek, az igazi változást a bujdosók 

1672 őszén bekövetkező támadása hozta meg. Felső-Magyarország közvetlen, feltétlen 

császárhű felügyelete érdekében decemberben az uralkodó szepesi adminisztrátorrá nevezte ki 

az Udvari Kamara új alelnökét, gróf Volkra Ottó Ferdinándot. Ezzel előállt az a helyzet, hogy 

bár a hivatal címe kamara volt, élén adminisztrátor állt.658  

Volkrát 1675-ben Franz Wagele Freiherr zu Wallsegg váltotta az adminisztrátori 

tisztségben. Az ő idején jelentősen felduzzadt a hivatalszervezet, 1678-tól három tanácsos állt 

mellette (közülük egy német), 1680-tól két titkári állást (magyar és német) rendszeresítettek. 

Ekkorra a központi hivatalszervezet már több mint 40 főt számlált. Wallsegg után Joannelli 

Szilveszter bárót nevezte ki I. Lipót adminisztrátorrá, de hivatalát már nem tudta elfoglalni 

Thököly 1682 nyarán bekövetkező támadása miatt. Thököly Imre Kassán megszervezte saját 

kamaráját, míg a királyi szervezet működése lényegében két évig szünetelt. Jellemző 

egyébként Thököly kamarájának folytonosságára, hogy Kassa 1682. augusztus 14-én 

bekövetkezett elfoglalása után az új kamara a korábbi királyi hivatal tanácsülési 

jegyzőkönyveit folytatta és használta.659 

A feloszlott kamara csak 1684 tavaszán Lőcsén kezdte meg újra működését, Holló 

Zsigmond tanácsossága alatt. Ugyan 1684. november 4-én az uralkodó visszaállította az 

adminisztrátori állást, és oda Michael Fischert nevezte ki, ő csak 1685 májusában vette át 

hivatalát. Így addig, ahogy a korábbi utasítások is rendelkeztek (Fischer számára csak 1685 

márciusában kelt új utasítás) az első tanácsos, ebben az esetben Holló Zsigmond 

helyettesítette az adminisztrátort, hogy az ügymenet addig se akadjon meg. Holló azonban 

1685. április 9-én meghalt. Fischer egészen a 18. század elejéig viselte az adminisztrátori 

tisztet, igaz, az 1688 decemberben kirendelt, és 1690 tavaszáig Kassán működő bizottság 

(vezetője után Breiner-bizottság) jelentéstételét követően a szervezet jogilag és teljesértékűen 

                                                 
657 GECSÉNYI–GUSZAROVA 2008. 469. 
658 SZŰCS 1990. 86–87. 
659 SZŰCS 1990. 87–88, 169. 
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is elnyerte ismét a kamarai rangot. Kamaraelnöki rangban azonban majd csak Fischer utóda, 

Thavonath gróf szerepelt 1702-től.660 

A Volkra Ottó Ferdinánd gróf számára kiadott, 1673. október 10-i utasítás lényegében 

meghatározta a kamara működését a 17. század utolsó harmadában, utódai is hasonló 

instrukciók alapján irányították annak szervezetét. Ezek az instrukciók meghatározták a 

Magyar Kamarával való kapcsolatot is, amely persze csak egy elméleti elképzelés volt, a 

gyakorlat már egészen mást is követhetett. Noha a Volkra gróf, majd utódai számára adott 

instrukciók kimondták, hogy a Szepesi Kamara a szokott függésben marad a Magyar 

Kamarától, a valóságban már maga a német adminisztrátorok kinevezése is azt a célt 

szolgálta, hogy a felső-magyarországi igazgatást kiemeljék Pozsony felügyelete alól. Főként 

Wallsegg adminisztrátorságának idején megnőtt az Udvari Kamara rendeleteinek száma, és az 

adminisztrátor is közvetlenül Béccsel levelezett, sőt, bizalmas ügyekben saját 

adminisztrációját is megkerülve érintkezett az Udvari Kamarával. Noha az iratváltás 

hagyományos útja az volt, hogy a Szepesi Kamara Pozsonyba küldte jelentéseit, és csak 

onnan továbbították Bécsbe, egy 1680. évi rendelet alapján a Magyar Kamarának megküldött 

iratokról egyszerre egy másolatot az Udvari Kamarának is meg kellett küldeni.661 A 

korszakban azonban a Magyar Kamara formális függetlensége is tovább csökkent, miután egy 

1672. évi uralkodói rendelet kimondta, hogy a jelentéseket nem az uralkodóhoz, hanem az 

Udvari Kamarához kell felterjesztenie. A rendek ez ellen az 1681. évi 13. törvénycikkely 

elfogadásával tiltakoztak, amely kimondta, hogy a Magyar Kamara csak mellérendeltségi 

viszonyban van, noha mindennek a gyakorlatban nem sok következménye volt.662 

A kamara területi hatáskörében is új helyzetet eredményezett a török elleni 

visszafoglaló háború. Noha az 1670-es évek elejétől a Szepesi Kamara a teljes, Liptó 

vármegyétől Máramarosig és a Partiumig terjedő országrészt felügyelte, a kuruc mozgalmak 

ebben állandó bizonytalanságot eredményeztek. A Thököly-féle mozgalom után 1685 elejére 

állt helyre ez a területi hatáskör (Munkács kivételével), azonban a meginduló visszafoglaló 

háború újabb változásokat hozott, miután a törökök az 1690-es évekre kiszorultak az ország 

középső területéről. Az így felszabaduló Pest, Solt, Heves és Külső-Szolnok, Békés, Csanád, 

Csongrád, Arad, Zaránd vármegyék elvben a Szepesi Kamarához tartoztak.663 Az 1684-ben 

                                                 
660 SZŰCS 1990.  88, 90–91.; EMBER 1946. 188. 
661 SZŰCS 1990. 88–89. A helyzetet jól érzékelteti, az ebből a korszakból a Szepesi Kamara kiadványairól 
megmaradt néhány lajstromfüzet. A Magyar Kamarának küldött iratokkal egy időben annak másolatait elküldték 
az Udvari Kamarának, és a távollevő adminisztrátornak is, vö.: MNL OL, E244, vol. 383., Lajstromkönyv 1680–
1688. 
662 NAGY–F. KISS 1995. 18. 
663 SZŰCS 1990. 100–101. 
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kialakult udvari felfogás értelmében mint fegyverrel visszaszerzett, az uralkodót megillető 

területeket Győrtől Belgrádig a Duna két partján egy budai székhelyű kamarai 

adminisztrációnak rendelték alá. Minden ezekre a területekre felmerülő birtokigény 

kivizsgálását a háború utánra halasztották, és addig is az innen származó jövedelmeket a Buda 

visszafoglalása után felállított Budai Kamarai Inspekció (1691-től Budai Kamarai 

Adminisztráció) kezelte. Az új kormányszerv azonban az Udvari Kamarától kapott utasítások 

alapján igazgatta a hatáskörébe utalt területeket a Magyar Kamarától teljesen függetlenül, a 

Szepesi Kamarával pedig több területen hatásköri vitába keveredett. A Budai Kamarai 

Inspekciónak ugyanis Debrecenben, Egerben, Gyöngyösön is voltak alsóbb szervei, azonban a 

Szepesi Kamara hatásköre is kiterjedt Heves, Nógrád és Bihar vármegyékre. Az 1690-es évek 

elején még Kassáról neveztek ki Borsod és Heves vármegyékbe provizorokat, uradalmi 

tiszttartókat, de ezeket a budai adminisztráció később elmozdította és a maga szervezetét 

építette ki.664 

A Volkra számára adott instrukcióból a mi szempontunkból legfontosabb a vallásügy 

kérdése. Az 1673. évi utasítás a kamarai adminisztrátor feladatának jelölte első pontban a 

katolikus vallás és egyház segítését, terjesztését. Ennek érdekében gondoskodnia kellett 

alkalmas és példás életű plébánosokról, és ha az adott egyház csak kevés javakkal bírna, azzal 

ne elégedjen meg, hanem amíg a jövedelem nem növelhető számukra, addig a III. Ferdinánd 

által létrehozott vallásügyi alapból jutasson számukra támogatást. Ugyanúgy semmilyen más 

szükségben a plébánosokat ne hagyja magára, nehogy kénytelenek legyenek amiatt 

plébániájukat és a lelkipásztorkodást elhagyni.665 Az utasítás összehasonlítható a Gubernium 

számára kiadott 1673. február 27-i instrukcióval, amelynek öt fő területe közül a vallásüggyel 

foglalkozó hangsúlyozta, hogy a döntések az uralkodót illetik, de a fő cél az, hogy Isten 

tisztelete növekedjen a királyságban. Ezért kell a Guberniumnak is felügyelnie arra – szólt az 

utasítás –, hogy a vasárnapokat, az ünnepeket megtartsák, magas képzettségű világi papok és 

szerzetesek prédikáljanak, rendszeresen tartsanak keresztény oktatást az ifjúságnak és az 

idősebbeknek egyaránt, így nyerheti vissza erejét a katolikus egyház. Azonban jelentősebb 

ügyekben az uralkodó tudta és parancsa nélkül ne intézkedjenek, az utasítások végrehajtásáról 

tegyenek jelentést a királynak, az egyházi személyeket pedig különös védelemben 

részesítsék.666 

                                                 
664 H. PÁLFY 1937. 476–477.; SZŰCS 1990. 101–102.; NAGY–F. KISS 1995. 388. 
665 MNL OL, E136, fasc. 1., nr. 62. Bár nincs rá adat, elképzelhető, hogy 1670–1674 között is jutottak innen 
támogatáshoz felső-magyarországi papok. Erre csak egy adatot találtam 1675-ből, ekkor Skultéty Jakab sárosi 
licenciátus 15 forint adományt kapott. EPL AS, Acta Radicalia, Classis X., nr. 196., fasc. 46., pag. 177. 
666 R. VÁRKONYI 2002. 27, 29. 
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A két instrukció alapján világossá válik, hogy a központi kormányzat milyen 

szemszögből látta saját szerepét a katolikus megújulásban. Azonban ez egy felülről kivetített 

elképzelés volt, és az alsóbb szinteken, a kormányzat és az egyház tényleges 

együttműködésénél már más szempontok is érvényesültek. A kamarai adminisztráció legalsó 

szintjén álló tisztviselők nemcsak rendeleti végrehajtók voltak, hanem a helyi viszonyok 

ismeretében fordultak kérdéssel, javaslattal a Szepesi Kamara vezetéséhez. Az alulról érkező 

megkeresések nagy részét már Kassán elintézték. Azok a lokális problémák, amelyek tömeges 

jelenségként merültek fel (pl. papi jövedelmek kérdése, városi magisztrátusok katolizálása) 

Kassáról már egy-egy nagyobb jelentésként, általánosságban megfogalmazott kérdésként 

mentek át Pozsonyba, ahová a kisebb, egyedi ügyek a legritkább esetben jutottak el. A 

Magyar Kamara ezeket vagy saját hatáskörben megválaszolta, vagy már saját véleményével 

együtt továbbította az Udvari Kamarához, ahol már általános, elvi iránymutatásként szolgáló 

rendeletek születtek. A legfontosabb esetekben nemcsak a Magyar Kamara, hanem más 

kormányszervek, hatóságok bevonására is sor került, így a Gubernium, a Magyar Kancellária, 

az Udvari Haditanács véleményét is kikérték. Máskor éppen ezektől a szervektől érkeztek be 

olyan vallásügyet is érintő átiratok az Udvari Kamarához, amelyek miatt az a Magyar 

Kamarától kért tájékoztatást, míg onnan a kérés leggyakrabban továbbításra került a Szepesi 

Kamarához. Hasonló eljárásra került sor, ha egy helyi szereplő (egy plébános, egy szerzetes 

elöljáró, a városi tanács) a kamarai szervezet megkerülésével egyenesen az udvarhoz fordult, 

ilyenkor az Udvari Kamara ismét Pozsonyból kért információt.  

A legtöbb esetben az Udvari Kamara saját hatáskörben döntött. Ám a legfontosabb 

esetekben több központi kormányszerv képviselőjével együttes konferenciát tartottak. Ezeken 

változó felállásában, de általában részt vett az osztrák udvari kancellár, a magyar kancellár, az 

Udvari Haditanács elnöke és gyakran a Magyar Kamara elnöke is Pozsonyból. A beérkezett 

kamarai és egyéb jelentések, vélemények alapján tárgyalták meg az ügyet, erről egy 

javaslatot, egy referátumot készítettek, amelyet az uralkodó elé terjesztettek egy audiencián. 

A kamarai írásbeliség mindig részletesen feljegyezte, hogy kik voltak jelen az uralkodói 

kihallgatáson. A jelenlévő udvari főméltóságok és vezetők az I. Lipót uralkodása során a 

legbelsőbb tanácsosi kört jelentő Titkos Konferencia tagjaiból kerültek ki. Ez azonban 

természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Titkos Konferencia döntött volna az adott 

ügyekben, tagjai csupán jelen voltak az audencián. Az uralkodó egyetérthetett az Udvari 

Kamara által a konferenciáról felterjesztett előterjesztéssel, ekkor sajátkezűleg rávezette 

tetszését (placet) az iratra, amely alapján kiállították a rendelkezést. Más esetekben azonban 

még az audiencián is történtek finom módosítások, a konferencia eltérő véleményei közötti 
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kompromisszumos döntés meghozása. Ilyen esetben feltételezhető a Titkos Konferencia 

jelenlévő tagjainak befolyása a határozatra. Ám ez továbbra is csak azt jelentette, hogy adott 

ügyben az udvar legbefolyásosabb, legmeghatározóbb köre is részt vett a döntéshozatalban.667 

Az 1670-es évek elejének megváltozó politikai viszonyai közepette a szepesi kamarai 

adminisztrátor, Volkra gróf 1673-ban felvetette, hogy Felső-Magyarország igazgatását tovább 

decentralizálják. A mintát a pár hónappal korábban Johann Kaspar Ampringen, német 

lovagrendi nagymester vezetése alatt felállított Gubernium adta. Volkra tervezete szerint 

Felső-Magyarországon is szükséges lett volna egy alkormányzóság, kisebb Gubernium 

felállítása, élén egy direktorral, aki az Ampringen vezette, pozsonyi székhelyű Guberniumtól 

függött volna. A felső-magyarországi testületbe néhány német tanácsos mellé egy főpapot, 

egy főurat és egy nemesurat kívánt volna Volkra beválasztani. Úgy vélte, hogy a testület, 

amely hetente ülésezett volna, segítethetné a kormányzat eredményesebb regionális 

működését. Az elképzelés szerint a felső-magyarországi gubernium katonai, kamarai ügyek 

mellett vallási, politikai és igazságszolgáltatási kérdéseket is elő tudott volna mozdítani, így 

helyreállítva az egyetértést és harmóniát („concordanz und harmonia stehen”). Volkra 

javaslata szerint a testület elnöki tisztét Szegedy Ferenc Lénárd egri püspökre, volt kancellárra 

kellett volna bízni, mint tapasztalt férfiúra.668 Bár Volkra tervezete végül elsikkadt, ez is 

mutatja, hogy állam és egyház együttműködését mindkét fél szükségesnek érezte. Másfelől 

persze az is elképzelhető, hogy Volkra a népszerűtlen intézkedéseket az egri püspökkel akarta 

volna véghez vitetni. Mindenesetre ez is egy kísérlet volt arra, hogy egy újabb, regionális 

kormányzati szinten kapcsolják össze az állam és a római katolikus egyház működését. 

Az egyes szinteken hozott döntésekre az egyház eltérő szereplői és szintjei lehettek 

ráhatással, és eltérő módon reagálhattak a megszülető utasításokra. Az alsóbb szintű kamarai 

tisztviselő leginkább a helyi plébánossal, szerzetesi elöljáróval volt kapcsolatban, de ahol nem 

volt kamarai hivatalnok, ott a helyi egyházi képviselő volt a kamara szeme és füle. A Szepesi 

Kamara vezetői leginkább az egri püspökkel, a káptalannal és kassai szerzetesrendi 

elöljárókkal voltak szorosabb együttműködésben, illetve alkalmanként ellentétben. A 

pozsonyi Magyar Kamara és a bécsi Udvari Kamara az esztergomi érsekkel, az egri 

püspökkel vette fel legtöbbször közvetlenül a kapcsolatban. Ezen a legfelsőbb szinten 

megkerülhetetlen volt a 17. század utolsó évtizedeiben Kollonics Lipót, aki az 1670–1680-as 

évek nagy részében a Magyar Kamara elnökeként, az 1690-es évek első felében az Udvari 

Kamara főinspektoraként, majd 1695 után esztergomi érsekként meghatározó alakja lett a 

                                                 
667 Az Udvari Kamara döntéshozatali mechanizmusára: KÖRBL 2009. 99–103. 
668 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 244., 1673. augusztus, fol. 9–100., 1673. augusztus 5., fol. 26r–v. 
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korszaknak. A személyi összefonódások sem akadályozták meg azonban a kormányzati és 

egyházi együttműködés töréseit, ahogy azt a kisszebeni kegyúri vita esetében is láthattuk. 

Ezek a konfliktusok azonban a kooperáció lényegét nem veszélyeztették, csupán annak 

határaira, korlátaira világítottak rá. 

 

2.5.2. A vallásügyi bizottságok 

A vallásügyi, illetve vallásüggyel is foglalkozó, az uralkodó által kirendelt bizottságok 

esetében három típust különböztetnék meg. Az egyik az adhoc, adott egyházi célra megbízott 

kiküldöttek voltak, a másik az alapvetően más célból kirendelt királyi bizottságok voltak, 

amelyek azonban vallásügyi kérdésben is intézkedtek. A harmadik típusba soroltam azt a 

bizottságot, amelyet átfogóan egyházügyi problémák rendezésre küldtek ki. 

Az első csoportba soroltam azokat a két-három fős bizottságokat, amelyek jellemzően 

egy-egy egyházi ingatlan átvételére szálltak ki a parancslevélben meghatározott településekre. 

Ilyen megbízottakkal jellemzően az 1670–1674 között zajló templomfoglalások esetében 

találkozunk. Általában kamarai megbízólevéllel rendelkeztek, amely a protestáns 

közösségeknek lehetőséget adott rá, hogy királyi parancslevelet követeljenek tőlük, így is 

elodázva az egyházi ingatlanok átadását. A bizottság általában egy káptalani és egy kamarai 

megbízottból állt, de a jelentősebb települések, szabad királyi városok esetében gyakran 

Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök, Bársony György váradi püspök és mellettük Holló 

Zsigmond az első kamarai tanácsos volt jelen. Ezek a megbízottak találták magukat szemben 

a legkeményebb ellenállással a protestáns közösségek részéről, ami alkalmanként 

tettlegességig is fajulhatott. Éppen emiatt a kiküldötteket gyakran kisebb-nagyobb létszámú 

katonaság is kísérte.669 Ide sorolom még a Csáky István gróf vezette küldöttséget, amelyet 

1675-ben a nagybányai protestáns vallásgyakorlat rendezésére küldtek ki.670 

A második típusba sorolt, más célból kirendelt bizottságok sorában az első az 1670 

augusztusában a régióba érkező, és székhelyéről lőcsei bizottságnak is nevezett testület. A 

bizottság élén Rottal János gróf állt, mellette tag volt Johann Spork gróf tábornok, a császári 

sereg parancsnoka és gróf Volkra Ottó Ferdinánd, az Udvari Kamara tanácsosa és a Magyar 

Kamara alelnöke, néhány évvel később majd a Szepesi Kamara adminisztrátora, Godofred 
                                                 
669 MIHALIK 2010b. 264–277. A templomok visszavételére kirendelt biztosok részére napidíjat is 
megállapítottak. 1671 tavaszán a szabad királyi városokba, a ferences kolostorok visszafoglalására kiküldött 
Bársony György váradi püspök és Holló Zsigmond kamarai tanácsos részére a Magyar Kamara napidíj fizetésére 
utasította a Szepesi Kamarát. Emellett az udvar a püspök részére útiköltség fizetését is megállapította: MNL OL, 
E250, fasc. 41., nr. 64. Pozsony, 1671. április 2. A Magyar Kancellária átirata a biztosok napidíja és költségei 
ügyében az Udvari Kamarának (1671. március 6.) és az Udvari Kamara utasítása a Magyar Kamarának (1671. 
március 13.): ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 232., 1671. március, fol. 30r–33v. 1671. március 13. 
670 MIHALIK 2011. 68. 
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Heister gróf, a Haditanács tagja, Gubasóczy János pécsi püspök, valamint Esterházy Farkas 

személynök. Az I. Lipót által 1670. augusztus 4-én teljhatalommal felruházott bizottság 

feladata volt átvenni a pénzügyigazgatás, közigazgatás és igazságszolgáltatás irányítását.671 A 

Szepesi Kamarát is a lőcsei bizottság alá rendelték, Zichy István, a Magyar Kamara elnöke is 

a legteljesebb együttműködésre szólította fel a szepesi kamarai tanácsosokat a lőcsei 

bizottsággal.672 A bizottság a felső-magyarországi helyzet kezelésére javasolta a rebellisek fő- 

és jószágvesztését, hadfejlesztést, katolikus várnagyok és városi magisztrátusok kinevezését, a 

városi privilégiumok részleges eltörlését, és hogy a protestánsoknak nemességet ne 

adjanak.673 Ebből is látható, hogy több olyan intézkedést is sürgettek, amelyek révén a 

katolikus egyház pozícióit erősíthették a felső-magyarországi régióban. Mindezek ellenére a 

lőcsei bizottság tevékenysége meglehetősen ellentmondásos volt. Rottal hezitáló magatartást 

tanúsított a templomok visszafoglalásánál, noha egyes szabad királyi városok régi ferences 

rendházainak és templomainak visszavételére uralkodói parancsot kapott. Ideiglenesen még 

jóváhagyták a prédikátoroknak járó jövedelmek, dézsma kiadását is.674 

Azonban az 1670-es évek közepére a Magyar Királyság területén polgárháborús 

állapotok alakultak ki. A prédikátorperek után nyilvánvalóvá vált, hogy a kialakult helyzet 

rendezése elengedhetetlen, így hamarosan az udvar engedményeket tett a protestáns 

vallásgyakorlat korlátozásában. Az 1670-es évek közepétől sorozatosan küldtek ki 

megbízottakat, akiknek fő feladata a bujdosók visszahívása volt a császár oldalára. 1674-ben 

Csáky István grófot és Hartyáni András kamarai tanácsost bízták meg a tárgyalásokkal, de 

tulajdonképpen föléjük rendelték Spankau tábornokot. Itt a leglényegesebb vallásügyi 

vonatkozás az 1674. április 26-i utasítás negyedik pontja volt, amely egyes véghelyeken 

megengedte volna a szabad vallásgyakorlatot.675 1675-ben lényegében ez a bizottság folytatta 

volna munkáját. Élére Spankau tábornokot rendelte I. Lipót, míg tagjai Csáky István szepesi 

és beregi főispán, Hartyáni András kamarai tanácsos és Mokcsay András korbáviai püspök, 

leleszi prépost, korábbi egri nagyprépost voltak. A bizottságnak adott instrukcióban az 

uralkodó leszögezte, hogy a visszatérésre hajlandó felkelőket ne kényszerítsék katolikus 

                                                 
671 SZŰCS 1990. 67–68.; PAULER 1876. II. 120. Pauler nem említi Sporkot, míg Szűcs Heistert, Gubasóczyt és 
Esterházyt nem hozza. Hartyáni András kamarai tanácsos egyik leveléből tudjuk, hogy Lőcsére a bizottság 1670. 
augusztus 23-án érkezett meg, és Rottal gróf már másnap magához rendelte. MNL OL, E254, fasc. 50, 1670. 
augusztus, nr. 63. Lőcse, 1670. augusztus 25. 
672 GECSÉNYI–GUSZAROVA 2008. 469. Zichy István mindenekelőtt a katonai vezetővel, Spork tábornokkal való 
együttműködésre hívta fel Hartyáni és Holló figyelmét, Spork azonban maga is a lőcsei bizottság tagjai között 
volt. 
673 PAULER 1876. II. 121. 
674 MIHALIK 2010b. 257–258, 264–265,  
675 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 247., 1674. május, fol. 111–124., 1674. május 10. 
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vallásra, mint az korábban gyakorlat volt. A hetedik pontban pedig ismét rögzítésre került a 

protestáns vallásgyakorlat bizonyos korlátokkal történő engedélyezése egyes véghelyeken.676  

Az 1677-ben kiküldött Zehenter-Wallsegg bizottság feladata is elsődlegesen a 

bujdosók visszacsábítása, a gazdasági helyzet felmérése, a katonaság ellátását érintő kérdések 

rendezése volt. Franz Bernard Wallsegg ekkor már két éve a Szepesi Kamara adminisztrátora 

volt, ahová az alsó-ausztriai kamarától került.677 Társa, Karl Zehenter báró pedig a sziléziai 

kamara alelnöke volt. Az uralkodó és a Haditanács leiratai 1677. április végén arra kérték fel a 

biztosokat, hogy készítsenek jelentést, miért nem mozdul előre a katolikus egyház ügye Felső-

Magyarországon. Azért van-e kevés katolikus pap, mert rossz az ellátásuk, vagy a 

közbiztonság romlása miatt. Kérték azt is, hogy jelöljék meg, hol élhetnének katolikus 

plébánosok, és mit kellene számukra biztosítani a tartós megtelepedéshez és 

megmaradáshoz.678 

A biztosok válaszaként május 31-én összeállított jelentés azért is érdekes, mert 

kizárólag vallásügyi kérdésekkel foglalkozott. Ezt az Udvari Haditanácshoz küldték be, 

ahonnan azt kisebb módosításokkal – némely részeket elhagytak belőle – a Magyar 

Kancelláriának is megküldték.679 A jelentés két nagy részre bontható. Az elsőben a katolikus 

plébánosok nehéz helyzetét elemzik a biztosok. Wallseggék szerint a plébánosok soraiban 

tapasztalható hiány részben a bujdosók támadásai, valamint a felkelés miatti bizonytalanság 

és veszélyes helyzet miatt alakult ki. Ezt a helyzetet fokozta, hogy sem a helyi közösség, sem 

a protestáns földesurak nem voltak hajlandóak kiadni a plébánosok számára a korábban a 

lelkészeknek adott járandóságot, amelyet tovább súlyosbított, hogy a városi magisztrátusok és 

vármegyei tisztikarok továbbra is jelentős protestáns befolyás alatt álltak a jelentést írók 

szerint. A katolikus vallásgyakorlat folytatását a felső-magyarországi vármegyékben csak 

egyes védett helyeken látták megoldhatónak.680 A biztosok néhány javaslatot is 

                                                 
676 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 251., 1675. március, fol. 219–228., 1675. március 20. Még megengedőbb volt a 
bécsi udvar az 1678. évi tárgyalások során, amiről az uralkodó keltezetlen, a bujdosókhoz intézett resolutiója 
tanúskodik, amely a Csáky család levéltárában maradt fent. Ennek ötödik és hatodik pontja alapján meglehetős 
engedményeket tettek volna az átállásért cserébe a bujdósoknak: „5. Az liberum exercitium, az religio dolgában 
mint annak előtte, úgy mostis megengedtetik, minden helyekben szabadosan. 6. Az templomok falukon és az mező 
városokon s vég helyekben megadatnak, az kulcsos városokban pedig ország győlésiben igazíttatnak el.” MNL 
OL, P72, fasc. 514, nr. 3. 
677 FALLENBÜCHL 2002. 342. 
678 SZABÓ 1958–1959. III. 344. A Haditanács ezzel egyidőben megkereste az uralkodót is, hogy a jezsuita 
tartományfőnöktől kellene tanácsot kérni, hogy miként rendezhetnék úgy a vallásügyet, hogy az tartós legyen, és 
a katolikus egyház ügye előrehaladjon. 
679 A Haditanács azzal a céllal küldte át a Magyar Kancelláriának a biztosok jelentését, hogy az továbbítsa 
megfontolásra a Guberniumnak is. SZABÓ 1958–1959. III. 348. 
680 Az egri egyházmegye területén: Abaúj vármegye: Szepsi, Jászó, Alsó- és Felső-Mecenzéf. Zemplén 
vármegye: Terebes, Varannó, Nagymihály, Homonna, Tokaj, Tállya, Sárospatak, Újhely, Szerdahely, Bors, 
Gálszécs, Pazdics, Körtvélyes, Lelesz. Ung vármegye: Ungvár, Kapos, Szenna, Pálóc. Bereg vármegye: 
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megfogalmaztak. Ezek nagy része a protestánsok térvesztésének további előmozdítását 

szolgálta volna, így a városi és vármegyei magisztrátusok további átszervezése, a városi 

polgárjog korlátozása, a protestáns könyvterjesztés tiltása. Ezek nagy része persze már a 

korábbi években is megfogalmazott és megvalósított elvek ismétlése volt. A biztosok azonban 

nemcsak a protestánsok visszaszorítására tettek javaslatot, hanem hangsúlyozták, hogy a 

plébánosokat is folyamatosan figyelmeztetni kell, hogy szolgálatuk során ne saját érdekeik 

szerint működjenek, ne saját hasznukat keressék, hanem lelkipásztorként működjenek, a 

prédikáció legyen hivatásuk. Papi fogadalmukhoz híven szerénységükkel, alázatosságukkal, 

tisztaságukkal példaként járjanak a nép előtt. A püspöknek ebben különösen elöl kell járni, 

hogy alárendeltjei számára mintaként szolgáljon.681 Azonban a korábbi bizottságokhoz 

hasonlóan Wallsegg és Zehenter is javasolta, hogy felügyelt körülmények között, a bujdosók 

visszatérésének elősegítésére a véghelyeken bizonyos engedményeket tegyenek.682 

A felszabadító háború miatt szükségessé vált a kamarai szervezet reviziója, erre 1688 

decemberében I. Lipót Siegfried Christoph Breiner grófot, az Udvari Kamara alelnökét 

rendelte ki. Az 1690-ig Kassán működő bizottság számos esetben a kamarához beérkező 

vallásügyi megkeresésekben is eljárt. Olyan átfogó jelentés, mint például a Wallsegg-

Zehenter bizottság esetében nem ismert, ám az engedetlen kövi prédikátor ügye után ez a 

bizottság is fellépett a protestáns lelkészi kar ellen. A bizottság – és ez jól mutatja a Szepesi 

Kamara hivatali viszonyát a testülethez – elrendelte a kamarának, hogy a szendrői tiszttartó 

útján a kövi prédikátort mozdítsák el helyéből. Sőt ugyanezt elrendelte a Szepesi Kamara 

joghatósága alá eső kincstári birtokokon minden hasonló evangélikus lelkipásztorral 

szemben.683 Ebben a két évben lényegében minden Kassára beérkező kérvény, így a 

vallásügyiek is, átmentek a Breiner gróf vezette bizottság kezén, akár az olyan kis ügyeket is 

beleértve, mint a kassai ferenceseknek adandó pénzalamizsna és rendház tetejére való 

zsindely szállítása.684 Mivel a kamarai hivatalszervezetben a Breiner-bizottság által javasolt 

intézkedések nem vagy csak alig mentek át a gyakorlatba, ezért 1694–1695-ben újabb királyi 

bizottság szállt ki a Szepesi Kamarához Karl Theophil Aichpüchl báró, udvari kamarai 

tanácsos vezetésével.685 Hogy volt-e szerepük vallásügyi kérdésekben, az további kutatások 

feladata. Feltehetőleg az Aichpüchl-bizottságra utalt Gödy Péter szatmári jezsuita elöljáró 

                                                                                                                                                         
Beregszász, Munkács. Szatmár vármegye: Nagybánya, Szatmár, Ecsed, Nagykároly. Szabolcs vármegye: Kálló, 
Böszörmény, Ibrány, Kisvárda. 
681 ÖStA, KA, HKR, Akten, fasc. 66., 1677. június 22., számozatlan irat. 
682 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 326., konv. C., fol. 58–95., 1677. március 26., fol. 60v–61r. 
683 MNL OL, E266, fasc. 8., 1689. szeptember, fol. 11., 1689. szeptember 9. 
684 MNL OL, E266, vol. 3., pag. 54., 1689. július 29. 
685 SZŰCS 1990. 241–242. 
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1695-ben, amikor Csáky István országbíró titkárát, Krucsay Istvánt arról tájékoztatta, hogy a 

királyi bizottság utasította a szatmári városvezetést, hogy a jezsuitáknak kijelölt három telket 

adják át.686 

A Spankau vezette, a Wallsegg-Zehenter- és a Breuner-bizottság példája is azt 

mutatja, hogy bár kapott instrukciójuk szerint fő feladatuk alapvetően más területeket érintett, 

a vallásügyeket egyik sem tudta megkerülni, azok jelentős részét képezték javaslataiknak, 

működésüknek. Az tehát nyilvánvaló volt, hogy a bujdosó és kuruc támadások lecsendesítése, 

az ország stabilizálása, majd török utáni újjászervezése érdekében a vallásügyek rendezése 

megkerülhetetlen. Ez különösen élesen jelentkezett az 1681. évi vallásügyi cikkelyek 

megszületését követően, amelyek ugyan egy jelentős kiegyezésnek tekinthetőek a protestáns 

és katolikus fél között, ám amellyel egyik fél sem volt elégedett, és a törvény értelmezése is 

meglehetősen eltérő volt. Már az 1681. évi 26. törvénycikkely bevezetője leszögezte, hogy a 

templomok ügyében az uralkodó biztosokat fog kiküldeni.687 Épp emiatt rendelt ki az 

uralkodó olyan bizottságokat az 1680-as években, amelyek kizárólag a vallásügyi rendezéssel 

lettek megbízva. Felső-Magyarországon ennek vezetésével Csáky István gróf lett megbízva, 

aki 1675-ben a nagybányai eseti bizottságban, illetve a Spankau tábornok vezette testületben 

is tapasztalatot szerzett már. A bizottságba Csáky mellé Homonnai Drugeth Zsigmondot, 

Károlyi Lászlót, Sztankay Lajost és Putnoky Ferencet nevezték ki. Az uralkodó a bizottság 

részére 1682. július 17-én egy tizenöt pontból álló instrukciót adott ki, amely lényegében az 

1681. évi soproni országgyűlés 25. és 26. törvénycikkelyének értelmezésével és azok 

végrehajtásával foglalkozott.688 Azonban amennyire az instrukció kevés lehetőséget engedett 

a protestánsoknak, épp annyira engedett kevés teret a bizottság működésének az 1682 nyarán 

Felső-Magyarországon végigsöprő Thököly. Így 1686-ban az uralkodó ismét megbízta Csáky 

Istvánt a bizottság vezetésével, és a megküldött instrukció lényegében a négy évvel korábbin 

alapult.689 Csáky mellett a bizottság tagja lett Károlyi László, Barkóczy Ferenc, Klobusiczky 

Ferenc, valamint Putnoky Ferenc.  

A bizottság 1687 január végére lényegében az összes jelentősebb felső-magyarországi 

szabad királyi városban visszafoglalta a Thököly idején protestánsok által elvett templomokat. 

A bizottság első hónapjainak tapasztalatai alapján azonban számos kérdés merült fel az 1681. 

évi vallásügyi törvénycikkelyek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. Ezekkel a 
                                                 
686 MNL OL, P71, fasc. 174., pag. 218–219., Szatmár, 1695. augusztus 6. 
687 CJH 1901. 287. 
688 EÉL, AV, nr. 642., 1682. július 17. 
689 MNL OL, A35, 1686, nr. 286., 1686. november 9. A Kaprinay-gyűjteményben található példány november 
10-re datált és a biztosok sorában említi Károlyi Lászlót is: BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tom. XXXIX., pag. 
15–17. 
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kérdésekkel a későbbiekben még részletesen foglalkozom.690 1687 márciusában I. Lipót a 

felmerült kétségek értelmezése és megválaszolása miatt a bizottság segítségére rendelte az új 

egri püspököt, Fenesy Györgyöt is, míg az elhunyt Putnoky Ferenc helyére Melczer Jánost 

nevezte ki.691 Az egri püspöknek a bizottságba való beemelése kétséget sem hagyott affelől, 

hogy protestánsoknak csupán rendkívül kis esélyük maradt bármilyen ellenállásra, 

templomaik, ingatlanaik megtartására. A bizottság működéséről nem maradt fent olyan 

egységes jegyzőkönyv, mint az alsó-magyarországi bizottságok esetében, ám a szétszórtan 

fennmaradt iratanyag alapján rekonstruálható, hogy tevékenységük lényegében az 1690-es 

évek közepéig elhúzódott.692 Az eperjesi (1691), a gyöngyösi (1693) és a kassai (1696) 

templomok rendezésének kérdésében Fenesy és Csáky állandóan együttműködött, pontosan 

egyeztették lépéseiket, sőt azt is, hogy a Magyar Kancellária felé melyikük mit jelentsen, 

írjon. Azt, hogy pontosan hogyan működött együtt a Csáky-féle vallásügyi bizottságban állam 

és egyház, a templomvisszafoglalásoknál és a protestáns lelkészekkel szembeni fellépéseknél 

részletesen fogom elemezni. Azonban összességében annyi előrebocsátható, hogy lényegében 

a Csáky-bizottság működése eredményezte, hogy – néhány kivételtől eltekintve – 1690-re az 

1681. évi katolikus dominancia ismét érvényesült az egyházi infrastruktúrában, és Thököly 

bukása után ismét visszaszorították a protestánsokat. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, 

hogy a Csáky-bizottság működése abban mindenképpen különbözött az 1681 előtti helyzettől, 

hogy számos városban, mezővárosban a település határában jelöltek ki telket a protestáns 

felekezet részére, ahol azok – ha anyagi erejük engedte – ismét templomot emelhettek 

maguknak. Ezek azonban korlátozott engedmények voltak, és az udvar csupán remélhette, 

hogy a felső-magyarországi elégedetlenség vallásügyi méregfogát ezzel kihúzta.  

 

2.5.3. A katonaság 

Az 1670-es évek nagy templomfoglalási hulláma a császári katonaság aktív közreműködése 

nélkül aligha mehetett volna végbe, amögött a római katolikus egyházzal, a kormányzattal 

való szoros és hatékony együttműködésük húzódott meg. Természetesen ahogy egyház és 

kormányzat viszonya, úgy a katonaság szerepe sem volt egyértelmű, az Udvari Haditanács 

                                                 
690 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tom. XXXIX., pag. 27–29. Bártfa, 1687. január 26. Csáky István az 
uralkodóhoz. 
691 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tom. XXXIX., pag. 31–32., 1687. március 22. 
692 Alsó-Magyarországon 1682-ben Draskovich Miklós gróf, 1687-ben pedig gróf Erdődy György vezetésével 
szállt ki egy vallásügyi bizottság. A Draskovich-féle jelentés 1683. január 11-én, míg Erdődyé 1688. október 1-
jén kelt. A két jelentésnek az Egri Érseki Levéltárban találtam meg egy-egy példányát: EÉL, AV, nr. 647. A 
Csáky-bizottság esetében nem ismert egyelőre ilyen összegző jelentés, de az ismert, hogy a protestáns rendek az 
1690-ben kérték a bizottság iratainak kiadását: EPL, Acta fundationalia et saecularia, Széchényi György, nr. 
1823. Hozza: FODOR–SZŐNYI 2012. 205. 
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többször is próbálta mérsékelni, visszafogni az erőszakos ellenreformációt, vagy legalábbis 

valamilyen szinten abból kivonni magát. Tovább bonyolítja ezt, hogy míg a császári 

katonaság többségében katolikus volt, addig a végvárak magyar vitézei inkább protestánsok 

voltak, és fontos társadalmi bázisát adták a bujdosók seregének is. Vagyis a fentebb tárgyalt 

bizottságok, amikor a bujdosókat az uralkodó hűségére akarták visszatéríteni, lényegében a 

végvári magyar katonaságot akarták visszahívni a felkelők táborából. 

A felső-magyarországi mozgolódás bukása után a császári csapatok bevonulásával a 

katolikus oldal rögtön igyekezett felhasználni jelenlétüket a protestánsok ellenében. Ez 

természetesen egybevágott azzal is, hogy a felkelés vádját a kezdetektől igyekeztek a 

protestánsokra tolni. Ennek az elméletnek az egyik fő mozgatója Bársony György váradi 

püspök, szepesi prépost már 1670 augusztusában azzal az indokkal kérte az Udvari 

Haditanácsot Bártfa és Lőcse megszállására, hogy ezzel megakadályozható volna a helybéli 

katolikusok elleni további üldöztetés.693 Azonban már ekkor látható, hogy az Udvari 

Haditanács igyekezett korlátozni a Magyarországra küldött tisztek beavatkozását vallási 

ügyekbe. 1670 szeptemberében az alsó-magyarországi Légrádra, Zeiss ezredesnek küldték 

meg a Magyar Kancellária rendeletét, miszerint ne avatkozzon be politikai és vallási 

ügyekbe.694 1671 áprilisában a felső-magyarországi parancsnokot, Spankau tábornokot 

utasították, hogy a sárospataki diákság lefegyverzése tekintetében maradjon a korábbi 

rendelkezésnél, és ne járjon el vallásügyben.695 

Ez is mutatja, hogy a központosított katonai igazgatásban is a bécsi Udvari Haditanács 

volt az elvi iránymutató, így a helyi kamarai tisztviselők közvetlen kérésére nem, vagy csak 

kevésbé segítettek a helyi városi, végvári német parancsnokok. Amikor 1671 elején sor került 

az eperjesi, bártfai és lőcsei ferences kolostorok visszafoglalására, akkor a Magyar 

Kancellária kérte fel az Udvari Haditanácsot, hogy adjon Bársony György váradi püspök és 

Holló Zsigmond kamarai tanácsos mellé katonai erőt.696 Spankau tábornok azonban a korábbi 

figyelmeztetések miatt kérte a Haditanács állásfoglalását, hogy a lőcsei templom 

elfoglalásában nyújtsanak-e katonai támogatást. Az idő szűkössége miatt a Bécsből érkező 

választ már nem tudta megvárni, és saját hatáskörében végül megadta a bizottságnak a 

segítséget, a Haditanács pedig utólagosan jóváhagyta intézkedését. De ekkor is 

megerősítették, hogy Bécsből érkező parancs nélkül ne rendeljen el katonai végrehajtást.697 

                                                 
693 SZABÓ 1958–1959. I. 209. 
694 SZABÓ 1958–1959. I. 211. 
695 SZABÓ 1958–1959. I. 216. 
696 SZABÓ 1958–1959. I. 213. 
697 SZABÓ 1958–1959. I. 216–219. 
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1671 augusztusában a sárospataki templomot Rüdiger Starhemberg tokaji kapitány katonái 

foglalták el. Bár ez látszólag önkényes katonai beavatkozás volt a vallásügybe, valójában 

inkább katonai megfontolás állhatott mögötte, a templom térbeli elhelyezkedése ugyanis 

szükségessé tette elfoglalását a pataki vár biztonságosabb megtartása miatt. Ezt erősíti meg, 

hogy hamarosan egy kaput vágtak a templom falán, ez lett a vár egyetlen kijárata.698 1675-ben 

a szatmári református templom elfoglalásában Suys parancsnok megtagadta a segítségnyújtást 

a kamarai tisztviselőktől, Spankau tábornok 1674. november 28-i utasítására hivatkozva.699 

A felső-magyarországi katonai vezetőknek küldött figyelmeztetések és a Kassa – 

Pozsony – Bécs hivatali út miatt jelentősen megnövekedett volna a protestáns egyházi 

ingatlanok elfoglalására kiküldött eseti kamarai-egyházi bizottságok mellé végrehajtó katonai 

egység kirendelése. Ez viszont lehetőséget biztosított volna az amúgy is időnyerésre 

berendezkedő protestáns közösségeknek. Ennek a helyzetnek egyfajta feloldására utalhat 

Spankau 1671 decemberében a Haditanács részére küldött jelentése, amelyben beszámolt 

arról, hogy a püspökök, egyházi személyek különböző alkalommal kíséretnek kértek tőle 

katonákat, akiket azonban végül a templomok elfoglalására használtak fel.700 A Szepesi 

Kamarának többnyire azonban kényszerűen mégis végig kellett járnia a hivatali utat. 1682-

ben a vallásügyi cikkelyekre hivatkozva a szabad királyi városokba bevitt lelkészek ellen a 

kamara egyszerre kérte Strasoldo tábornok beavatkozását, de egyben írt az ügyben a Magyar 

Kamarának is. Utóbbinak alighanem azért, hogy a bécsi Udvari Haditanács engedélyét is 

megszerezze.701 A Csáky-féle vallásügyi bizottságnak adott 1682. évi instrukció tizenkettedik 

pontja egyértelműen kimondta, hogy a vallásügyi cikkelyek végrehajtásához a legközelebbi 

katonai helyőrség segítségét kérhetik, azonban ehhez az Udvari Haditanácson keresztül 

kiadott uralkodói parancs szükséges.702 

A templomfoglalások során egy jelentősebb konfliktusra van adatunk a kiérkező 

bizottság és a helyi császári katonaság között. 1672. december 13-án, a bujdosók első 

nagyobb támadásának összeomlásával Eperjes ismét a császáriak kezére került, a város élére 

pedig gróf Ferdinand Ernst Herberstein ezredest állították.703 A Szepesi Kamara már január 3-

án utasította a várost, hogy a kiérkező megbízottaknak a templomokat, kolostorokat minden 

                                                 
698 PÉTER 1995a. 189–190. A foglalás ellen földesúri hatalma ellen elkövetett jogtalanság címén tiltakozott II. 
Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia fejedelemasszony is. Ez a tiltakozás azonban természetesen nem a 
pataki reformátusok érdekében történt, a templomot hamarosan a Báthory Zsófia által 1663-ban letelepített 
jezsuiták kapták meg. 
699 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 48. Szatmár, 1675. január 5. 
700 SZABÓ 1958–1959. I. 229. 
701 MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. február, fol. 20–21. 1682. február 26. 
702 EÉL, AV, nr. 642., 1682. július 17. 
703 KÓNYA 1995. 228. 
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ellenkezés nélkül adják át, a beiktatandó plébánosnak, a visszatérő ferences atyáknak pedig 

legyenek segítségére.704 Sőt ugyanazon a napon Wolfgang Friedrich Cobb generálistól is 

kérték, hogy a kiérkező Szegedy Ferenc egri püspöknek és Holló Zsigmond tanácsosnak a 

katonaság legyen segítségére a templomok visszafoglalásában.705  

Holló Zsigmond és Szegedy Ferenc mellett bizonyos eperjesi ingatlanok átvételére 

Kerekes András kamarai altitkárt, Fejérpataky Miklós harmincadhivatalnokot és Istvánffy 

Bálint kassai plébánost, egri kanonokot küldték ki.706 Az ingatlanok átvételét sóvári Soós 

György eperjesi kőházával kezdték, ahová azonban korábban császári katonákat szállásoltak 

el. A megbízottak Cobb generális rendelkezésére hivatkozva kérték a Herberstein által 

odaküldött tiszteket és az eperjesi kvártélymestert, Georg Holleganstot, hogy a beszállásolt 

katonákat máshová helyezzék át. A katonák ezen rendkívül felháborodtak és illetlen 

szavakkal támatak a kamarai-káptalani bizottságra. Holleganst azonnal bepanaszolta a 

biztosokat Herberstein ezredes előtt, aki megfenyegette őket, hogy muskétásokkal viteti őket 

szállására, ha maguktól nem jelennek ott meg. Miután a kamarai és káptalani küldöttek 

megjelentek a parancsnoknál, az magából kikelve fenyegette és káromolta őket.707  

Azt pontosan nem tudni, hogy Herberstein hogyan viselkedett a városba érkező 

püspökkel és Holló Zsigmonddal szemben. Az eperjesi jezsuita ingatlanok és templom 

visszavétele miatt velük tartó kassai jezsuita rektor útjáról a kassai diárium csak annyit 

jegyzett meg tömören, hogy a páter visszatért Eperjesről, ahol a templomok ügyében semmit 

sem végeztek.708 Szegedy Ferenc Lénárd január 6-án még Eperjesről írt levelet az 

uralkodónak. Ebben különösebb részletezés nélkül azt is leírta, hogy a helyi katonai vezetés 

nem volt kellőképpen segítségükre.709 Ebből az sejlik ki, hogy Herberstein a rebellisek 

házainak lefoglalására érkezett bizottság mellett a templomok visszavételére érkező püspök és 

Holló Zsigmond irányába sem tanúsított nagyobb jóindulatot. Cobb tábornok egyik, a 

Haditanácsnak küldött jelentésében szintén megjegyezte, hogy Herberstein nem bizonyult 

segítőkésznek, és a templomok elfoglalásának kérdésében erőt vettek rajta. A két ügy, vagyis 

a templomok és az egyéb magáningatlanok kérdése később elkezdett összemosódni, főleg 

                                                 
704 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. január, fol. 192., 1673. január 3.; ÖStA, HHStA, UA, fasz. 432., Konv. A., 
fol. 123–125. 1673. január 3. A Szepesi Kamara január 3-i ülésén tárgyalt az eperjesi templomok ügyéről: MNL 
OL, E240, fasc. 2., Diarium diversarum expeditionum camerali, 1673. január 3. 
705 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. január, fol. 192. 1673. január 3.; ÖStA, HHStA, UA, fasz. 432., Konv. A.,  
fol. 123–125. 1673. január 3.  
706 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. január, fol. 20. 1673. január 5. 
707 ÖStA, HFU, r.Nr. 242., 1675. március, fol. 538–558., 1673. március 20., fol. 542a. 1673. január 12-én 
kiállított káptalani testimoniális; MNL HML, XII-1/17. nr. 115. 1673. január 12. 
708 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 3r., 1673. január 7. 
709 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 432., Konv. A., fol. 126–127. Eperjes, 1673. január 6. 
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miután a templomok elfoglalására érkező Szegedy Ferenc püspök a Magyar Kamarával 

karöltve bepanaszolta az udvarnál Herbersteint a kamarai és káptalani biztosokkal szemben 

elkövetett sérelmek miatt.710 Az eperjesi templomokat két hónappal később, 1673. március 8-

án foglalták vissza, az ekkor már Kassára megérkezett Volkra gróf, kamarai adminisztrátor 

vezetésével.711 

A katonaság nemcsak aktív szereplője, hanem alanya is volt a katolikus megújulásnak. 

Mivel a végvári magyar katonaság jelentős része protestáns volt, 1674-től kezdődően az udvar 

kénytelen volt kisebb engedményeket tenni, hogy ne álljanak át a bujdosókhoz. Ennek 

ellensúlyozására azonban igyekeztek példás katolikus papokat helyezni a helyőrségekhez. 

Ahogy az 1674–1675. évi, Spankau tábornoknak küldött instrukciók, úgy a Wallsegg-

Zehenter bizottság is hangsúlyozta ennek szükségességét. A putnoki német és magyar 

katolikus katonák már 1675 februárjában – tehát a protestánsoknak tett első engedményeket 

követően – jelezték a Szepesi Kamara felé kérésüket, hogy mivel nincs misére alkalmas 

helyük, ezért Farkas Ferenc házát adják át számukra, hogy ott katolikus vallásgyakorlatot 

folytathassanak.712 1686-ban pedig az ónodi katonaság egyik kapitánya és őrmestere kérte a 

kamarát, hogy biztosítsanak tisztes ellátást Szendrey János plébánosnak, akinek lelkipásztori 

szolgálatával a katolikus katonák igen elégedettek voltak.713 

A császári katonaság tehát viszonylag távolságtartóan igyekezett a vallásügyeket 

kezelni, nem feltétlenül voltak elkötelezett hívei az erőszakos ellenreformációnak, nem 

akartak az egyházi méltóságok játékszerévé válni. Részben ezzel magyarázható véleményem 

szerint, hogy az Udvari Haditanács sorozatosan adta ki a vallásügyi beavatkozást tiltó 

utasításait, és hogy nem zárkózott el egyből a végvári protestáns katonaság lelkésztartást és 

szabad vallásgyakorlatot illető kéréseitől sem. Hiszen világosan látszott: ha a vallásügy 

kérdésében tovább feszítik a húrt, a véghelyeken szolgáló református és evangélikus katonák 
                                                 
710 SZABÓ 1958–1959. II. 166–169. A Haditanács protokollumai is megerősítik, hogy az eperjesi protestánsok is 
igyekeztek ellenállni, és kérvényt nyújtottak be az udvarnak templomaik és vallásgyakorlatuk kérdésében. 
Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök már említett január 6-i, Eperjesen kelt levele lényegében ennek az eperjesi 
protestáns kérvénynek az ellenében született. A Magyar Kamara a biztosok ellen elkövetett sérelmek miatt azt 
javasolta az Udvari Kamarának és I. Lipótnak is, hogy Herbersteint helyeztessék át Ecsedre, ahol nem tudja 
magát kamarai ügyekbe beleártani: ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 242., 1673. február, fol. 12–35., 1673. február 6., 
fol. 19., 25. 1673. január 21. A Magyar Kamara az Udvari Kamarának; fol. 20. 1673. január 21. A Magyar 
Kamara az uralkodónak. Herberstein ellen további vizsgálat is indult, mivel Eperjestől önkényesen, erőszakkal 
nyolcezer forintot sarcolt: ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 244., 1673. július, fol. 271., 1673. július 23. 
711 MIHALIK 2010b. 275.  
712 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. február, nr. 73. 1675. február 23-án praesentált irat. A putnoki katolikus 
végváriak a későbbiekben is kiálltak a helyi katolikus vallásgyakorlat és plébánosuk érdekében. 1688-ban kérték 
a Szepesi Kamarát, hogy a plébános elmaradt fizetségét adják meg. A plébános egy évi fizetsége eszerint 100 
forint, egy hordó bor, egy szalonna, egy kő só, egy kila lencse, egy kila borsó volt. MNL OL, E254, fasc. 112., 
1688. március, nr. 139., Putnok, 1688. március 13. 
713 MNL OL, E254, fasc. 100., 1686. május, nr. 7., Ónod, 1675. május 28. Johann Scheller és Georg August 
Brenner levele. 
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tömegei fogják követni társaikat a bujdosók táborába. Könnyen belátható volt, hogy legalább 

minimális engedményeket kell tenni, ami a császár oldalán megtartja a végvári vitézeket. 

Ezért történt, hogy egyes véghelyeken megengedték a protestáns vallásgyakorlatot.714  

 

2.6. A NEMESSÉG 

Az 1670-es évekre Felső-Magyarország legjelentősebb arisztokrata családjai, a Rákócziak, a 

Csákyak, a Homonnaiak és a Károlyiak már mindannyian katolikusok voltak. Ez jelentős 

támogatást jelentett a katolikus egyháznak. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegyének 

és fiának 1661. évi katolizálása a térítő földesúri ellenreformáció korszakát hozta el a 

régióban, amely sok szempontból előképe volt az 1670-es évek erőszakos 

ellenreformációjának. A világi és szerzetes papság a kamara mellett főként a főúri családok 

támogatásában bízhatott. Báthory Zsófia fejedelemasszonyról még halála után is feljegyezték, 

hogy nemcsak a hegyaljai gazdag mezővárosban, Tállyán, de birtokain szinte mindenütt 

bőkezűen, tisztességgel ellátta a káplánokat, katolikus papokat.715 

Azt már nehezebb megbecsülni, hogy a birtokos vármegyei nemesség soraiban mi volt 

a katolikusok és protestánsok aránya. A katolikus köznemesség azonban szintén a katolikus 

egyház bőkezű támogatójának bizonyult, ami leginkább a végrendeletek szintjén ragadható 

meg. Usz János például kétszáz forintot hagyott a sebesi ferencesekre, akik azonban csak 

nehezen jutottak hozzá.716 Máskor is segítették alamizsnával a szerzeteseket. Becsky György, 

Szatmár vármegye alispánja a Thököly bukását követően újraindult szatmári jezsuita 

rendháznak saját birtokaiból egy tokaji szőlőt adott, valamint a tótfalui malomból a szombati 

jövedelmet. Mellette még báró Filippo Sapponara báró, kapitány, Serényi Károly, Csáky 

István, Károlyi László szerepeltek támogatóként.717 Bár a birtokos vármegyei nemesség 

soraiban a katolikusok kisebbségben voltak, lehetőségeikhez mérten ők is ugyanolyan 

mecénás, támogató tevékenységet folytattak, mint a jelentősebb katolikus főúri famíliák.  

A felső-magyarországi vármegyék vezető nemességének nagy része, a közép- és 

kisnemesek döntő többsége protestáns volt. Azonban az 1670-es évektől egyértelmű törekvés 

volt arra, hogy a szabad királyi városokhoz hasonlóan a vármegye vezető pozícióiba is 

katolikusokat ültessenek.718 Ez egyre inkább arra szorította a nemeseket, hogy katolizáljanak, 

                                                 
714 Ez az enyhébb hozzáállás természetesen nem volt ismeretlen a katonaságban. A császári sereggel harcoló 
protestáns segédcsapatok vallásszabadságot élveztek és prédikátorokat is tarthattak: SZABÓ 1933. 459. 4. lj.  
715 MNL OL, E254, fasc. 103., 1686. augusztus, nr. 57. Fóny, 1686. augusztus 23. Czirjáky Mihály levele a 
Szepesi Kamarának. 
716 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. március, nr. 3. 1675. március 7-én praesentált irat. 
717 ARSI, Austr., vol. 146., LA 1686., fol. 90r. 
718 MIHALIK 2010b. 279–280. 
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így őrizzék meg a vármegye vezetésében betöltött szerepüket. A munkácsi jezsuita misszió 

révén a Rákóczi-udvarban 1670–1671-ben sokan tértek át katolikus hitre a vármegyei 

nemesség kompromitálódott tagjai közül, mert ettől remélték, hogy elkerülik a felelősségre 

vonást.719 Szirmay István, aki az 1680-as évek elején még azzal tört borsot a Szepesi Kamara 

és a katolikusok orra alá, hogy Kisszebenben nemesi házánál a vallásügyi törvénycikkely 

értelmében felújította az evangélikus vallásgyakorlatot, pár évvel később már katolizált. A 

Thököly pártjára állt nemesurat ugyanis 1685-ben a császáriak elfogták és bebörtönözték. Egy 

egykorú feljegyzés szerint bécsi fogsága idején felkereste őt egy Vogl nevű jezsuita, aki 

Szirmayt katolikus hitre térítette. Ezzel nemcsak a börtön ajtaja, hanem a karrier lehetősége is 

megnyílt számára. 1687-ben Csáky István országbíró mellett lett ítélőmester, és mint ilyen, 

fontos szerepet töltött be az 1690-es évek elején a Csáky-féle vallásügyi bizottság 

működésében is, 1695-ben pedig bárói rangra emelkedett.720 

Ezeket az áttéréseket természetesen a katolikus oldal igyekezett felhasználni egyfajta 

propagandaként. A fennmaradt áttérés-történetek között persze van, amelyik meglehetősen 

általános, topikus történetet sugall. 1690-ben a szatmári jezsuiták egy hetvenéves, ágyhoz 

kötött beteg nemesasszonyt katolizáltak, mielőtt meghalt volna.721 Serédy Gáspár báró 

esetében már jobban ábrázolt áttéréstörténettel találkozunk. Az erdélyi származású, 

református felekezetű főúr 1686-ban tért át a kassai jezsuitáknál az egri püspöki vikárius 

jelenlétében. Példáját két nemesi familiárisa is követte, akik közül egyiket szintén a jezsuiták, 

másikat viszont a pálosok térítettek katolikus hitre.722 A pálosok által a Rómába, a 

Propaganda Fidének megküldött térítési listákon rendre kiemelték azokat a nemeseket, akiket 

katolizáltak.723 

Összességében nehéz megbecsülni, hogy milyen arányban zajlott le a katolizálás a 

vármegyei köznemesség soraiban. A falusi protestáns közösségek és a városi, többnyire 

evangélikus polgárság mellett a megmaradt protestáns nemesi családok bizonyultak a 

katolikus expanzió legfőbb ellenerőinek, ők jelentették azt az ellenséges környezetet, 

amelyben a katolikus plébánosoknak helyt kellett volna állniuk. 

 

 

 

                                                 
719 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1671. fol. 39r–v. 
720 SZIRMAY 2010. 154–155., 234. 
721 ARSI, Austr., vol. 150., LA 1690., fol. 31v. 
722 ARSI, Austr., vol. 146., LA 1686., fol. 16v–17r. 
723 TÓTH 2005. 2557 (1671), 2783. (1681) 
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2.7. A PROTESTÁNS KÖZÖSSÉGEK 

A katolikus megújulás szolgálatában és folyamatában tehát rendkívül sok szereplő tűnt fel: az 

egyház, a kormányzat különböző szintjei, a nemesség, a katolikus hívek. De ennek a 

folyamatnak a jedini értelemben vett „teste”, vagyis az ellenreformáció egyik legfőbb 

célcsoportja és így az események sorozatának megkerülhetetlen szereplői voltak a protestáns 

közösségek. Ez a három évtized, amelyben az egri egyházmegye megújulását vizsgálom, az ő 

küzdelmükről is szól, amelyet a katolikus egyház erőteljes térnyerése ellen folytattak. A 

protestáns közösség az egyik legfontosabb korláta volt a rekatolizációnak. 

Arról a korábbiakban már többször írtam, hogy a protestáns közösségek egyik 

legfontosabb lehetősége a plébános helyzetének megnehezítésére a pap és az egyházi 

alkalmazottak jövedelmeinek visszatartása volt. Ennek hátterét legvilágosabban Szinnyei 

József özvegye, Bárczay Ilona fejezte ki a Szepesi Kamarához írt levelében, miszerint miért 

fizessen ő a szinyei licenciátusnak ellátást, ha az nem az ő vallásán való, nem is él emiatt 

szolgálatával. A földesúrnő egyszerűen nem tartotta magára nézve kötelezőnek a fizetést.724 

Emögött persze törvényi hivatkozás is meghúzódott. Amikor a kamara azt követelte a 

bártfaiaktól, hogy a plébános élelmezésében és eltartásában ne legyenek késedelemmel, az 

ügyben minél előbb intézkedjenek és informálják a kamarát, a város korábbi törvényekre 

hivatkozott.725 A bártfaiak úgy vélték, hogy a plébános járt el sérelmesen a város 

privilégiumai ellen az 1647. évi 11. és 12. törvénycikkelyek megsértésével. A 11. cikkely azt 

mondta ki ugyanis, hogy az evangélikus rendek nem kötelesek fizetni a katolikus plébánosok 

részére, ugyanúgy a katolikus rendek se fizessenek az evangélikus papnak. A 12. cikkely 

pedig azt mondta ki, hogy olyan helyeken, ahol a plébániának saját jövedelmei (jobbágyai, 

földjei, malmai, szőlői) vannak, ott a plébános elégedjen meg azokkal a plébániához tartozó 

javakkal és azzal, amit katolikus hívei fizetnek számára. A törvény azt is kimondta, hogy ahol 

az evangélikusok eddig nem fizettek semmit a plébánosnak, ott azután sem tartoznak semmi 

fizetséggel.726 

A plébánosi jövedelmek mellett az egyik legfontosabb volt a templomba járás kérdése. 

A protestáns közösségek hozzáállását ehhez legjobban a gönci református hívek egy levele 

fejezi ki 1672-ből. A kamara ugyanis elrendelte nekik, hogy járjanak el a plébániatemplomba 

misét hallgatni. A gönciek válasza azonban egyértelmű volt, azért nem járnak ők a 

templomba, mert „…az tanításbeli változás hozta azt magával, melyhez mi nem szoktunk 

                                                 
724 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 49. Szinyeújfalu, 1675. május 20. 
725 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. február, fol. 4. 1673. február 1. 
726 CJH 1900. 433–435. 
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megöregedvén, és ha szintén fel mennénk is, az mi szívünk ahhoz nem ragaszkodnék. 

Minekokáért tekintetes nemes kamara alázatosan kérjük kigyelmeteket ne keserítessünk azzal, 

pusztulásunkat is nem kívánván. Tovább támasztjuk Istenre az kik az Szentlélektől 

megillettetnek, s felmennek nem bánjuk, sem tilalmozzuk…”727 Azonban ez persze nemcsak 

Göncön volt probléma. 1674-ben Szepsi lakóinak rendelték el, hogy a misén, a prédikáción, a 

vesperáson részt vegyenek vasárnaponként, ünnepnapokon és hétköznap is, és súlyos büntetés 

mellett, nyomós indok nélkül ne merészeljenek arról távolmaradni.728 Pár hónappal később az 

összes felső-magyarországi szabad királyi városnak (Kassa, Bártfa, Lőcse, Eperjes, 

Kisszeben, Késmárk) írt a Szepesi Kamara levelet. Eszerint a városi polgárság és lakosság 

korábbi hibáikból sem okulván a kötelező templomi és istentiszteleti látogatásokat 

elmulasztotta, míg a jámbor templomlátogatókat kinevették, ezzel Szent István II. 

törvénykönyvének 8. fejezetét és Szent László I. törvénykönyvének 11. fejezetét megszegték. 

Emiatt elrendelték számukra, hogy vasárnaponként és ünnepnapokon a templomba 

elmenjenek, a prédikációt meghallgassák.729 

Az ünnepek különösen érzékeny időpontok voltak, és a protestáns közösségnek 

alkalmat adtak arra, hogy kifejezzék szembenállásukat a katolikus egyházzal. Malachi Ferenc 

ferences szerzetes, kisszebeni plébános arról panaszkodott, hogy a helybéliek egyáltalán nem 

veszik figyelembe a katolikus ünnepek tilalmas időszakát, és éjfélig a város terein ordítoznak, 

részegeskednek a szerzetesek és a katolikus hívek nyugalmát megzavarva. Ugyancsak 

felrótta, hogy sem a bíró, sem a szenátus nem volt húsvétkor gyónni, sem áldozni.730 1675 

karácsonyán minden tiszttartónak elrendelték, hogy felügyeljenek rá, hogy a fiskális 

jószágokban minden jobbágy gyónja meg bűneit a pap előtt, nyerjen bűnbocsánatot és minden 

ünnepnap vegyen részt a szentmisén és a szentbeszéden. Akik ezt elmulasztanák vagy nem 

engedelmeskednének, azok súlyos büntetéssel nézhetnek szembe.731 A bártfaiaknak és 

gölnicbányaiaknak írt kamarai felszólításból tudjuk, hogy azoknak, akik nem jártak 

templomba fejenként 12 forint büntetést kellett fizetniük.732 Ez egybevág azzal a 

büntetéstétellel, amit azoknak a göncieknek kellett megadniuk, akik nem jártak templomba, 

vagy gyermekeiket titokban Hernádszurdokra vitték az ottani lelkészhez kereszteltetni.733 

                                                 
727 MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. február, nr. 36. Gönc, 1672. február 11. 
728 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. augusztus, fol. 69. 1674. augusztus 1. 
729 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 170. 1674. szeptember 13. A két középkori törvény a 
vasárnapi kötelező templombajárásról és az azt elmulasztók büntetéséről szól: CJH 1899a. 25, 53. 
730 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 60. Kisszeben, 1675. május 29. 
731 MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. december, fol. 108. 1675. december 24. 
732 MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. november, fol. 5. 1675. november 8. 
733 MNL OL, E244, fasc. 30., 1672. július, fol. 86. 1672. július 6. A gönci tiszttartó ugyanakkor jelezte a 
kamarát, hogy erősítést kér, legalább tízfős kíséretet, mert ő és két Göncön levő segítője aligha elegendő a 
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A katolikus liturgia negligálása, a plébánosi jövedelem megtagadása mellett gyakoriak 

voltak a hétköznapi értelemben vett szóbeli torzsalkodások. A bujdosók támadása idején, 

1672-ben a katolikus papok életveszélyben voltak, de a „békésebb” hétköznapok során sem 

voltak mentesek a verbális támadásoktól, híveikkel egyetemben. Láthattuk, hogy a misére 

járók nevetség tárgyaivá válhattak. A szinyei licenciátus, azontúl, hogy jövedelmei 

visszatartásával vádolta a protestáns földesurakat, azt is szemükre vetette, hogy káromolták is, 

azzal hogy a katolikus papok és licenciátusok, mint a járvány lepik el a parókiákat (sicuti 

cancri intrant parochias).734 Hasonló gúny köszön vissza a bujdosók támadásakor is a 

felkelők oldalán álló Szabó Miklós szavaiban „…nagymihályi pápisták Máriája Homonnára 

szökött, megválik mint menti meg eöket”.735 

A fentiekben azt láthattuk, hogy a protestáns közösségek egyfajta passzív 

ellenálláshoz folyamodtak, nem fizettek, nem látogatták a templomot, nem vettek részt a 

katolikus liturgiában, hiába szólította fel őket a kamara újra és újra. Ennek az ellenállásnak 

volt azonban egy aktívabb formája is, amely tevőlegesen akadályozta a katolikusok 

térnyerését és segítette a protestáns felekezet túlélését. A kryptoprotestantizmus jelensége, 

vagyis a színleg katolikussá vált közösség protestáns hitéletének felszín alatti, titkos folytatása 

már az 1670-es évek közepétől adatolható. A katolikus megújulás irányítóinak ezzel a 

jelenséggel szembe kellett nézni, ezzel a szembenézéssel majd külön fejezetben foglalkozom 

az alábbiakban. A protestáns közösség a katolikus megújulás folyamatának egyfajta „ellen”-

szereplője volt, és ebből kifolyólag annak „tárgya” is. Vagyis a püspöktől a harangozóig, az 

Udvari Kamara bécsi hivatalnokaitól a szendrői tiszttartóig bezárólag, a fentebb elősorolt 

számos szereplő tudatos célja vagy épp közvetett feladata pont ennek a protestáns 

közösségnek a megtörése, felbontása és katolizálása, illetve a katolikus társadalomba való 

integrációja volt. Már eddig is számos ponton láthatóvá vált ennek a metódusa, azok a főbb 

területek, kérdéskörök, amelyek mentén ezt igyekeztek elérni. Ezeket a főbb csomópontokat 

vizsgálom meg a következő, harmadik főfejezetben, azt is szem előtt tartva, hogy 

mindeközben a katolikus megújulás hogyan hatott magára a katolikus egyházra és annak 

közösségeire. Vagyis a jedini értelemben vett megújuló egyháznak hol helyezkedett el a 

„teste” és a „lelke”. 
                                                                                                                                                         
büntetés beszedésére: MNL OL, E254, fasc. 57., 1672. július, nr. 19. Gönc, 1672. július 6. Berdóczy István 
tiszttartó azonban semmiféle eredményt nem ért el, a kassai idézés csak még nagyobb ellenállást szült a 
református közösségben, a provizor levele szerint „mióta a Tekéntetes Nemes Kamara parancsolatja volt, 
citaltassam őköt Kassára, semmit nem cselekedtenek, sőt azoltatól fogva egy gyermeket meg nem kereszteltek.” 
ÖstA, FHKA, HFU, r. Nr. 240., 1672. szeptember, fol. 235, 239. Gönc, 1672. szeptember 4. 
734 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 82. 1675. május 14-én praesentált levél. Samuel Fidicinus szinyei 
licenciátus beadványa a Szepesi Kamarához, Horváth György vikárius, egri nagyprépost ajánlásával. 
735 MNL OL, E254, fasc. 58., 1672. november, nr. 97. Redmecz, 1672. november 22. Nagymihályi István levele.  
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3. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS TERÜLETEI 
 

3.1. AZ INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE 

3.1.1. A templomok elfoglalása 

Jelen fejezetben azt vizsgálom, hogy a katolikus egyház hogyan szerezte vissza a reformáció 

idején elvesztett ingatlanait, vagyis templomait és plébániaépületeit, és ebben a folyamatban 

milyen tendenciák, hangsúlyok és módszerek rajzolódnak ki. A templomok elfoglalásának 

alapvetően két nagyobb hullámát különítem el. Az első lényegében 1670 őszén kezdődött és 

1674 tavaszára zárult le, a hírhedt gályarab-perrel egyidejűleg. Ezt az időszakot egy rövid 

visszarendeződés és cezúra szakította meg 1672 őszén, a bujdosók támadása miatt. Azonban 

1673–1674 után a helyzet közel egy évtizedig változatlan maradt. Ezt 1682-ben Thököly 

támadása forgatta fel teljesen, akinek hároméves uralma idején a protestánsok visszanyerték 

templomaikat. A templomfoglalások második nagy hulláma a fejedelem bukását követően 

kezdődött meg, amelyet a Csáky-bizottság irányított, és közel egy évtizedig húzódott, 1696-

ban a kassai református templom elfoglalásával tekinthetjük lezártnak. 

A templomfoglalások első nagyobb és talán legjelentősebb hullámát jól jellemzik 

Szegedy Ferenc Lénárd püspök Szelepcsényi György érsekhez írt szavai: „Kegyelmes Uram, 

soha nem lehet jobb módunk a templomok recuperatiójába mint most vagyon”.736 1670 

őszétől kezdve a katolikus fél valóban úgy érezhette, hogy végre elérkezett az idő felekezeti 

ellenfelei megtöréséhez. I. Lipót király 1670. augusztus 20-án rendelte el Rottal János 

grófnak, a lőcsei bizottság vezetőjének, hogy a régi bártfai és eperjesi ferences kolostorok 

épületét foglalják vissza, tekintettel a katolikusok megnövekedett számára, hisz nekik is 

ugyanannyi joguk van a szabad vallásgyakorlatra, mint az evangélikus polgároknak.737 

Azonban a kolostorok elfoglalását Rottal sem hajtotta végre, mert nem akarta az általános 

nyugtalanságot vallási ügyekkel tovább növelni.738 A lőcsei bizottság másik tagja, Gubasóczy 

János pécsi püspök arról tájékoztatta ugyanakkor az esztergomi érseket, hogy „némely üres 

klastromokat alattomban tisztogatják máris, csak constanter legyen instantia érettek”, és 

                                                 
736 EPL, AS, Acta Radicalia, Classis X., nr., 196. fasc. 44., pag. 154–155. Kassa, 1671. március 26. (MOL MF 
2663 dob.) 
737 MNL OL, P507, Series A., Classis V., nr. 389., fol. 434–435. Bécs, 1670. augusztus 20. 
738 PAULER 1876. II. 235. Hartyáni András kamarai tanácsos egyik levele is arra utal, hogy Rottal 
visszafogottabban kezelte a vallási kérdéseket és a templomok visszafoglalását. 1670. november végén miután a 
lőcsei bizottság vezetője elhagyta Eperjest, a tanácsos így írt: „…mások, tűzre való olaj öntésekkel gerjeszteni, 
mint oltani kívánják hamvában meg nem aludott tüzet”. MNL OL, P507, Series A., Classis V., nr. 597., fol. 284. 
Eperjes, 1670. november 30. 
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sürgette azok elfoglalását, mert úgy vélte kedvező az alkalom.739 Végül azonban a ferences 

kolostorok visszafoglalására 1670 őszén nem került sor. Rottal hezitáló engedékenysége, az 

uralkodói parancs megkerülése a radikálisabb egyházi körökben felzúdulást váltott ki. Sámbár 

Mátyás kassai jezsuita atya egyenesen úgy vélekedett, hogy noha köztudott volt az uralkodói 

rendelet, az eperjesi evangélikusok „valami adományokkal bontották el” Lipót szándékát.740 A 

két kolostort és mellettük a lőcsei szláv templomot 1671 tavaszán a Bársony György szepesi 

prépost, váradi püspök és Holló Zsigmond kamarai tanácsos alkotta bizottság foglalta el.741 

Ezzel néhány jelentősebb szabad királyi városba sikerrel tért vissza a katolikus egyház 

intézményrendszere. 1671 nyarán megkezdődött a kisebb települések, mezővárosok és falvak 

templomainak elfoglalása is. Ennek egyik lehetősége az egyházlátogatás volt, amelynek igazi 

célja a protestáns templomok elvétele volt. A Magyar Kancellária 1671. július 1-jén állította 

ki Bársony György váradi püspök, szepesi prépost részére a szepesi főesperességre 

egyházlátogatást elrendelő királyi megbízást (mandatum visitatorium).742 Az egri 

egyházmegye esetében is hasonló módon folyhatott a templomok visszafoglalása, bár nincs 

adatunk egyházlátogatást elrendelő kancelláriai kiadványra. A feltételezést bizonyítja, hogy 

Kolosváry István kanonok 1672 júniusában egyházlátogatásra feljogosító királyi mandátum 

birtokában akarta az eperjesi főtemplomot felnyittatni és elfoglalni. A város vezetése és az 

evangélikus hívek ezt megakadályozták, és Kolosváry távozását követően az uralkodóhoz 

fordultak, hogy erősítse meg őket a főtemplom birtokában és szabad vallásgyakorlatuk 

jogában.743 Kolosváry kanonok hasonlóan egyházlátogatás ürügyén foglalta el a még 

protestáns kézen lévő templomokat Bártfán és Kisszebenben. Mindkét város követeket küldött 

Bécsbe, de hiába.744 

Kolosváry István kanonok eperjesi kudarca mellett Szegedy Ferenc Lénárd 1672 eleji, 

kamarai forrásokból rekonstruálható, jóval sikeresebb zempléni működése utalhat egy hasonló 

célú vizitációra. A püspök kérésére a Kamara részéről Kerekes András altitkár volt jelen a 

protestáns templomok elfoglalásánál. Együtt foglalták el a nagymihályi, sztárai, pazdicsi, 
                                                 
739 EPL, AS, Acta Radicalia, Classis X., Nr. 196., fasc. 40., pag. 24. Lőcse, 1670. október 20. (MNL OL, MF 
2662. dob.) 
740 EPL, AS, Acta Radicalia, Classis X., Nr. 196., fasc. 40., pag. 187. Kassa, 1670. november 15. (MNL OL, MF 
2662. dob.) 
741 HAIN 1988. 329–337. Április 15-én az eperjesi, 21-én a bártfai, május 5-én a lőcsei templomot foglalták el. 
Nem sokkal később, 1671. május 23-án elvették az eperjesi evangélikus kollégium épületét is: SZABÓ 1958–
1959. I. 220. 
742 MNL OL, A35, 1671., nr. 201. 1671. július 1. Bársony 1672. augusztus 31-én újabb királyi megbízólevelet 
kapott egyházlátogatás folytatására, de ezúttal az esztergomi érsek, Szelepcsényi György, valamint a nyitrai 
püspök, Pálffy Tamás kérésére és megbízására már Árva, Turóc, Liptó megyékre is kiterjesztve: MNL OL, A35, 
1672., nr. 331. 1672. augusztus 31. 
743 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 325., konv. B., fol. 69r–70v. Eperjes, 1672. június 5. 
744 KÓNYA 2000. 42, 45. 
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vinnai templomokat, itt Kerekes hozzálátott a lefoglalt jószágok összeírásához. A püspök 

ezután visszafoglalta a varannói egyházat is, ahová a kamara már január közepén kérte 

Homonnai grófnőtől, hogy segítse vissza a minoritákat. A püspök ezután a gálszécsi templom 

elfoglalására kívánt indulni.745 A terebesi pálos szerzetesek is igényelték a püspök segítségét, 

ugyanis januárban ők is vissza akarták venni a Lasztóc környéki templomokat. A páterek 

kérésére a lakosok püspöki parancs nélkül ugyanis nem voltak hajlandóak átengedni a 

templomokat, ezért a pálos atyák kérésére Lasztóczy Ferenc sztropkói harmincados ment be 

Kassára és szerzett az egri püspöktől rendeletet. De miután a pálos prior nem volt otthon, a 

többi szerzetes a templomfoglaláshoz nem látott hozzá, mert Lasztóczyt is kérték, hogy 

menjen ki velük, mivel jobban ismeri az embereket. Később a terebesi atyák az egri püspököt 

is ki akarták hívni, mivel az a hír terjedt el, hogy a püspök Varannó és Nagymihály környékét 

járja a templomok elvételére. A páterek azért kívánták a püspök jelenlétét, hogy úgy 

könnyebben végbe vihessék a templomok visszavételét. Lasztóczy már nem akart ezzel 

csúszást, ezért sürgette a kamara parancsolatát az ügyben.746 

Az 1672 őszéig, vagyis a bujdosók első nagy támadásáig zajló templomfoglalási 

hullám csúcsa egyértelműen 1671 őszén a kassai Szent Erzsébet-dóm elvétele volt. 

Valószínűleg ennek hatása volt, hogy 1671–1672 fordulóján a bécsi nuncius azt jelentette 

Rómába, hogy Felső-Magyarországon a templomok visszavétele szerencsésen befejeződött.747 

Azt is fontos megjegyezni, hogy bár Szegedy püspök kétségkívül nyitott volt az alkalomra, 

nem kifejezetten csak felsőbb egyházi körökből érkezett az indíttatás a protestáns templomok 

elvételére. A kamarai tisztviselők, a helyi köznemesség, az újonnan beiktatott plébánosok, a 

szerzetesek nagy buzgalommal hívták fel egy-egy, még álló protestáns egyházra a figyelmet, 

szinte sürgetve azok elvételét, amelyet aztán a helyi katolikus erők gyakran a német 

katonaságtól támogatva vittek véghez. Sztrecsényi Mihály a tiszántúli kamarai uradalom 

inspektora például a penyigei templomot akarta elfoglalni, miután Báthory Zsófia a 

fehérgyarmati egyház ellátására egy jezsuita atyát küldött ki, aki hajlandó lett volna ellátni a 

                                                 
745 A Szepesi Kamara Homonnai grófnőnek: MNL OL, E244, fasc. 29., 1672. január, fol. 119. 1672. január 14; 
Kerekes András jelentése: MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. február, nr. 41. Parnó, 1672. február 12; A Szepesi 
Kamara Szelepcsényi György esztergomi érseknek a zempléni templomfoglalásokról: MNL OL, E244, fasc. 29., 
1672. február, fol. 56. 1672. február 17. 
746 MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. január, nr. 92. Lasztóc, 1672. január 30.  
747 VANYÓ 1935. 60–61. 
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szomszédos Penyigét is.748 A Szepesi Kamara kérte ehhez a püspök hozzájárulását, és egyben 

javasolták a nagyidai templom elfoglalását és az enyickei plébános ott való szolgálatát.749 

A bujdosók támadását követően az 1672 őszén a protestánsok által visszafoglalt 

templomok ismét a katolikusok kezére kerültek. 1673 tavaszának egyik csúcspontja az 

eperjesi templom visszafoglalása volt. Mint ahogy azt a katonaság szerepét vizsgáló 

fejezetben bemutattam, az első, januári kísérlet még eredménytelen volt. Ennek hátterében két 

ok feltételezhető: az egyik az eperjesi evangélikusok sikeres időnyerése egy memorandum 

benyújtása révén, a másik viszont Herberstein ezredes ellenséges hozzáállása a kiérkező 

kamarai-egyházi bizottságokkal szemben. Ráadásul az Udvari Haditanács január 14-én jelezte 

Cobb generálisnak, hogy Eperjes ügyében külön konferenciát tartanak az udvarban, és annak 

döntéséig semmiféle változást ne eszközöljenek az eperjesi templomok ügyében.750 A február 

elején lezajlott udvari konferencia jóváhagyta nemcsak a főtemplom, hanem a minoriták 

templomának visszaadását is, emellett az evangélikus akadémia épületének elvételét.751 1673. 

március 8-án gróf Volkra Ottó Teofil, kamarai adminisztrátor Szegedy Ferenc Lénárd 

püspökkökel, Vid László kassai jezsuita rektorral és három jezsuita atyával (Balogh Bálint, 

Danier János, Schretter Károly) ment Eperjesre, ahol elfoglalták az összes templomot és 

iskolát. A plébániatemplomba Horváth György kanonokot iktatták be plébánosnak. A 

jezsuiták számára kijelölt templomot a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelték fel 

március 14-én.752 Szintén a rend kapta meg a régi iskolaépületet, ahol már pár nappal később, 

március 18-án megnyitották iskolájukat.753 A templomok és egyházi ingatlanok elfoglalása 

azonban egy komplex büntetés része volt, amellyel hűtlenség vádja miatt az udvar Eperjest 

sújtotta. Lerombolták a város falait, tornyait, privilégiumait megnyirbálták, templomait 

elfoglalták, bezárták az evangélikus akadémiát, hadiszertárát Kassára szállították, leváltották a 

teljes városi tanácsot, helyébe zömében katolikusokat ültettek, az evangélikus lelkészeket 

elűzték a városból, a város által bírt falvakat a kamara részére lefoglalták.754 Az eperjesi 

evangélikus polgárság panasszal fordult az udvarhoz Volkra gróf eljárása, a tanács letétele, 

ingatlanjaik elfoglalása miatt.755 A város kérése azonban eredménytelen maradt, ahogy a 

                                                 
748 MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. február, nr. 65. Szatmár, 1672. február 20. 
749 MNL OL, E244, fasc. 29., 1672. február, fol. 79. 1672. február 25. Az enyickei templomot már 1672 
januárjában elfoglalta Szegedy Ferenc püspök, akkor írt a faluközösség az elvett templom liturgikus eszközeinek 
ügyében: MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. január, nr. 86. Enyicke, 1672. január 27. 
750 SZABÓ 1958–1959. II. 166. 
751 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 242., 1673. február, fol. 12–35., 1673. február 6., fol. 12r–13v, 34r–35v. 1672. 
február 6. I. Lipót rendelete Eperjes ügyében. 
752 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 6r. 
753 RUBY 1890. 7. 
754 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 242., 1673. február, fol.16r–31r. , 1673. február 6. 
755 SZABÓ 1958–1959. II. 173–174. 
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lőcsei krónika összeállítója, Hain Gáspár fogalmazott: „Volkra gróf (…) mindent katolikussá 

tett; tehát nagy változás történt újból.”756 

Jól érzékelteti a korszak első nagyobb templomfoglalási hullámának gyakorlatát, 

módszerét a szendrői templom 1672. július elején történt elvételének ügye. A Szepesi Kamara 

szinte pontokba szedve utasította szendrői provizorát, hogyan kell eljárnia az egyház elvétele 

során. A kamara ráadásul ebben az esetben is Pethő István felvetésére válaszolva fogalmazta 

meg a templomfoglalás metódusát. A provizornak elsőként a szendrői ferences gvárdiánt 

kellett felkeresnie és kérnie segítségét, ezután a szendrői német katonaság parancsnokától, 

Schönigk kapitánytól kellett néhány német katonát maga mellé vennie. Így megerősítve 

kellett felkeresni a prédikátort, ezután a gvárdián mint a helység katolikus lelkipásztora kérje 

el a templom kulcsait, amelyre Pethő István is szólítsa fel a lelkészt. Ha a kulcsokat békében 

átadják, az csak könnyebbség, amennyiben viszont nem akarja a prédikátor átadni, akkor 

lakatossal nyitassák fel a templom ajtaját. A lelkészt pedig – alighanem függetlenül a kulcsok 

átadásánál tanúsított magatartásától – sürgesse a település elhagyására, mert úgyis el lesz űzve 

– szólt a Szepesi Kamara utasítása.757 A ferences gvárdián képviselte az egyházat, Pethő 

István mintegy az államhatalmat, míg Schönigk a katonaságot, amely már jól működő 

összefogásban szerzi meg a templomot és űzi el a helyi lelkészt. 

Míg az 1670-es évek elején a templomok elvétele eseti bizottságok kiküldésével, 

katonai támogatással történt, és rendre összekapcsolódott a protestáns lelkészek elűzésével, az 

egyházi jövedelmek és felszerelések elvételével, addig Thököly bukása után, az 1687 elején 

megkezdődő templomfoglalások már más módszert, és ennek megfelelően más eredményt is 

mutatnak. Az alapvető különbséget az adta, hogy 1687 után ugyan egy királyi rendelettel és 

instrukcióval megbízott bizottság folytatta le a vizsgálatokat és az ingatlanok átvételét, de 

működésének alapját az 1681. évi vallásügyi cikkelyek és azoknak az 1687. évi országgyűlés 

21. törvénycikkelye által történt megerősítése adta.758 A Csáky-féle vallásügyi bizottság 

ráadásul nem eseti megbízás alapján működött, hanem közel egy évtizeden keresztül folytatta 

tevékenységét. Az 1681. évi 26. törvénycikkely 12. paragrafusa fogalmazta meg, hogy néhány 

dunántúli megye mellett a felső-magyarországi megyékben a templom annak kezében 

maradjon, aki az országgyűlés idején ténylegesen annak birtokában van. Ez eltért az alsó-

magyarországi vármegyékben bevezetett gyakorlattól, mivel ott megyénként két-három 

települést jelöltek ki templom építésére, ezek lettek az ún. artikuláris helyek. Mindezt azonban 

                                                 
756 HAIN 1988. 357. 
757 MNL OL, E244, fasc. 30., 1672. július, fol. 57. 1672. július 5. 
758 Az 1687. évi 21. törvénycikkely: CJH 1901. 349–351. 
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még egy szabály felülírhatta, amelyet a törvény szövegének bevezetőjében rejtettek el: „az 

ágostai és helvét hitvallások hiveitől épített s katholikus szertartás szerint még fel nem avatott 

templomokat” tarthatták meg a protestánsok.759 Ez azonban igen kevés templomra volt igaz, 

hiszen 1670–1674 között a legtöbb templom rövidebb-hosszabb időre katolikus kézre került, 

és annak szertartása szerint ismét felszentelték. Másfelől ezzel a rendelkezéssel azok a 

templomok is kiestek a protestánsok kezéből, amelyeket katolikusok építettek, de már a 

reformáció óta a protestánsok bírtak, és esetleg az ő birtokukban volt 1681-ben is, a törvény 

megszületése idején. 

Az 1682-ben kiadott instrukció alapján a bizottságnak megyénként kellett véghez 

vinni vizsgálatát.760 Egy adott helyre össze kellett hívniuk a vármegye alispánjait, 

szolgabíráit, esküdtjeit és legjelentősebb nemesurait, és előttük ki kellett hirdetni az uralkodói 

rendelkezést a törvény végrehajtásáról. Erre azért volt szükség, mert ugyan a bizottság 

határozta meg, hogy mely templomok, épületek maradhatnak protestáns kézben és melyeket 

kell a katolikusoknak visszakapniuk, minden helységbe nem tudtak a biztosok eljutni, így ott 

a vármegyei tisztikar illetékes tagjainak kellett eljárniuk. A protestánsok lehetőségeit az is 

szűkítette, hogy a szabad vallásgyakorlatot szabályozó 25. törvénycikkely 1. paragrafusában 

kimondták, hogy a vallásgyakorlat csak a földesurak jogainak fenntartásával (salvo jure 

dominorum terrestrium) valósulhat meg.761 Ezt a kitételt az instrukció is alkalmazta, ám 

csupán a katolikus földesurakra tartotta érvényesnek, a protestáns földbirtokosok ilyen igényét 

nem tartotta megalapozottnak, hiszen a protestáns vallásgyakorlat helységeiről a törvény – az 

instrukció értelmezésében – egyértelműen fogalmazott. 

Az instrukció kilencedik pontja tovább szűkítette a 26. törvénycikkely 16. paragrafusát 

is. Az azt mondta ki, hogy ahogy Pozsonyban, úgy a többi szabad királyi városban is 

megengedett a külvárosban, a bizottság által megjelölt helyen protestáns templom építése a 

közösség saját költségén. Az uralkodói instrukció Pozsonyt mint az ország első városát 

(civitas etiamsi primaria esset in Regno et Metropolis Regni) tekintette követendő példának, 

és ezért kikötötte – a törvényi paragrafus értelmezését tovább szűkítve – hogy ne azt a helyet 

jelölje ki a bizottság, amelyet a protestánsok kívánnak, hanem amelyhez a katolikus közösség 

is beleegyezését adja. 

Az uralkodó előírta a bizottságnak, hogy alaposan vizsgálja meg, hogy a törvény 

születése idején ki volt a templom birtokában. Ugyancsak pontosították a törvény 21. 

                                                 
759 CJH 1901. 287. 
760 Az instrukciónak az egri érseki levéltárban talált példányát használtam: EÉL, AV, nr. 642. 
761 CJH 1901. 285. 
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paragrafusát, amely megengedte a nemeseknek, hogy váraikban, lakóhelyükön 

vallásfelekezetük szerint imaházat, kápolnát emeljenek, ám az instrukció kikötötte, hogy 

ezeket tilos a plébániai jövedelmekből, birtokokból részesíteni, ezek javadalmazása a nemes 

saját költségére és birtokainak terhére történhet csak. 

Mint azt a vallásügyi bizottságoknál említettem, Thököly 1682. évi hadjárata nem 

engedte meg a Csáky-bizottság működésének megkezdését, az csak a fejedelem bukását 

követően az uralkodó 1686. november 9-én megismételt rendelkezése nyomán indulhatott 

meg.762 A bizottság a legfontosabb városokban lényegében 1687 elejére visszafoglalta a 

templomokat. Eperjesen a helyi kamarai tisztviselők, Medveczky Mátyás és Turcsányi 

György már január 3-án átvették a várostól a ferences templomot, amely addig a szlovákajkú 

evangélikusok vallásgyakorlatára szolgált. Ezért a városi tanács részükre a Kaufhaust 

(Koffhaust) jelölte ki, amelyet a kamarai tisztviselők az 1681. évi törvényekkel ellentétesnek 

találtak, főleg azért, mert városi épületet jelöltek ki evangélikus célra, így az a katolikus 

közösség sérelmére történt. Kérték ezért a Szepesi Kamara közbelépését.763 Hamarosan, a 

kassai templom elfoglalását követően azonban a Csáky-bizottság is megjelent Eperjesen, 

eljárásuk az instrukciónak megfelelően zajlott. A bizottság képviseletében január 7-én 

Szentiványi László megjelent az eperjesi tanácsházán, ahol a város vezetése előtt ismertette 

megbizatását. A bíró, a szenátor és a választott község, valamint a szószóló (tribunus plebis) 

egyből beleegyezett a templomok átadásába. A bíró útján a kulcsokat az evangélikus 

egyházfitól megszerezte, a kulcsok átadásának egyedül Guth Zsigmond szenátor mondott 

ellen. A főtemplomot megnyitása után a város katolikus magisztrátusának adta át a városi 

kegyúri jogra hivatkozva. Szintén visszavették a jezsuiták templomát, iskoláját és a plébániát. 

Másnap néhány evangélikus szenátort hívtak ki a külvárosba, hogy ott a katolikus szenátus 

által a protestáns templom, parókia és iskola építésére kijelölt három helyszín közül 

választhassanak. Ez azért is érdekes tény, mert ilyesfajta választási lehetőségről sem a 

törvény, sem a bizottsági instrukció nem szólt. Csáky beszámolójából az is kiderült, hogy ha 

az evangélikusok lemondanának valamilyen okból a telkek közötti választásról, akkor 

jelenlétükben a bizottságnak kellett kijelölnie a templomépítés helyét. Mivel az evangélikusok 

megtagadták a jelenlétet, ezért egy külvárosi telket bizottsági hatáskörben jelöltek ki, Guth 

Zsigmondot és a szenátus által kiküldött, de meg nem jelent három másik evangélikus 

szenátort (Fleischacker Györgyöt, Zimmermann Zsigmondot és Schönleben Györgyöt) pedig 
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763 MNL OL, E254, fasc. 98., 1686. január, nr. 72. Eperjes, 1686. január 3. 
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a város tömlöcébe vetették mint az uralkodói rendelettel szembeszegülőket.764 Az 

evangélikusok állítólag azért nem kértek a bizottság által kijelölt telekből, mert az a városi 

hóhér lakhelye mellett feküdt.765 A város katolikus közössége kihasználta az evangélikusok 

elutasító magatartását, és már aznap ellene mondtak a bizottság által kijelölt telek átadásának, 

épp arra hivatkozva, hogy az evangélikus szenátorok ott nem jelentek meg, így azt nem 

kívánták átvenni.766 

A kassai, eperjesi templomok után egy héttel később már a kisszebeni és lőcsei 

templomok is katolikus kézben voltak.767 1687. január 26-án már Bártfáról jelentette Csáky 

István az uralkodónak, hogy ahogy más városokban, úgy lényegében ott is minden ellenkezés 

nélkül átvették a templomokat az evangélikusoktól, és számukra a külvárosban jelöltek ki új 

helyet, amelyet azok elfogadtak. Ezenfelül pünkösdig a városon belül is biztosítottak egy 

házat evangélikus vallásgyakorlatra. A bártfai templomokkal lényegében a felső-

magyarországi szabad királyi városokban befejezte működését a bizottság.768 A kassai és 

eperjesi protestánsok viszont később azért folyamodtak, hogy a városfalon belül is jelöljenek 

ki számukra templom építésére alkalmas telket, és amíg az építkezés zajlik, addig egy polgári 

háznál tarthassanak szabad vallásgyakorlatot.769 A protestánsok az 1647. évi 10. 

törvénycikkelyre alapozták kérésüket. Ez azt mondta ki, hogy az I. Rákóczi György hadjáratát 

lezáró linzi béke után a protestánsoknak átadott templomok ellenére sok helyen katolikusok 

kezén maradtak az egyházi épületek. Ezért a törvény elrendelte, hogy a vármegye 

képviselőinek bevonásával jelöljenek ki a településeken arra alkalmas helyet építkezésre a 

protestánsok számára.770 

A szabad királyi városok után kezdődött meg a mezővárosokban, kisebb településen 

található templomokról a vizsgálat. 1687 őszén Klobusiczky Ferenc, a Csáky-bizottság tagja 

Károlyi János pataki provizornak küldte meg az uralkodói rendeletet és Csáky gróf 

megbízólevelét a hegyaljai plébániák visszafoglalására. Klobusiczky egyben már azt is tudatta 

Károlyival, hogy ki legyen a liszkai plébános. Klobusiczky emellett írt Jalkóczy János 

nagyprépostnak mint egri püspöki vikáriusnak, akinek a visszafoglalt plébániákra megfelelő 

papokról kellett gondoskodnia. A nagyprépost csak ideiglenes rendelkezéseket tudott tenni a 

                                                 
764 MNL OL, A32, 1687, nr. 93. Eperjes, 1687. január 9. A Magyar Kancellária január 28-i utasításában azonban 
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768 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXIX., pag. 27–29. Bártfa, 1687. január 26. 
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szüreti munkák miatt, de jelezte Károlyinak, hogy hamarosan rendezi a visszafoglalandó 

plébániák ügyét. Azonban Károlyi ekkor nem mert még lépni és kérte a Szepesi Kamara 

jóváhagyását is a templomok elfoglalásához.771 Ugyanezekben a napokban viszont Fenya 

András tállyai plébános is a kamarát kereste meg a hegyaljai templomok visszafoglalásával 

kapcsolatban, akinek a kamara azt válaszolta, hogy mivel a templomok ügyében az uralkodó 

külön bizottságot rendelt ki, annak eljárásáról éppen a pataki provizortól, Károlyi Jánostól 

kérjen bővebb tájékoztatást!772 Noha itt érzékelhető a kommunikációs zavar, ismét jól 

kiviláglik a bizottság tagjainak, a kamara központi szervezetének és helyi tisztviselőinek, 

valamint az egyház részéről a plébánosok és a püspöki vikárius aktív és a templomok 

visszafoglalása tekintetében kétségtelenül sikeres együttműködése. 

Azonban már a Csáky-bizottság működésének első hónapjaiban így is számos kérdés 

merült fel. Például a bizottság nem tudta, hogy mit tekintsen felszentelt templomnak: ahol 

folytatott katolikus pap szertartást, vagy amelyet szigorúan a rítus értelmében véve, püspök 

szentelt fel. Ugyancsak kérdésként merült fel, hogy ha olyan községben foglalják el a 

protestáns templomot, ahol nem élnek katolikusok, mit cselekedjenek az épülettel? Adják át a 

kegyúrnak, de mit tegyenek ha a kegyúr is protestáns? Szintén nem adott választ a 

bizottságnak sem a törvény, sem az instrukció, hogy ott, ahol a protestánsok kezén maradt a 

templom a törvény értelmezése szerint, a katolikusoknak ki kell-e jelölni telket templom 

építésére?773 Az udvar lényegében ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása helyett nevezte ki 

Fenesy György egri püspököt is a bizottságba 1687 márciusában.774 Aligha kételkedhetünk 

benne, hogy miként vélekedhetett Fenesy a bizottság által felvetett kérdésekben.  

A protestáns panaszok miatt I. Lipót 1691. április 2-án újabb rendeletet adott ki, 

amellyel a soproni vallásügyi cikkelyek értelmezését magyarázta meg (Explanatio 

Leopoldina). Ezzel lényegében a vallásgyakorlat kereteit szabták meg. A templomok ügyében 

csupán megerősítette, hogy egyes megnevezett alsó-magyarországi bányavárosokban 

(Körmöcbánya, Besztercebánya) és felső-magyarországi szabad királyi városokban (Kassa, 

Eperjes, Nagybánya) a protestánsok templomot építhetnek maguknak, míg a protestáns 
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I. Lipót által Csákyék részére kibocsátott instrukció valóban úgy szólt, hogyha a bizottság tagjai nem tudnak 
személyesen jelen lenni az egyes templomok visszafoglalásánál, akkor a vármegyei tisztviselőkre bízzák azt. 
Károlyi János esetében nincs tudomásunk arról, hogy a pataki tiszttartóság mellett megyei funkciót is betöltött 
volna.  
772 MNL OL, E244, fasc. 62., 1687. október, fol. 100. 1687. október 9. 
773 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXIX., pag. 27–29. Bártfa, 1687. január 26. 
774 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXIX., pag. 31–32. 1687. március 22. 
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földesuraknak jogában áll saját családjuk részére imaházat állítani, kialakítani kastélyukban, 

rezidenciájukon.775 Ennek nyomán keresték meg 1693-ban az eperjesi evangélikusok ismét 

Csáky István grófot, 1687-től országbírót, hogy segítsen részükre megfelelő telket kijelölni. 

Az országbíró a vármegye részéről Keczer Sándor sárosi alispánt és Melczer János megyei 

ülnököt küldte ki intézkedni. A külvárosban egy kertet jelöltek ki a rajta álló házzal a 

küldöttek, amihez az eperjesi protestánsok egy szomszédos kis építkezésre való telket is 

megvettek. Azonban Keczer és Melczer eljárását, a kertbe való bejutást a katolikusok részéről 

két szenátor, Scholcz Jeremiás és Grotther Tóbiás megakadályozta. Ennek ellenére a biztosok 

azt az evangélikusok részére átadták, valamint kijelöltek egy csűrt is, ahol az építkezés idején 

a vallásgyakorlat folyhat. A kialakult ellentét miatt Csáky végül az uralkodó külön döntéséig 

felfüggesztette az evangélikus vallásgyakorlatot Eperjesen, az azonban nem ismert, hogy az 

épületeket ez miként érintette.776 Az eperjesiek ügye azonban, úgy tűnik, lassan elveszett az 

adminisztráció sűrűjében. Kérvényük nyomán a Magyar Kancellária kérte Eperjes városát, 

hogy adjanak információt a kijelölt telkekről.777 Hamarosan a kiküldött biztosoktól kértek 

további tájékoztatást az eperjesi evangélikusok számára iskola, templom, parókia épületére 

kijelölt telkek ügyében.778 Úgy látszik, az eperjesi evangélikusok állandóan próbálták 

napirenden tartani ügyüket az udvarban a következő hónapokban is, mert 1693 végén a 

Magyar Kancellária már Csáky István országbírónak írt, hogy mivel az eperjesiek több 

kérvényt is benyújtottak a külvárosi telkek ügyében, ezért küldje meg azzal kapcsolatos 

hitlevelét (assecuratio).779 

A földesúri jogok megtartására vonatkozó törvényi záradék miatt Gyöngyösön hiúsult 

meg a protestáns vallásgyakorlat. A mezőváros protestáns közössége 1555-től bírta a Szent 

Orbán-templomot.780 1688-ban azonban elvették tőlük, viszont jelöltek ki számukra új 

templom építésére telket. Emiatt az 1691. évi királyi rendeletet követően 1693-ban ők is 

Csáky István országbíróhoz fordultak.781 Indoklásuk részben arra épült, hogy a soproni 

országgyűlést megelőzően, valamint annak ideje alatt és utána is még néhány évig az ő 

kezükben volt a Szent Orbán-templom. Érvelésükben az országgyűlés idején a király által 

1681. november 9-én kiadott resolutióra hivatkoztak. Gyöngyös ugyanis többes földesuraság 

                                                 
775 EÉL, AV, nr. 689., pag. 317–319. Az uralkodói rendelet más példányai nem nevezték meg külön ezeket a 
városokat: ÖStA, HHStA, UA, fasc. 178., fol. 163–166. 
776 BEK, Coll. Kapr., Tomus XLI., pag. 31–33. Az eperjesi evangélikusok panaszlevele; MNL OL, P71, fasc. 
174., fol. 203–206. Eperjes, 1693. május 29. Keczer Sándor és Melczer János jelentése. 
777 MNL OL, A35, 1693. június, nr. 27. 1693. június 12. 
778 MNL OL, A35, 1693. augusztus, nr. 2. 1693. augusztus 4. 
779 MNL OL, A35, 1693. december, nr. 32. 1693. december 15. 
780 MOLNÁR 2005. 34. 
781 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XLI. pag. 15–16. 
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alatt állt, a hivatkozott királyi leirat viszont azt mondta ki, hogy a protestáns vallásgyakorlat a 

földesurak – legyenek azok katolikusok vagy protestánsok – jogainak fenntartásával 

engedélyezhető, és ahol a földesurak eltérő felekezetűek, ott a templom annak birtokában 

marad, aki az országgyűlés idején azt bírja.782 A gyöngyösiek ezzel kívánták volna felülírni a 

Csáky-bizottságnak kiadott királyi instrukció azon pontját, amely viszont a földesúri jogok 

fenntartását csak a katolikusokra vonatkoztatta. Kérésüket azzal is próbálták előnyhöz juttatni, 

hogy nem feltétlenül a Szent Orbán-templomot kérték vissza, hanem egy új templom építésére 

való telek kijelölését is felvetették. Azonban a gyöngyösi reformátusok kérvénye ellen a 

többségi birtokos Erdődy György gróf tiltakozott, mert az az ő és a többi helybéli földbirtokos 

tudta nélkül esett, és a „Római Catholicusoknak és az igaz hitre immáris megtért és 

megtérendő lelkeknek ártalamas ellenekre szolgálna. Elégedjenek meg azon Helvetica 

Confession lévő gyöngyösi polgárok, lakásukat a földesurak ottan szenvedik”. Ha tehát Csáky 

valami okból mégis engedne a reformátusok kérésének, úgy bizonyos, hogy Erdődy és a többi 

katolikus földesúr is ellene fog mondani a döntésnek.783 Azt, hogy bizonyos katolikus körök 

féltek attól, hogy a Csáky-bizottság valami okból mégis engedékenynek mutatkozhat 

Gyöngyösön, jól mutatja Széchényi Györgynek a mezővároshoz intézett levele is. Az 

esztergomi érsek ugyanis arra buzdította a várost, hogy a vallásügyi bizottságot ne engedjék 

be, ugyanis a bizottság működését szabályozó rendeletet „subrepticium Decretumnak” 

tartotta, mert mint írta: „nem is hiszem hogy a Magyar Cancellariánál adatattott volna, 

hanem inkább vélem a Hadakozó Tanácsot, vagyis más valamely cancelláriát”.784 Az 

esztergomi érsek levele azért is érdekes, mert lényegében ezzel saját suffraganeus 

püspökének, Fenesy György egri püspöknek, mint a bizottság tagjának működését is 

akadályozni akarta. 

Csákynak ezután nem maradt más lehetősége, minthogy elutasítsa a gyöngyösiek 

kérését, mivel a földesúri jogok fenntartására vonatkozó törvényi kitétel Erdődy gróf 

közbelépésével életbe lépett, mivel a gyöngyösi földbirtokosok többsége katolikus volt.785 A 

gyöngyösi reformátusok azonban 1693. december 4-én követük, Sallay Pál útján az 

uralkodóhoz nyújtottak be egy kérvényt. Az 1681. évi törvényeken, valamint a Csáky 

Istvánnak kiadott 1686. évi rendeleten túl ismét arra hivatkoztak, hogy a város földesurai 

vegyesen katolikusok és protestánsok.786 Kérték Csáky Istvánt is, hogy a kancellária felé 

                                                 
782 ZSILINSZKY 1884. 76–77. 
783 MNL OL, P71, fasc. 174., pag. 199–202. Zboró, 1693. május 31. 
784 ZSINKA 1929. 186–188. 
785 MNL OL, P71, fasc. 174., pag. 197. Kassa, 1693. június 1. 
786 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XLI. pag. 111–122. 1693. december 4. 
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segítse ügyüket és adjon információt a gyöngyösi helyzetről.787 A Kancellária emellett Fenesy 

György egri püspöknek is írt, és az ő véleményét is bekérte a gyöngyösi ügyben.788 Fenesy 

december 17-én kapta kézhez a kancellária levelét. Jól mutatja a bizottságon belüli munkát 

Fenesy és Csáky ezt követő levélváltása. A püspök kérte az országbírót, hogy tájékoztassa az 

ügyben, „hogy egy nyomon járhassunk, s választ adásomat kegyelmednek Bécsben kiadott 

bölcs resolutiójához conformálhassam, méltóztassék eziránt elmémet világosítani”.789 Csáky 

pár nappal későbbi válaszában emlékeztette a püspököt, hogy Kassán együtt beszélték át a 

gyöngyösiek ügyét, és a földesúri jogok fenntartása, majd Erdődy gróf ellenmondása miatt 

nem tudták azt támogatni. Ezért Csáky szerint „ad futuram Diaetam kölletik őket relegálni, 

kiben Őfelsége az országgal együtt akaratja szerint végezhet.”790 Ezzel lényegében az 1681. 

évi 26. törvénycikkely 23. paragrafusát alkalmazta Csáky, amely kimondta, hogy a 

protestánsoknak lehetőségük lesz az eljövendő országgyűléseken további kéréseiket 

benyújtani.791 Ugyanakkor a püspök és az országbíró levélváltása jól mutatja, hogy mennyire 

pontosan egyeztették a felek válaszaikat, és hogy bár I. Lipót 1687-ben azért nevezte ki 

Fenesyt a bizottságba, hogy véleményével segítse a felmerülő kérdések megválaszolását, a 

gyöngyösi esetben éppenséggel Csáky gróf volt az irányító, és a püspök igazította hozzá 

lépését és véleményét. 

Fenesynek a  Kancelláriához megküldött véleménye ezután aligha hagyhat maga után 

kétséget. A gyöngyösiek által hivatkozott törvényeket és rendeleteket több oldalról támadta 

meg. Egyrészről a korábbi érvet hozta fel a földesúri jogok érvényben hagyásáról, másfelől 

pedig utalt az 1608. évi 1. törvénycikkelyre is.792 Ennek első paragrafusa ugyanis arra utalt, 

hogy a szabad vallásgyakorlat a mezővárosokban és falvakban szabad legyen, ha azt 

önkéntesen és kényszerítés nélkül fogadják el. Fenesy azzal érvelt, hogy Gyöngyös város 

lakosságának túlnyomó többsége katolikus, ahogy a magisztrátus is, amely nemhogy el 

akarná fogadni a protestáns vallásgyakorlatot, hanem nagy erővvel fáradozik azon, hogy 

nehogy az egyházi ingatlanok visszaadására kényszerüljenek. Fenesy ugyan elismerte, hogy a 

gyöngyösi protestáns nemeseknek (Vay, Darvas, Barátnoky családok) jogában lenne saját 

kúriájukban, telkükön a maguk és családjuk céljára imaházat kialakítani, de felhívta rá a 

figyelmet, hogy oda lelkészt beiktatni, illetve az ottani közösségi alkalmakra mást, akár saját 
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jobbágyaikat, beengedni az uralkodói rendeletek értelmében tilos.793 Fenesy érveit a helyi, 

gyöngyösi katolikus vezetők, Almásy András plébános és Kapy Gábor jezsuita elöljáró 

leveleivel is alátámasztotta. Almásynak sikerült bemutatnia egy régebbi okiratot, amelyben a 

budai pasa erővel adta át a reformátusoknak a Szent Orbán-templomot.794 A jezsuita páter 

levelében még érzékletesebben írta le a katolikusok és reformátusok viszonyát a városban: 

„Nem hiszem, hogy még a szerzetes rendek is kívánhassák szívesebben az eretnekségnek 

helyekbűl ki irtatását, mint az ide való keresztyén nép közönségesen kívánja: eleitűl fogva 

mindétig úgy volt itt a Pápista Rend a Calvinistákkal mint a tűz a vízzel. Hányszor vádolták 

bé szegényeket hol a Hatvaniaknak, hol a Budaiaknak, hol az Egrieknek? Hányszor nagy 

summa pénzt fizettek a Töröknek, hogy ezekkel valami Szent Hitük ellen való dolgot 

cselekedtessenek. Miket nem hazudoztanak mind a Töröknek, mind a Kurucznak ellenek? 

Irtozik az ember csak hallani is azokat...”795 A kancellária 1694. február 8-i leiratában ezért 

közölte a gyöngyösi reformátusokkal, hogy az uralkodó rendeletei és az ország törvényei 

értelmében kérésüket elutasítják és azt az elkövetkezendő országgyűlésre halasztják.796 

A 17. század végi templomok körüli csatározások két nagy korszakban, de néhány 

fontos különbséggel zajlottak. Az 1670-es évek elején a protestánsokkal szemben erővel 

léptek fel, eseti bizottságok és rendeletek alapján, nem egy egységesen megfogalmazott jogi 

környezetet alkalmazva jártak el a templomok elvétele során. A katolikus egyház célja ekkor 

a totális felőrlés és a protestáns infrastruktúra teljes lebontása volt. Az 1680-as évek második 

felétől ez részben enyhült. Az 1681. évi törvények, az uralkodó 1686. évi instrukciója és 

1691. évi rendelete már olyan jogi értelmezési kereteket adott, amelyben – ha rendkívül 

szűken is – a protestáns felekezetek is találhattak kiskapukat. A kormányzat és a katolikus 

egyház erőfeszítései ezeknek a kiskapuknak a – többnyire sikeres – bezárására irányultak. 

Mégis, ha a városból ki is szorítva, templomaikat, iskoláikat ismét nagy költséggel 

felépíthették, egy szigorúan korlátozott vallásgyakorlatot tarthattak. Vallási toleranciáról 

azonban aligha beszélhetünk, de egyfajta megtűrés mégis – ha kényszerűen is – jelentkezett 

katolikus oldalról. 

 

3.1.2. Protestáns templomból katolikus templom 

Az alábbiakban azt vizsgálom meg, hogy az elfoglalt templomok átalakítása hogyan zajlott, 

hogy katolizálták azokat. A templomok ekkoriban még koránt sem a mai, túlnyomóan barokk 
                                                 
793 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XLI., pag. 95–96. 
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796 MNL OL, A35, 1694. február, nr. 38. 1694. február 8. 
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formájukat mutatták, sőt egyik-másik legkevésbé sem templomnak készült. Legtöbb esetben 

ráadásul csak az egyes javításokra vonatkozó kérésekből, dokumentumokból meríthetünk 

újabb adatokat a templomok épületére. 1671-ben Wildt Gábor pálos misszionárius a kamara 

által Tokajban konfiskált házak közül kért egyet, hogy azt kápolnává alakíthassa.797 

Gyöngyöstarjánban a török kiűzését követően egy török fürdő épületét építették át 

templommá.798 Sóbányán fatemplom várta a híveket, ám miután ez leégett, a szertartásokat a 

hutman (bányaőr) házában tartották.799 Amikor 1675-ben a szatmári reformátusok 

fatemplomát el akarták venni, azzal védekeztek, hogy sohasem volt katolikusok kezén, amint 

az építéséből, alapjaiból kitűnik. Sokkal inkább egyszerű és szerény háznak tűnik, mintsem 

templomnak. Igehirdetésre és prédikációkra alkalmas, de oltárok állításához nem.800  

A szatmáriak kérvénye is jól mutatja, hogy a belső tér kialakítása is eltérő volt 

felekezetileg. A katolikus templomoknál az egyik legszembetűnőbbek annak oltárai. A gönci 

templom elfoglalását követően Horváth György plébános például a város terhére akart a 

visszafoglalt templomba új oltárt állítani, ennek építéséhez kért deszkát és szöget, valamint a 

képfaragó és képíró kifizetését. A gönciek ezt visszautasították, azt válaszolva, hogy a 

plébános a harangozó fizetését fordítsa ezekre a költségekre. A plébános szerint azonban a 

harangozónak semmiféle jövedelme nem volt.801 Egy év múlva Horváth Györgyöt már mint 

eperjesi plébánost találjuk az eperjesi jezsuita templom felszentelésekor, ekkor alig pár nappal 

a templomok visszafoglalását követően a főoltárt Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére 

szentelték, míg a két mellékoltárt a rendalapító Loyolai Szent Ignác, valamint a szintén 

jezsuita Borgia Szent Ferenc tiszteletére.802 Mivel a vallási villongások során sok oltár 

elpusztult, azokat időről-időre újjá kellett építeni. 1687-ben például Sárospatakon készült el 

négy teljesen új oltár, miután Thököly uralmát követően a templomot visszafoglalták a 

császáriak, és ismét átadták a jezsuitáknak.803 Az oltárokat tovább díszíthették, bővíthették. A 

gyöngyösi jezsuiták templomából van adat arra, hogy 1692-ben a főoltár mellé örökmécsest 

helyeztek.804 Eperjesen a jezsuita rend két szentjének tiszteletére emelt mellékoltárokra 

további szentképeket helyeztek, az oltárt pedig színes, finom anyaggal öltöztették fel.805 Egy 

évvel később az eperjesi templom Szűz Mária tiszteletére szentelt főoltárára a sárosi alispán 
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feleségének adományából készült, drágakövekkel ékesített korona került a Szűzre. Ugyancsak 

az alispánné jóvoltából az oltár lépcsőit vörös szőnyeggel fedték le. A templomban elhelyezett 

Xavéri Szent Ferenc karereklyét színes, díszes selyemmel öltöztették fel, a szentély falait 

kárpitokkal ékesítették.806 

A templom kincseinek jelentős része azonban nemcsak díszítésként szolgált, hanem az 

egyházi liturgiához, a mise bemutatásához volt szükséges. Amikor Gubasóczy pécsi püspök 

mint a lőcsei bizottság tagja azt jelentette 1670 őszén az esztergomi érseknek, hogy a szabad 

királyi városokban visszavételre kijelölt kolostorokat, templomokat a helyi magisztrátus 

titokban takarítja, talán épp arra gondolt, hogy az értékes egyházi eszközöket onnan 

elrejtik.807 Persze ez nemcsak a nagyobb városokban lehetett így. A legnagyobb problémát 

épp az jelentette, hogy a katolikus plébánosok ezeknek a liturgikus tárgyaknak a hiányában 

nem tudtak misézni. Horváth György gönci plébánosként hiába követelte a templomi 

tárgyakat a város vezetőitől, ők csak az inventáriumba felvett kelyhek, miseruhák és 

szőnyegek létét ismerték el. A Sámbár Mátyás jezsuita atya által látott szőnyegeket már 

korábban elvették tőlük, a plébános által keresett egyéb liturgikus eszközökről pedig azt 

állították, hogy arról atyáik sem szóltak.808 Augustin Langner eperjesi plébános amiatt 

panaszkodott, hogy a városvezetés nem törődött a kamara rendeletével és nem gondoskodott 

monstranciáról. A város azonban azzal védekezett, hogy a város szegénysége és 

alkalmatlansága miatt, nem pedig hanyagságból nem törődtek a monstrancia ügyével.809  

A liturgikus eszközök hiánya miatt a plébánosok tömegesen fordultak panaszaikkal a 

Szepesi Kamarához, így az ügy Bécsen keresztül Rómába is eljutott. 1673-ban a pozsonyi 

székhelyű Magyar Kamara arról biztosította a Szepesi Kamarát, hogy Kollonics Lipót gróf, 

kamarai elnök az uralkodónál eljárt a szükséges templomi eszközök ügyében. A Szepesi 

Kamara ötven templomra vonatkozó kérésén túl az uralkodó elrendelte, hogy akárhány 

templom van hasonló helyzetben a kamarai birtokok területén, azoknak mind segíteni kell 

misekönyvvel, kelyhekkel, miseruhákkal, és minden hiányzó eszközzel.810 Erről pár héttel 

később az Udvari Kamara is rendelkezett, hogy a Magyar Kamara a szükséges eszközökről 

gondoskodjon azoknál a templomoknál, amelyeket a protestánsoktól a katolikusok vettek 

át.811 A helyzet megoldása azonban a későbbiekben sem következett be, mert a Szepesi 

                                                 
806 ARSI, Austr., vol. 152., LA 1694, fol. 37r. 
807 EPL, AS, Acta Radicalia, Classis X., Nr. 196., fasc. 40., pag. 24. Lőcse, 1670. október 20. (MNL OL 
Mikrofilmtár 2662. doboz) 
808 MNL OL, E254, fasc. 55., 1672. február, nr. 36. Gönc, 1672. február 11. 
809 MNL OL, E254, fasc. 60., 1673. július, nr. 188. Eperjes, 1673. július 29. 
810 MNL OL, E41, 1673., nr. 44., 1673. február 19.; MNL OL, E250, fasc. 44., nr. 84. 1673. február 20.  
811 MNL OL, E250, fasc. 44., nr. 92. 1673. március 10. 
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Kamara 1673 végén a kincstári felügyelet alá tartozó településeken található plébániák 

számára kért ismét miseruhát, misekönyveket.812 A bécsi nuncius is továbbította ezt a kérést a 

Hitterjesztés Szent Kongregációja felé 1674 tavaszán, kérve a Kongregáció segítségét, mert a 

visszaszerzett templomokban nagy szüksége volt a liturgikus eszközöknek, miseruháknak.813 

A Kongregáció mielőbbi tájékoztatást kért a kívánt eszközök számáról, mennyiségéről.814 

1674 júliusában a Kongregáció végül tizenkét – nem részletezett – liturgikus eszköz és kehely 

küldéséről döntött.815 

A katolikussá átalakított templomi teret igazán azonban az ott zajló liturgia, a 

szertartások rekatolizálták. Ezek egy részéről már volt szó korábban, így például a szentmisén 

való részvételt és a szentségek kiszolgáltatását már említettem, mint plébános és közössége 

kapcsolatának fontos elemeit vagy éppen a protestáns közösség szempontjából az ellenállás 

egyik lehetőségét. Azonban számos, a későbbiekben még tárgyalásra kerülő más rítus, 

egyházi ünnep, esemény is segítette ezt a folyamatot, amelynek során a templom igazán 

katolikus értelemben vett szakrális térré vált, ami a későbbiekben át is lépte a templom falait. 

 

3.2. A VILÁGI HATÓSÁGOK KATOLIZÁCIÓJA 

3.2.1. A kamarai igazgatás 

Bár a felső-magyarországi rekatolizáció egyik legfontosabb szereplője volt, magának a 

Szepesi Kamarának is számos szintje katolizálásra szorult a hivatalnokok személyét illetően. 

Az 1670–1672 között a kamarai adminisztrációt irányító két tanácsos, Holló Zsigmond és 

Hartyáni András is konvertita volt. Holló Zsigmond szülei evangélikus nemesek voltak, de 

fiukat már a homonnai jezsuita kollégiumban tanítatták, valószínűleg ennek hatására tért át a 

későbbi kamarai tanácsos, majd édesapja is. Áttérésének története később a jezsuita drámákba 

is átkerült, a 18. században példaképként állították az ifjúság elé.816 Hartyáni esete nem ilyen 

egyértelmű, ugyanis felesége a kassai református egyház egyik legnagyobb patrónus-

családjából a mezőszegedi Szegedi családból származó Anna volt. Azonban kamarai 

tanácsosként (majd a Magyar Kamara tanácsosaként is) aligha maradhatott volna meg 

református hitben.817 Szórványos adatok ugyanakkor közvetve arra mutatnak, hogy nem 

fordult teljesen szembe a protestánsokkal, feltűnő például, hogy nevét nem találjuk ott a 

templomfoglaló akciókban, aligha lehet véletlen, hogy Spankau tábornok egy jelentésében a 
                                                 
812 MNL OL, E23, 1673. december 7. 
813 APF, SOCG, vol. 447., fol. 148–149. Bécs, 1674. március 18. 
814 APF, Acta, vol. 44., pag. 129–130. 1674. április 17., nr. 36. 
815 APF, Acta, vol. 44., fol. 207. 1674. július 23., nr. 14a. 
816 PINTÉR 2007. 322–331. 
817 J. ÚJVÁRY 2005. 103.; GECSÉNYI–GUSZAROVA 2008. 469.  
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tanácsosok közül inkább Holló Zsigmondot emeli ki és dicséri meg.818 Ellenben Hartyánit ott 

találjuk az 1674–1675. évi bizottságokban is, amelyeket a bujdosóknak az uralkodó hűségére 

való visszahívása érdekében küldtek ki, és bizonyos engedményeket is tehettek a protestáns 

vallásgyakorlat érdekében. 

Az alsóbb kamarai officiálisok katolizálásáról, katolikusokkal való felváltásáról csak 

szórványos adataink vannak. Török Ferenc rimaszombati harmincadosnak már 1671 őszén 

meghagyták, hogy Balassa Imre konfiskált javainak és a balogvári uradalom igazgatására 

keressen „jó qualificatus pápista személyeket, kikhez bízhatnánk”.819 Kissevith Horváth 

Kristóf késmárki harmincados 1672 áprilisában arról tájékoztatta a kamarát, hogy a késmárki 

jószágban minden tisztviselő evangélikus, azonban az általa egyébként is alkalmatlannak 

tartott sáfárt már elküldte, helyébe pedig katolikust állított. Polonyák András perceptor 

helyébe Vitális György fiát ajánlotta.820 A szintén evangélikus provizort, Rosnovszky Bálintot 

még helyén tartotta, azonban a beadványra feljegyzett kamarai utasítás szerint őt is el kellett 

helyezni.821 A Magyar Kamara is kérte a Szepesi Kamarától, hogy a murányi jószágban 

szolgáló protestáns officiálisokról küldjön tájékoztatást.822 Ezt követően pedig arra utasították 

a Szepesi Kamarát, hogy semmiféle tisztséget ne bízzanak protestánsokra, így például ha 

Nebest szendrői harmincados katolizál, megmaradhat posztján, egyébként bocsássák el.823 

Bélaváry Dávid eperjesi harmincados és Kolosváry István egri kanonok 1673. augusztus 15-

én Krompachról értesítették a Szepesi Kamarát, hogy a korábbi savniki evangélikus 

várkapitány helyébe Roskoványi Istvánt iktatták be.824 Bicsány István balogi provizor 1674 

márciusában értesítette a kamarát, hogy a vár korábbi kulcsára, azaz borokért felelős embere 

nem hajlandó a balogi páter hatására sem áttérni, és egyébként is már igen idős. Ezért 

javasolta a kamarának, hogy helyére vegyenek fel új, fiatalabb, katolikus személyt, aki nem is 

óhajt olyan nagy fizetést, mint a korábbi. Kérte ugyanakkor, hogy a három katolizált balogi 

hajdúnak és a hamarosan áttérő negyedik társuknak, akárcsak a murányiaknak, a kamara 

gondoskodjon megfelelő ruházatról.825 

Thököly bukása után, az 1680-as évekre már egyértelmű volt, hogy a kamarai 

adminisztrációban poszthoz jutni csak jó katolikusként lehet. 1686-ban az új ungvári 

                                                 
818 SZABÓ 1958–1959. I. 212. 
819 MNL OL, E244, fasc. 28., 1671. szeptember, fol. 11. 1671. szeptember 25. 
820 Ekkoriban Vitális György eperjesi számvevő, majd 1673-tól szepesófalui harmincados volt: FALLENBÜCHL 
2002. 359. 
821 MNL OL, E254, fasc. 56., 1672. április, nr. 53. Pongrácfalva, 1672. április 26. 
822 MNL OL, E250, fasc. 43., nr. 75. 1672. április 28. 
823 SZABÓ 1958–1959. II. 162. 
824 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. augusztus, nr. 98. Krompach, 1673. augusztus 15. 
825 MNL OL, E254, fasc. 59., 1673. március, nr. 43. Balog, 1673. március 30. 
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élésmester (annonarius) kinevezésekor Vas Gáspár azt emelte ki ajánlásában, hogy Kolosvári 

Nagy Mihály katolikus, jó erkölcsű és a Homonnai Drugeth család szolgálatában már hét éven 

át betöltötte ezt a tisztséget.826 A katolikus vallás tehát előfeltétele lett a hivatalviselésnek, így 

az egzisztenciájuk megóvása érdekében sokan választották a katolizálást. 

 

3.2.2. A vármegyék 

Az 1670-es évek elejétől megerősödött az a törekvés, hogy a vármegyei vezető tisztségeket is 

katolikusokkal töltsék be. 1671 tavaszán Szegedy Ferenc egri püspök örömmel értesítette 

Szelepcsényi György érseket, hogy Heves és Külső-Szolnok vármegye tisztújító közgyűlésén 

sikerült alispánnak egy katolikus személyt, Tassy Mihályt választatnia, de az emberemlékezet 

óta protestánsokkal betöltött vármegyei jegyzői tisztre, valamint szolgabírónak is 

katolikusokat tettek meg.827 A tisztújításokba a katonaság is beavatkozott. 1671 

novemberében Spankau tábornok tett panaszt a haditanácsnak az Abaúj vármegyei református 

alispán ellen.828 1672 januárjában már azt jelentette Bécsbe, hogy Abaúj mellett Zemplénben 

is katolikusokat választottak alispánnak és szolgabírónak, majd Kaspar Cucolsqui von 

Kunwald főhadsegéd tudatta a hónap végén azoknak a nevét, akik a vármegyei tisztújításon 

szembehelyezkedtek a katolikusokkal. A Haditanács február elején jóváhagyta, hogy a 

katonaság rákényszerítette a két vármegyét katolikusok választására.829 A Zemplén megyei 

jegyző választásából azonban nagyobb botrány keletkezett. Spankau tábornok február 20-i 

jelentésében bepanaszolta a Haditanácsnál Hartyáni András kamarai tanácsost, hogy a 

katolikus jegyző választásakor keményen felszólalt (so hart geredet).830 A Haditanács 

átiratára az Udvari Kamara a Magyar Kamarához fordult további információért, mert mint 

írták, bár a tanácsosok és különösen Hartyáni ellen többször merült fel már panasz a 

Haditanács részéről, azokra végül nem volt bizonyíték. Ráadásul a zempléni jegyző választása 

körül felmerült panasz mellett Hartyáni ellen homályos birtokszerzései miatt is panaszt 

emeltek.831 A Haditanácshoz és az Udvari Kamarához beérkező jelentések azonban végül 

tisztázták Hartyánit. Fodor János kassai főbíró az egri káptalan mint hiteleshely előtt 

tanúsította, hogy Hartyáni épp a katolikus alispán és jegyző megválasztásáért szállt harcba. 

Fodor tanúbizonyságából tudjuk, hogy a választást megelőzően Gersei Pethő Zsigmond 
                                                 
826 MNL OL, E254, fasc. 98., 1686. február, nr. 143. Ungvár, 1686. február 21. 
827 EPL, AS, Acta Radicalia, Classis X., nr. 196., fasc. 44. Kassa, 1671. március 26. (MOL MF 2663 dob.) 
828 SZABÓ 1958–1959. I. 227–228. 
829 SZABÓ 1958–1959. II. 134, 136–137. 
830 SZABÓ 1958–1959. II. 140. 
831 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 237., 1672. március, fol. 165–168. 1672. március 12. A Hartyáni elleni nyomozás 
kérdőpontjai: MNL HML, XII-1/17. k., nr. 60. Spankau tábornok kérésére a káptalan Kolosváry István és 
Istvánffy Bálint kanonokokat küldte ki a vizsgálatra. 
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főispánnál tartottak megbeszélést. Itt Hartyáni a kállói postamestert, Pethő Jánost, míg Fodor 

a Rákócziak familiárisát, Kazinczy Pétert javasolta jegyzőnek, és a választáson végül utóbbi 

nyert. Ezt maga a főispán is megerősítette a Magyar Kamarának küldött levelében.832 Ilyen 

értelemben persze Hartyáni a megválasztott katolikus jegyző személye ellen volt, de ő maga 

is katolikus jegyző választásán fáradozott.  

Nehéz megállapítani, hogy a protestánsok milyen mértékben és ütemben szorultak ki a 

vármegyei vezetők sorából. Az 1676. évi sárosi tisztújításról tudjuk, hogy a négy szolgabíró 

közül már csak egy volt protestáns.833 Ugyanekkor Abaújban négy katolikus mellett még 

három református szolgabíró volt hivatalban. A kamarai tisztviselők ezt azzal magyarázták, 

hogy egyszerűen nem találtak alkalmas katolikus személyt a választásra. A táblabírák soraiba 

pedig már két jezsuitát, a kassai rektort és Sámbár Mátyást is beválasztották, hogy a katolikus 

túlsúlyt megőrizzék.834 Épp az abaúji választás világít rá arra, ami a városi magisztrátusoknál 

állandó problémaként jelentkezett eleinte, hogy nehezen találtak megfelelő kvalitásokkal 

rendelkező katolikust egyes posztokra. Ez még az 1680-as években is gondot okozott, 

Forgách Simon borsodi főispánnak levélben kellett magát védenie, hogy nem tudott egy 

katolikust sem jelölni alispánnak, így végül a református Dőry Andrást választották meg. Ez 

ellen a Szepesi Kamara és Jalkóczy János egri nagyprépost is tiltakozott.835 A következő 

évben Homonnai Drugeth Bálint mint ungi főispán kereste meg levelével a kamarát, még a 

tisztújítást megelőzően. Már ekkor felhívta rá a figyelmet, hogy a vármegyében nem talál 

megfelelő katolikus személyt alispánnak, ezért végül Nagymihályi Lászlót javasolta, mert 

Homonnai az ő katolizálására látott reményt.836 Ráadásul, akit végül megválasztottak, az se 

mindig váltotta be a várakozásokat. Így például az előbb említett 1676. évi sárosi tisztújításon 

az egyik katolikus szolgabírót a kamara jóváhagyásával mozdították el és választottak helyére 

újat, mivel számos visszaélése, a jobbágyokkal szembeni túlkapása került napvilágra. 

A Szepesi Kamarának sokrétű feladatai miatt szorosan követnie kellett a vármegyei 

közgyűléseken zajló tárgyalásokat, mert azok a kincstár gazdasági érdekeit, az adószedést és a 

katonaság ellátását is alapvetően is érintették. Mindemellett persze az esetlegesen előforduló, 

egyéb, kincstári érdekeket is érintő ügyekre is figyelni kellett, amelyek között vallásügyi 

vonatkozások is felmerülhettek. Nem véletlen, hogy a kamara megfeddte szatmári 

                                                 
832 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 237., 1672. április, fol. 311–327. 1672. április 20. 
833 MNL OL, E254, fasc. 71., 1676. január, nr. 36. Eperjes, 1676. január 23. Azt is érdemes megjegyezni, hogy 
az egyik új sárosi alispán Kazinczy Péter lett, akit 1672-ben még Zemplénben választottak meg. 
834 MNL OL, E254, fasc. 71., 1676. január, nr. 91. Kassa, 1676. január 7. 
835 MNL OL, E254, fasc. 104., 1686. január, nr. 82. Galgóc, 1686. november 21. Forgách Simon levele; nr. 90. 
Szendrő, 1686. november 30. Jászay András levele. 
836 MNL OL, E254, fasc. 109., 1687. szeptember, nr. 25. Ungvár, 1687. szeptember 25. 
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tisztviselőjét, Erasmus Vegenert, mivel az elmulasztotta a megyegyűlésen való részvételt. 

Vegener azzal védekezett, hogy erre vonatkozólag nem is kapott instrukciót, ráadásul 

magyartudása is gyenge volt, így sokszor a mellérendelt harmincadellenőrt bízta meg a 

közgyűlési részvétellel.837 1688-ban szintén a szatmári közgyűlésen viszont már ott volt 

Desőffy Gábor a kamara képviseletében, és ekkor ő tiltakozott az ellen, hogy a vármegye 

követeket kívánt az uralkodóhoz küldeni a templomok elfoglalása miatt.838 

A vármegyei követek között sem tűrték meg a protestánsokat. A Magyar Kamara 

1674-ben elrendelte a Szepesi Kamarának, hogy a Magyar Kancellária által kiadott utasítást 

továbbítsa a felső-magyaországi vármegyék főispánjainak és alispánjainak, hogy a jövőben az 

udvarhoz, a Magyar Kamarához küldött vármegyei követek közé ne válasszanak református 

vagy evangélikus nemeseket.839 Hasonlóan figyeltek a korszak két országgyűlésére (1681, 

1687) küldött megyei és városi követek kiválasztásánál azok felekezetére. A lőcsei tanács 

egyenesen azt akarta megtudni a Kamarától, hogy küldhet-e evangélikus követet is, avagy 

mindkét követnek katolikusnak kell lennie.840 Végül a vegyes felekezetiség érvényesült a 

követek kiküldésénél, legalábbis Zemplén vármegye egy katolikust (Szentiványi Mihály) és 

egy reformátust (Szemere Pál) küldött az 1681. évi országgyűlésre.841 Szintén Zemplén 

megyéből tudjuk, hogy 1687-ben Klobusiczky Ferenc alispánt, a Csáky-féle vallásügyi 

bizottság tagját és Ferenczi Ferenc első ülnököt küldték ki az országgyűlésre.842 

A vármegyei tisztviselői kar éléről tehát szisztematikusan távolították el a 

protestánsokat, a megyei hivatalviselés egyre inkább csak a katolikusok számára nyílt meg, 

noha ekkor még sokszor nehéz volt olyan megyei nemest találni, aki katolikus és alkalmas is 

volt a tisztviselésre. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy a vármegyei nemesség vallási-

felekezeti hovatartozásában jelentős arányeltolódás kezdődött volna meg, ám nyilván új 

családi- és karrierstratégia vált szükségessé. Az, hogy ezek miként mentek végbe, csak a 

vármegyei archívumok mély vizsgálatával válhat ismertté, a kamarai források alapján csak az 

bizonyos, hogy a vezető posztok fokozatosan bezárultak a protestánsok előtt. 

 

3.2.3. A szabad királyi városok 

A szabad királyi városok magisztrátusának rekatolizációja korántsem volt új jelenség az 1670 

után jelentősen megváltozott helyzetben sem. A törekvés gyökerei még II. Ferdinánd idejére, 
                                                 
837 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 58. Szatmár, 1675. január 19. 
838 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. április, nr. 6. Szatmár, 1688. április 26. 
839 MNL OL, E23, 1674. május 10. 
840 MNL OL, E254, fasc. 88., 1681. április, nr. 46. Lőcse, 1681. április 2. 
841 MNL OL, E254, fasc. 88., 1681. április, nr. 67. Sztropkó, 1681. április 12. 
842 MNL OL, E254, fasc. 109., 1687. szeptember, nr. 5. Sárospatak, 1687. szeptember 26. 
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az 1620–1630-as évekre nyúltak vissza. A bécsi protestánsok 1625. évi kiűzését követően a 

magyar szabad királyi városoknak 1629-ben már névjegyzéket kellett kiállítaniuk a 

befogadottakról. Miközben a királyi hatalom támogatásával a katolikus egyház fokozatosan 

erősítette meg befolyását a városokban, addig 1622-től Pozsonyban már igyekeztek a városi 

magisztrátusba katolikusokat juttatni, igaz az uralkodó sorozatos mandátumainak hatására 

sem sikerült elérniük katolikus polgármester megválasztását.843 Lipót hatalomra kerülésével 

újra megerősödött a törekvés, hogy az állam beavatkozzon a városi tisztújításokba, növelje 

befolyását, így 1660-ban Pozsonyban, Sopronban, Kőszegen is igyekeztek a választásokba 

beavatkozni.844 1670 után erre még nagyobb lehetőség nyílt, főleg az 1672. évi bujdosó-

támadást követően, amikor a felső-magyarországi városok hirtelenjében a bűnbak szerepében 

találták magukat. 

Elsőként természetesen a régió középpontjának számító Kassa vezetését kívánták 

megszerezni és oda katolikusokat ültetni. 1671. december 21-i utasításában a Magyar Kamara 

sürgette a Szepesi Kamarát, hogy a közelgő kassai választásokon az uralkodói akaratnak 

megfelelően arra alkalmas katolikus, kamarai személyeket válasszanak be a magisztrátusba, a 

választásról pedig tegyenek jelentést. Az utasításhoz mellékelt, I. Lipót által Kassához intézett 

december 20-i levélben az uralkodó kifogásolta, hogy a szenátorok, bírók és egyéb városi 

tisztségviselők között nincs katolikus személy, amit vallásos gyűlöletnek tulajdonított.845 Az 

uralkodói rendelet törvényi hátterét az 1609. évi 44. törvénycikkely biztosította. Eszerint a 

szabad királyi városokban, bányavárosokban és kiváltságos mezővárosokban a bírói és egyéb 

tisztségeket vallási és nemzetiségi különbségtétel nélkül kell elosztani kétezer magyar forint 

büntetés terhe alatt.846 

A bujdosók támadásának bukását követően ezt a törekvést egyértelműen érvényesíteni 

akarták a többi szabad királyi városban is. Ennek hátterében az állt, hogy a bujdosók mellett 

kiálló Eperjesen az udvar példát akart statuálni. A Szepesi Kamara adminisztrátora, Volkra 

gróf március elején a szabad királyi városokat érintő javaslatcsomagot nyújtott be a Magyar 

Kamarához. A dokumentum a városi kiváltságok egész sorát érintette, most azonban csak a 

városi tisztújítást érintő, felekezeti szempontból jelentősebb pontokat tekintem át. Javasolta a 

protestánsok elmozdítását a bírói, szenátori és más egyéb városi tisztségekből, hogy helyükre 

katolikusokat állíthassanak. Ehhez kapcsolódóan javasolta, hogy a királyi kincstár részére 

konfiskált városi házakat és ingatlanokat a katolikusok számára bizonyos összegért adják át. 
                                                 
843 FELHŐ 1946. 242–245, 248–257. 
844 TÓTH 2003. 216. 
845 MNL OL, E250, fasc. 42., nr. 119. 1671. december 21.  
846 CJH 1900b. 65–67. 
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Erre azért lehetett szükség, mert így könnyedén tudták növelni a tisztségviselésre alkalmas, 

választható katolikus polgárok létszámát. A harmadik pontban megfelelő választási eredmény 

érdekében az addigi választási rendszert is módosítani kívánta. Vagyis míg addig a fő 

tisztségekre (bíró, jegyző) a polgárok szabadon választhattak maguk közül, ezentúl – szólt 

Volkra javaslata – a szenátus és a választott község jelöljön 3-3 embert a Kamara számára. 

Ezek közül a Kamara választaná ki a megfelelő személyt, és beiktatására a kamarai megbízott 

által kerülne sor. Ezzel a polgári közösséget kiszorították a választási folyamatból, a jelölést 

pedig a részben már katolizált városi testületekhez delegálták. Abban az esetben pedig, ha a 

Szepesi Kamara nem tudna döntésre jutni a személyi kérdésben, azt a Magyar Kamarához 

kellene továbbítani. A döntéshozatal idejére a korábbi tisztviselők közül erősítsenek meg 

néhányat, mintegy „ügyvivőnek”. A többi tisztviselőnek és a szenátus tagjainak pedig 

karácsonyig le kell mondania, hogy az új választott testület az újévben felállhasson.847  

A katolikusok számának emelésére továbbá azt javasolta a Szepesi Kamara 

adminisztrátora a negyedik pontban, hogy a városi polgárok közé ezentúl mást ne, csak 

katolikus felekezetű személyeket vehessenek fel. Hasonló célból a tizennegyedik pontban 

Volkra egy új adó bevezetését vetette fel. Eszerint minden protestáns háztartásnak egy forintot 

kellett volna fizetnie évente, ami alól a katolikus lakosok mentesültek volna.  

Volkra javaslatait a Magyar Kamara mellett az 1673 márciusában frissen felállított, 

Johann Kaspar Ampringen német lovagrendi nagymester által vezetett Gubernium is 

véleményezte. A Magyar Kamara a negyedik pontban szereplő polgárjog elnyerését nem 

korlátozta volna teljes mértékben, inkább azt javasolta, hogy a városok a Szepesi Kamarának 

előzetesen mutassák be a polgárok sorába felveendő személyek nevét, így a kamarának 

lehetősége nyílik a nyilvánvalóan „eretnek és lázító” polgárjelöltek kiszűrésére. A Gubernium 

egyetértett a Magyar Kamara módosításával, hogy az evangélikusokat ne zárják ki teljesen a 

polgárjog elnyerésének lehetőségéből, csak nagy részüket korlátozzák ebben. A Magyar 

Kamara és a Gubernium véleménye abban is találkozott, hogy a protestánsokat sújtó adó a 

városok elnéptelenedésével, lakosságának fogyatkozásával járhat, így ezt a javaslatot teljesen 

elvetették.848 

A Szepesi Kamara adminisztrátorának, Volkra grófnak a tervezetét, a Magyar Kamara 

és a Gubernium véleményével együtt 1673. május 26-án tárgyalta a bécsi központi 

kormányszékek közötti konferencia. Ezen részt vett Raimondo Montecuccoli, az Udvari 

                                                 
847 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 243, 1673. június, 1673. június 27., fol. 474r–476v., 1673. március 4.  
848 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 243, 1673. június, 1673. június 27., 460r–v; 472r–473v., 1673. március 13. A 
Magyar Kamara véleménye; fol. 463r – 464v; 467r–468v. 1673. április 14. A Gubernium véleménye. 



 165 

Haditanács elnöke, Pálffy Tamás magyar kancellár, Hohenfeld gróf és Johann Paul Hocher 

osztrák udvari kancellár. A konferencia az uralkodóhoz, I. Lipóthoz intézett előterjesztésében 

a vallásügyi javaslatokban jóval óvatosabb álláspontra helyezkedett. Egyetértettek a 

Gubernium és a Magyar Kamara javaslatával, azt tanácsolva, hogy három az egyhez 

arányban, vagyis három katolikus polgár után egy új evangélikus polgárt lehessen felvenni a 

polgárság soraiba. Hasonlóképpen a konferencia is elvetette a protestánsokat sújtó „füstadó” 

ötletét.849 I. Lipót az 1673. május 23-i audenciáján a konferencia előterjesztéseit jóváhagyta.  

Miközben az udvar már tárgyalta javaslatait, Volkra azokat élesben is kipróbálhatta. 

1673 tavaszán, az eperjesi templom visszafoglalásával egyidőben a szenátusba és minden 

városi tisztségre katolikusokat állítottak.850 Március elején ugyanis uralkodói rendelettel 

érvénytelenítették az előző választást, és március 8-án új, katolikusokból álló magisztrátust 

állítottak Eperjesen. Az eperjesi katolikus kisebbség így váratlanul nagy befolyáshoz jutott a 

városi önkormányzatban, és a városi jog is kiterjedt rájuk: a vagyonosabb katolikusok 12 

forintért, a szegényebbek 1 forintért nyertek polgárjogot. A külső tanács tagjainak számát a 

szenátus létszámának kétszeresében állapították meg.851 

1673-tól kezdődően szinte minden évből ismert a városi tisztújítást megelőzően, 

december táján a szabad királyi városokhoz intézett uralkodói rendelet, amely a korábbiakhoz 

hasonlóan sürgette egy katolikus városvezetés megválasztását.852 A kamarának egyre inkább 

sikerült beleszólnia a városi tisztújításokba. 1674 januárjában Bártfa jelentette a Szepesi 

Kamarának, hogy az uralkodói akaratnak megfelelően zajlottak le a választások, és két 

szenátorral küldték meg a kamarának a választott község névsorát. A Magyar Kamara 1674. 

áprilisban újabb rendeletben sürgette a Szepesi Kamarát, hogy a közelgő Szent György napján 

esedékes választásokon ne csak a szenátusba, hanem bírónak, jegyzőnek is katolikusokat 

válasszanak.853 Állandósult a kamarai megbízottak részvétele a választásokon. Az előbb 

említett bártfai esetben is egy kamarai tisztviselő szállt ki megbízottként a választások 

felügyeletére. 1675 januárjából ismerjük Draheim Vilmos jelentését az eperjesi 

tisztújításokról, melyben tájékoztatja a Szepesi Kamarát, hogy hosszas egyeztetések és viták 

után a város három-három személyt jelölt bírónak és jegyzőnek. Draheim egy-egy jelöltet 

                                                 
849 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 243, 1673. június, 1673. június 27., fol. 453r–457v, 479r–482v. 1673. május 20. 
Az udvari konferencia felterjesztése I. Lipóthoz. 
850 MOL E23 1673. március fol. 40. 1673. március 13. 
851 Dejiny Prešova 1965. 169. 
852 MNL OL, A 35, 1673., nr. 339. 1673. december 6. A kamara ekkor egységesen küldte meg a városoknak 
(Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Késmárk) a felszólítást, csupán a választás napjára jelölt meg eltérő 
időpontokat. A következő évekből: MNL OL, A35, 1674., nr. 503. 1674. december 15.; 1675., nr. 544. és nr. 
545. 1675. december 18. 
853 MIHALIK 2010b. 283. 
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különösen ajánlott a Kamara figyelmébe, de sokkal inkább adminisztrációs, igazgatási 

tapasztalataikat emelte ki, a felekezeti szempontok, a katolikus egyházhoz való lojalitásuk 

nem került elő.854 A bírói és jegyzői poszt elnyeréséhez ekkor már természetes előfeltételnek 

számított a katolikus felekezethez való tartozás. A Draheim által külön kiemelt és bírónak 

javasolt Weber Jánosról tudjuk, hogy 1673-ben, Eperjes visszafoglalását követően katolizált, 

így mentve meg magát a perbefogástól. Ennek köszönhetően a következő években is 

megválasztották főbírónak és a tisztet egészen 1683-ig viselte.855  

Ugyanebben az időben Turcsányi György – maga is bírójelölt volt Eperjesen – 

jelentette Kisszebenből, hogy a szenátusba négy evangélikust és hat katolikus választottak, az 

egyik tribunus katolikus, a másik evangélikus lett, míg a bíró és a jegyző katolikusok. A külső 

tanácsból kizárt tizenhárom „megátalkodott” tagot, helyükbe két katolikus került, a többi 

áttéréséhez pedig nagy reményt fűzött a kamarai megbízott.856 Ahogy Weber János példája is 

mutatta, az áttérés, de annak akár alapos reménye is elegendő volt ahhoz, hogy az adott városi 

vezető megmaradhasson hivatalában. A jezsuita évkönyvek is fenntartották az 1674. évből a 

bártfai városi tanács katolizálását. A bíró és a szenátorok eszerint a kamara tisztviselői előtt 

úgy nyilatkoztak, hogy „mivel eddig rossz lutheránusok voltunk, ezentúl már jó katolikusok 

leszünk.”857 A jezsuiták leírásukban nagy szerepet szántak önmaguknak a protestáns vezetők 

áttérítésében, ami kétségkívül fontos lehetett – ám az egzisztenciális és karrierszempontok 

alighanem nagyobb súllyal estek latba.  

A városi tisztújításokban esetenként a katolikus egyház helyi képviselői is aktívan 

közreműködtek. A megfelelő személyek kiválasztásában a plébánosoknak is nagy szerep 

juthatott. 1698-ban Szatmár városa tiltakozott az ellen, hogy a kamarai megbízott, Skottka 

Mihály harmincados a plébános, Lencsovics András jezsuita atya jelenlétét is elrendelte a 

tisztújításon. A szatmáriak ellenvetése szerint sem az ország törvényei, sem a kiváltságok, 

                                                 
854 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 13. Eperjes, 1675. január 13. Draheim három nappal később már 
az újonnan megválasztott szenátus három jelöltjének nevét küldte meg a Szepesi Kamarának, hogy közülük a 
tribunust megválasszák. Az új eperjesi bíró, azaz Weber János és a szenátus Draheimen keresztül kérte a 
kamarát, hogy a három jelöltből (Jakob Splenius, Petrus Juliani, David Stenczel) nevezzenek ki egy megfelelő 
személyt, és Draheim által a város vezetésének mutassák be. Draheim kihangsúlyozta levelében, hogy a bíró és a 
szenátus az evangélikusok teljes kiszorítása után katolikusokból áll. MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 
31. Eperjes, 1675. január 16. 
855 BUBRYÁK 2003. 225–226. Weber családja Thököly Imre uralmának idején visszatért az evangélikus hitre, és 
Antonio Caraffa eperjesi vértörvényszéke Weber két fiát, Frigyest és Dánielt is kivégeztette. A Szepesi Kamara 
1673. november 4-én tájékoztatta a Magyar Kamarát, hogy Weber János feleségével és gyermekeivel katolizált, 
így nem egyszerűen ajánlják, hanem méltónak ítélik, hogy régi tisztségét visszanyerje: MNL OL, E23, 1673. 
november 4. 
856 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 46. Eperjes, 1675. január 23. Turcsány György eperjesi 
harmincadellenőr volt, tehát személyében is látható az a törekvés, hogy a városi vezető tisztségekre megbízható 
kamarai tisztviselőket is jelöltek és választottak. FALLENBÜCHL 2002. 334. 
857 ÖNB Handschriftensammlung, nr. 12.224, LA 1674. fol. 191r–v. 
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sem a szokásjog alapján nem vehet részt pap, plébános vagy prédikátor a tisztújításon, amely 

– szólt érvelésük – merőben politikai, és nem egyházi ügy.858 A plébánosok kiemelt, 

befolyásos szerepe nem volt véletlen. A Szepesi Kamara legmegbízhatóbb információforrásai 

a katolikus egyház helyi képviselői, a plébánosok és a szerzetesrendek voltak. Nemcsak 

híveikről, hanem a város lakosságáról, a belső viszonyokról is pontos értesülésekkel 

rendelkeztek.859 Ezeknek az információknak a birtokában ők lettek a kamara helyi „szemei és 

fülei”, akikre a városi ügyekben biztonsággal támaszkodhattak.  

A plébános szerepét növelte még, hogy a városvezetés tisztújításának rítusa ebben az 

időben egyre inkább egy katolikus szertartásba ágyazódott. A tisztújításon a bírói eskütétel a 

katolikus templomban vagy a plébánián történt, ezen az evangélikus városvezetőknek is jelen 

kellett lenniük. Szintén része lett a ceremóniának a városházáról a templomba vonuló 

körmenet, amely a nyilvánosság előtt is reprezentálta a hatalomváltást.860 1675-ben Szegedy 

János kamarai megbízott az új bártfai városvezetés eskütételét és megerősítését az előző 

esztendőhöz hasonlóan a templomban akarta véghez vinni. Azonban a városi község idő előtt, 

Szegedy tudta nélkül összegyűlt a városházán, így végül ott ment végbe a városvezetés 

beiktatása.861 

A választás természetesen nem mindig vált be. Ahogy a vármegyéknél, úgy a 

városoknál is szembe kellett nézni azzal a problémával, hogy nem volt megfelelő katolikus 

társadalmi bázis, amelyből megfelelő jelölteket meríthettek volna. Éppen emiatt a kezdeti 

időszakban kamarai tisztviselők kerültek a városok élére. A lőcsei krónikából tudjuk, hogy a 

Szepesi Kamara Eperjes esetében is ezzel a problémával találta magát szembe 1673-ban: 

„…újakat nevezett ki helyükbe, katolikusokat, ahogy össze tudta szedni a városból és vidékről, 

derék embereket és alkalmatlanokat, polgárokat és nemeseket…”.862 I. Lipót 1673. augusztus 

16-án már azt írta Ampringen gubernátornak, hogy az eperjesi magisztrátus kevéssé alkalmas 

személyekből áll. Elrendelte, hogy a gubernátor a Szepesi Kamara biztosait küldje ki, hogy 

megfelelően javítsák ki a városvezetés összetételét.863 Augusztus 23-án az eperjesi 

magisztrátus is kérvénnyel fordult a Szepesi Kamarához. Mivel Eperjest olyan nagy 

                                                 
858 MNL OL, E254, fasc. 181., 1698. január, nr. 86. Szatmár, 1698. január 12. 
859 H. NÉMETH 2011. 129–130. 
860 H. NÉMETH 2010. 59. A tisztújítás egész menetére, azon belül is a beiktatási ceremóniára: H. NÉMETH 2007a. 
különösen 66–68. 
861 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 42. Bártfa, 1675. január 4. 
862 HAIN 1988. 357. p. 
863 FELHŐ 1946. 265. Az ekkor a csehországi Pilsenben tartózkodó I. Lipót augusztus 16-án jelezte a Bécsben 
hátramaradt Haditanácsnak, hogy a fegyvereket és lőszereket szállítsák el Eperjesről Kassára, és a város tanács 
ügyében is intézkedjenek. Az ügyben a Haditanács még aznap átírt a Guberniumnak, amely augusztus 25-én 
jelezte, hogy Volkra grófot és Spankau tábornokot bízza meg az eperjesi magisztrátus ügyének rendezésével. 
SZABÓ 1958–1959. II. 305–306. 
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büntetéssel sújtották, hogy a város abba teljesen tönkrement, a külső, nem eperjesi származású 

magisztrátusi tagok attól féltek, hogy a várossal együtt koldusbotra jutnak, ezért kérték 

felmentésüket és új elöljárók kinevezését.864 A gubernátor szeptember 1-jén Volkra Ottó 

adminisztrátort és Spankau tábornokot bízta meg a feladat elvégzésével. Azonban Volkra és 

Spankau is úgy találta decemberi jelentésében, hogy nagyon nehéz a szenátusba katolikusokat 

bejuttatni, a külső tanács pedig nem is teljes számú, mert nem lehetett már megfelelő 

katolikusokat találni.865  

A katolikus jelöltekkel maguk a kamarai tisztviselők sem voltak mindig megelégedve, 

ezt mutatja a kisszebeni városi tisztújításra kiküldött Vitézy János harmincados jelentése 

1697-ből: „Csak az mostani bírónak, ki precise pro Fidem Catholicam majd 

recommendáltam, tavalyi esztendőben, már egy falat kenyere sem volt. Bírósága alatt penig, 

mindennel bővelkedett, mindennap részegeskedhetett, úgy a többi bezárkózván véle együtt 

város pincéjében, melyről Wagner Gáspár város kocsmárosa tegyen relatiót. Bíróságra azért 

hárman vannak: Samuel Feldmayer, nyilvánvaló lopó s város javait tékozló, Hans Bernard 

Schmidt, mostani tribunus, s Mercz György kikről semmit sem szólok, hanem az Úristen 

idehozván az urat, ha úgy tetszeni fog, mutathatok”.866 A városi tisztújítások során állandó 

problémát okozott tehát, hogy a tapasztalt evangélikus városvezetők helyére nehezen találtak 

alkalmas katolikus jelölteket. Azonban H. Németh István a soproni elit változását vizsgálva 

rámutatott, hogy ugyan valóban kerültek be a városvezetésbe ekkoriban csekélyebb képességű 

személyek, az új városvezetők azonban – gyakorta épp kamarai szolgálatuk miatt – már 

rendelkeztek igazgatási tapasztalattal. Az újonnan megválasztott bírók, szenátorok, jegyzők 

nemcsak képzettek voltak, hanem a várossal már korábban is kapcsolatban álltak, és az 1670-

es évek elején bekövetkező változások előtt is jelentős társadalmi presztízzsel bírtak.867 

 

3.3. A PROTESTÁNS LELKÉSZEK ELLENI FELLÉPÉS 

3.3.1. Út a kollektív vádig   

1670. január 15-én I. Lipót leiratában nyomozást rendelt Czeglédy István kassai prédikátor 

ellen.868 A rendelet ugyan másokra is vonatkozik, de nem nevezi meg őket. Bűnük a törökkel 

folytatott kapcsolattartás, correspondentia. A Szepesi Kamara azonban, úgy tűnik, nem fogott 

                                                 
864 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. augusztus, nr. 156. Eperjes, 1673. augusztus 23. Ennek egy másik példánya: 
MNL OL, E250, fasc. 45., nr. 143. Eperjes, 1673. augusztus 23. 
865 FELHŐ 1946. 265–266. 
866 MNL OL, E254, fasc. 173., 1697. január, nr. 32., 1697. január 3., Kisszeben.  
867 H. NÉMETH 2007b. 137. 
868 PÉTER 1995c. 206. A Magyar Kamara január 18-án továbbítja a rendeletet és kéri a nyomozást megindítását a 
Szepesi Kamarától: MNL OL, E250, fasc. 40., nr. 8a. 1670. január 18. 
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hozzá az ügy kivizsgálásához, mert 1670. március 6-án a Magyar Kamara újabb utasítást 

küldött Kassára, de immár a pontos nyomozati kérdésekkel együtt. Czeglédyre az első két 

kérdőpont vonatkozott. Az első azt tudakolta, hogy nyilvánosság előtt valóban imádkozott-e 

az oszmánok kandiai (krétai) győzelméért, a második kérdés pedig, hogy valóban 

szerkesztett-e az uralkodó ellen gúnyiratot vagy megrendelte-e ilyen nyomtatását. A többi 

kérdés arra vonatkozott, hogy a készültek-e valakik oszmán fennhatóságot elfogadni és az 

uralkodó, a császári katonaság ellen fordulni.869 Ez a Magyar Kamarától kiadott március 6-i 

rendelet pontosan két héttel előzte meg Zrínyi Péter horvát bán hadbahívó levelét. Mire Felső-

Magyarországon veje, I. Rákóczi Ferenc zászlót bontott, addigra – Lipót király szavaival élve 

– Zrínyi és Frangepán már a „kalitkában vannak, s kezdenek is énekelni”. Május elejére 

Rákóczi is kihátrált a mozgalom mögül, egy hónap múlva pedig megérkeztek a császári 

csapatok a térségbe.870 

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a bécsi udvar már évek óta tudott a magyar 

arisztokraták szervezkedésének részleteiről, akkor annak bukása előtt pár hónappal Czeglédy 

ellen elrendelt nyomozás már egyértelműen az új udvari politika előszele volt. Az 1670 

nyarán lefogott, rebellisnek tekintett magyar köznemesség ügye és a Czeglédy elleni vizsgálat 

végül ősszel ért össze. Az uralkodó június 8-i rendelete alapján kezdte meg az egri káptalan a 

vizsgálatokat.871 A kérdések már részben módosultak, részben változtak is. Továbbra is 

felmerült, hogy Czeglédy valóban tartott-e hálaadást az oszmánok krétai győzelmét követően, 

de új vád volt ellene, hogy Apaffynál járt volna Erdélyben a rebellisek követeként. Azonban 

már általánosabb, felekezeti ellentéteket érintő kérdések is felmerültek: milyen gyűléseket 

tartottak az evangélikusok eperjesi akadémiáján, kik szidták Sáros vármegye gyűlésén a 

jezsuiták támogatóit, kik követtek el blaszfémiát és szentségkáromlást Ung vármegye 

gyűlésén.872 

De Czeglédy pere csupán az első volt, mutatva, mi várhat a következő években a 

protestáns lelkészi karra. 1673 előtt azonban más módszerekkel is igyekeztek megtörni őket, 

főként jövedelmeik elvételével. Jósa János már 1670. augusztus közepén érdeklődött a 

                                                 
869 MNL OL, E250, fasc. 40., nr. 24. 1670. március 6. A császár ellen szóló mű a Sion vára lett volna a vád 
szerint, vö.: PAULER 1876. II. 316. 
870 BENE 1997. 38–44. 
871 MNL HML, XII-1/58. k., nr. 234. Feltehetőleg a június 8-i rendelet alapján a Magyar Kamara már a nyár 
elején ismét felszólította a Szepesi Kamarát a Czeglédy elleni vádak kivizsgálására: MNL OL, E250, fasc. 40., 
nr. 54. A Haditanács azonban csak 1670. szeptember 1-jén utasította Spankau tábornokot, hogy fogja le 
Czeglédyt mint rebellist, vö.: SZABÓ 1958–1959. I. 210. 
872 A tanúk többsége azt vallotta, hogy Czeglédy egy könyve kiadásához gyűjtött támogatást Erdélyben, csupán 
egy tanú vallotta, hogy valójában Apaffy Mihály fejedelemnél járt követségben. Bár rövid fogság után 
elengedték, 1671 májusában a pozsonyi delegatum judicium elé idézték, ahová el is indult, de Nagyszombat alá 
érve a már nagybeteg lelkész útközben meghalt. PAULER 1876. II. 165., 369–370. 
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kamaránál, hogy a kasui prédikátor által kért dézsmát kiadhatja-e.873 Azonban 1671 elejétől 

egyre gyakoribbá váltak azok a kérvények, amelyeket a protestáns lelkészek vagy közösségek 

nyújtottak be a kamarához, hogy megkapják a parókiális jövedelmeket. Székely László 

szatmári tiszttartó levele mutatott rá igazán arra, hogy a protestáns jövedelmek elvétele 

mögött milyen cél húzódhatott meg. Székely ugyanis jelezte, hogy ha a juttatásokat 

visszatartják, akkor a kisebb protestáns gyülekezetek önerőből nem lesznek képesek papjaikat 

eltartani, vagyis végeredményben ez könnyűszerrel a lelkész elvándorlásához és a helyi 

vallásgyakorlat megszűnéséhez vezethet.874 A lelkészi jövedelmeket pedig rendre elkezdték a 

plébánosoknak kiadni. Ez különösen ott szembetűnő, ahol egy ideig a plébános és a lelkész 

párhuzamosan működött. Királyhelmecen I. Rákóczi Ferenc elvette a templomot a 

reformátusoktól és katolikus plébánost helyezett be. A kamara által bérelt tizedből és a 

helmeci plébániához tartozó leányegyházakból befolyó dézsmát az illetékes kamarai 

tisztviselő a plébánosnak ígérte.875 Hiába kérte a protestáns lelkész is a régi jövedelmét, a 

kamara válaszában egyértelműen leszögezte, hogy a dézsmarészt a plébánosnak kell kiadni.876 

Lassan tehát nagyot fordult az egykori lelkészi jövedelmek kérdése. Miután a 

templomfoglalásokkal párhuzamosan megkezdődött a protestáns vallásgyakorlat korlátozása 

és a lelkészek elűzése, 1672 őszén a kamara már éles hangú levélben utasította a balogvári 

tiszttartót. Kassáról egyenesen azt írták Bicsány Istvánnak, hogy inkább a lelkészek 

üldözésében járna elől, „hogy sem sedecimának megadása felől kérdezkedjék”.877 

Ennek a protestánsokkal és lelkészeikkel szemben megváltozó hangulatnak egyik 

alapvető dokumentuma volt Bársony György Veritas Toti Mundo Declarata című kis műve. 

Bársony Veritasa lényegében az őt megelőző 150 év történelmét tekintette át és értelmezte 

katolikus szemszögből. A váradi püspök és szepesi prépost az 1671-ben Kassán kiadott 

munkájában azt kívánta bizonyítani, hogy azok a törvények, amelyek a bécsi és a linzi béke 

alapján vallásszabadságot biztosítottak, érvénytelenek. Sőt, egyáltalán nem lehetséges olyan 
                                                 
873 MNL OL, E254, fasc. 50., 1670. augusztus, nr. 21., Szolnocska, 1670. augusztus 19. A Szepesi Kamara a 
kérdést a lőcsei bizottsághoz továbbította, amely egyelőre még jóváhagyta a lelkészeknek járó dézsma kiadását. 
Ezt viszont tág értelemben vették a kamaránál, így olyan helyeken is elkezdték kiadni azt, ahol korábban az nem 
volt szokásban, ez pedig kisebb zavarral járt. MNL OL, E254, fasc. 50., 1670. augusztus, nr. 62. Lőcse, 1670. 
augusztus 29. Hartyáni András tanácsos levele a Szepesi Kamarához, hogy a lőcsei bizottságtól fogja 
megkérdezni a dézsma ügyét.; MNL OL, E254, fasc. 51., 1670. szeptember, nr. 110. Lőcse, 1670. szeptember 
22. Hartyáni elrendeli, hogy a konfiskált birtokokon is adják ki a lelkészeknek a dézsmát.; MNL OL, E254, fasc. 
51., 1670. október, nr. 3. Füzér, 1670. október 21. Gilány László füzéri provizor jelenti a kamarának, hogy kiadja 
a dézsmát a lelkésznek, de az nem volt addig arrafelé szokásban.; MNL OL, E254, fasc. 51., 1670. október, nr. 
42. Hrabóc, 1670. október 28. Túroczy Mátyás levele, hogy a kamarai rendelet szerint a lelkésznek kiadta az őt 
megillető dézsmarészt. 
874 MNL OL, E254, fasc. 54., 1671. augusztus, nr. 9. Szatmár, 1671. augusztus 8.  
875 MNL OL, E254, fasc. 54., 1671. október, nr. 2. S.l., s.d.  
876 MNL OL, E244, fasc. 28., 1671. október, fol. 58. 1671. október 2. 
877 MNL OL, E244, fasc. 30., 1672. augusztus, fol. 37. 1672. augusztus 27. 
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törvény, amely az uralkodót arra kötelezhetné, hogy országában megtűrje a protestánsokat. A 

püspök az 1525. évi 4., vagyis az evangélikusok megégetését kimondó törvénycikkelyt 

tartotta érvényesnek.878 Bársony alapvető indoklása az volt, hogy a protestánsok megsértették 

a bécsi béke záradékát, amely kimondta, hogy vallásszabadságukat csak a katolikus vallás 

sérelme nélkül gyakorolhatják. Werbőczyre hivatkozva tagadta a bécsi és linzi békék 

törvénybe iktatásának jogszerűségét is, mivel Werbőczy szerint egy törvény érvényességéhez 

az uralkodó és a rendek együttes hozzájárulása szükséges. 1608-ban azonban nem volt jelen 

az egyházi rend, míg 1647-ben a nemesség és a főurak egy része is ellenezte a linzi béke 

törvénybeiktatását. Szintén érvként hozta fel, hogy a törvények az augsburgi és helvét 

hitvalláson lévő protestánsoknak szólnak, azonban a magyarországiak más rítust, tanokat 

követnek. Összességében tehát azt javasolta, hogy a protestánsoknak kedvező törvényeket 

töröljék el és állítsák vissza az eretnekek ellen hozott egykori törvényeket.879 

A protestánsokkal és lelkészeikkel szembeni vádak és az ezek következtében 

megerősődő ellenséges hangulat valamennyire önbeteljesítő jóslatként is működtek. Heister 

tábornok 1671 novemberében már azt jelentette, hogy az alsó-magyarországi bányavárosok a 

töröktől kértek segítséget, mert templomaikat, főként pedig a besztercebányait, el akarják 

tőlük venni.880 1672 márciusában Szelepcsényi György érsek írt a Haditanácsnak, hogy a 

töröknél bizonyos prédikátorok jártak.881 Egy hónappal később pedig Pálffy Tamás kancellár 

továbbította a Haditanácsnak Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök levelét, hogy Felső-

Magyarországon a prédikátorok nyilvános imádságot mondtak a törökért. Az ügyben 

megindult a Haditanács és a Magyar Kancellária között az iratváltás és Bécsből jelezték 

Spankaunak, hogy ha ilyen eset előfordul, azt jelezni kell a kancelláriának.882 Hogy Szegedy 

és Szelepcsényi leveleinek milyen és mekkora valóságalapja volt, nehezen megállapítható, 

azonban az teljességgel bizonyos, hogy a Czeglédy elleni vádakat 1672 tavaszára kollektív 

váddá emelték, az egész lelkészi karra kiterjesztették. Az uralkodó 1672. április 30-án kiadott 

rendelete utasította a kamarai adminisztrációt, hogy kezdjék meg a törökért imádkozó és 

prédikációt tartó lelkészek ellen a nyomozást.883 Ez volt az a „káromkodó, észvesztő és 

háborúság kíváno Praedikatorok ellen való commissio”, amelyet Szegedy püspök nagy 

örömmel fogadott és elrendelte plébánosainak is, hogy jelentsék, ahol még ilyen lelkészről 

                                                 
878 CJH 1899a. 831. 
879 ESZE 1971. 667, 675. Újabban a Veritast elemzi: BAHLCKE 2006. 
880 SZABÓ 1958–1959. I. 227. 
881 SZABÓ 1958–1959. II. 141. 
882 SZABÓ 1958–1959. II. 143. 
883 MNL OL, E250, fasc. 43. nr. 81. 1672. május 6. A Magyar Kamara a Szepesi Kamarához, ennek 
mellékletében az uralkodó április 30-i, Laxenburgból keltezett rendelete. 
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tudnak.884 A törökösség vádját igazolni látszott, amikor egyes gömöri kincstári birtokokok 

protestáns gyülekezetei az egri pasához fordultak lelkészeik elűzése miatt. A pasa ugyan 

eleinte fenyegetően lépett fel a beiktatott plébánosokkal szemben, végül azonban elküldte 

követét Kassára a Szepesi Kamarával és Spankau tábornokkal való tárgyalásra.885 

A törökösség mellett a többi vád sem csitult el. Ezeknek a vádaknak a formálódását S. 

Varga Katalin tárta fel alaposabban a gályarabper jegyzőkönyvének kritikai kiadásához írt 

előszavában. A Wesselényi-szervezkedésben való részvétellel szorosan összekapcsolódott az 

erdélyiekkel, franciákkal és a német protestáns fejedelmekkel való külkapcsolat, a rebellis 

bujdosókkal való összefonódás, a Mária-kultusz, a szentkultusz elleni bűntettek és általában 

az istenkáromlás bűne (kereszt megtapodása, az ostya meggyalázása), a protestáns 

istentiszteletekkel összemosódó magángyűlések miatti vádak sora.886 Ezek a vádak hol együtt, 

hol külön jelentkeztek, ám folyamatosan jelen voltak az 1670 utáni időszakban, a 

protestánsok elleni politikai eszköztár visszatérő, állandó elemeivé váltak. 

Az egyre erősödő ellenreformációs nyomásnak volt köszönhető, hogy 1672 tavaszára 

a Czeglédy elleni vádakat kollektíven kiterjesztették a teljes lelkészi karra. Amögött pedig, 

hogy ennek az erőszakos irányvonalnak az udvar szabad utat nyitott, aktuális politikai 

játszmák húzódtak meg. Az 1660-as évek elejére a bécsi udvari politikának új pólusa alakult 

ki Johann Paul Hocher körül.887 Hocher köréhez sorolhatjuk Rottal János grófot, aki a Titkos 

Tanácsban a magyar ügyek referense volt, hiszen a magyar főurakkal és főpapokkal kiváló 

kapcsolatot ápolt, és Kollonics Lipót bécsújhelyi püspököt, 1672-től a Magyar Kamara 

elnökét. Ide tartozott három gazdaságpolitikus: Johann Joachim Becher, Philipp Wilhelm von 

Hörnigk és Wilhelm von Schröder is. Ennek az 1670-es évek elejére kikristályosodó új 

politikai garnitúrának a közös célja az egységes birodalom megteremtése, hatékony 

abszolutista államrendszer kialakítása volt. Céljaik érdekében a régi bécsi vezetés képviselőit, 

a Titkos Tanács első emberét, Auersperg herceget, majd utódát, Wenzel Lobkowitz herceget 

és az Udvari Kamara elnökét Ludwig Sinzendorf grófot is fokozatosan háttérbe szorították. 

Már a Wesselényi-szervezkedéssel párhuzamosan törekedett Hocher és köre a magyar állami 

intézmények háttérbe szorítására az ország tényleges irányításában.888 Ez a politikai kör egy 

                                                 
884 MNL OL, E254, fasc. 56., 1672. május, nr. 39. Jászó, 1672. május 26. 
885 MIHALIK 2009. 
886 S. VARGA 2002. 16–19. 
887 A polgári származású jogi doktor 1663-ban birodalmi tanácsos, 1665-ben udvari alkancellár, 1667-ben 
birodalmi kancellár, fokozatosan a Titkos Konferencia befolyásos tagja, I. Lipót bizalmasa lett. SIENELL 1997. 
136–142. 
888 R. VÁRKONYI 2002b. 445–448, 452. 
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központilag meghatározott gazdaságpolitikai irányt vitt, ennek nyitánya az 1671. március 21-

én kibocsátott adórendelet volt.889 

A másik politikai irányvonal az ellenreformáció erősítését kívánta. Az emögött álló 

csoportosulás azonban belsőleg is megosztott volt, személyi-hatalmi érdekek mentén. 

Szelepcsényi György prímás és Rottal János gróf egy Munkácstól Bécsig terjedő koalícióval 

találta magát szemben. Ennek élén Pálffy Tamás nyitrai püspök, magyar kancellár állt, aki a 

lőcsei bizottságot törvénytelennek tartotta, és egy országgyűlés összehívását sürgette. 

Szövetségesre talált ebben a protestánsok ellen egyre erélyesebben fellépő Báthory Zsófia 

fejedelemasszony személyében, aki 1670 tavaszát követően minden erejével fiát, I. Rákóczi 

Ferencet kívánta kimenteni a vádak alól. 1670 őszén Pálffy püspök volt az, aki szorgalmazta 

az eperjesi, lőcsei és bártfai templomok elfoglalását, és már ekkor felvetette a kassai Szent 

Erzsébet-székesegyház visszavételét. Ehhez Báthory Zsófia személyében és az ő jezsuita 

kapcsolataiban talált támogatókat. Rottal gróf azonban kevésbé volt híve az erőszakos 

ellenreformációnak, míg Szelepcsényi először le akarta nyugtatni a felső-magyarországi 

kedélyeket, amelyet azonban a templomfoglalások megindulása megakadályozott volna.890 

Aligha csodálható, hogy Rottal hezitálását és a szabad királyi városokban lévő templomok 

visszafoglalásának 1670 őszi elmaradását épp Sámbár Mátyás jezsuita atya, a 

fejedelemasszony udvarának egyik legfontosabb tagja illette elég kemény szavakkal.891 

Szelepcsényi azonban politikai súlyával sikerrel fordította a maga oldalára a politikai 

mérleget, ezt azonban az udvar is taktikusan használta ki. Az érsek ellen is felmerült a vád, 

hogy tudott a szervezkedésről, sőt, annak részese is volt. Szelepcsényi ezeket a vádakat 

Pálffynak tulajdonította, de sikerrel tisztázta magát. Sőt, nemcsak magát, hanem a köreihez 

tartozókat is kimentette, így például Szegedy Ferenc Lénárd egri és Sennyei István veszprémi 

püspököt is, akik ellen hasonló vádak merültek fel.892 Szelepcsényi ezért cserébe elfogadta, 

hogy a főbűnösök perét egy különbíróság folytassa le, és a mérsékeltebb Rottallal szemben 

már ő is a legszigorúbb büntetés híve lett. Azonban 1671 tavaszán az adórendelet miatt tett 

néhány élesebb kijelentést, mire az udvar finoman érzékeltette, hogy bármikor elővehetik az 

ellene felmerült vádakat. Miután az érsek ismételten visszalépett, ezt az udvar a 

templomfoglalások jóváhagyásával „honorálta”. Azonban 1672. február 12-én Wenzel 
                                                 
889 Hozzávetőlegesen 870 ezer forinttal, vagyis jobbágyportánként 80–100 forinttal terhelte a lakosságot. Ezzel 
Magyarország az összbirodalmi terhek több mint 40%-át viselte volna. A kirobbanó elégedetlenség miatt 
hamarosan jelentősen módosították a márciusi adórendeletet, viszont a kieső bevételek ellensúlyozására egy új, 
accisa néven bevezetett fogyasztási adóról is rendeletet adtak ki. BENCZÉDI 1980. 49–51. 
890 BENCZÉDI 1975b. 492–493. 
891 EPL, AS, Acta Radicalia, Classis X., Nr. 196., fasc. 40., pag. 187. Kassa, 1670. november 15. (MNL OL, MF 
2662. dob.) 
892 PAULER 1876. II. 156–159. 
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Lobkowitz udvarmester, az udvar ekkor még legbefolyásosabb politikusa egy tervezetet 

nyújtott be az uralkodónak, amelyben felmerült az ország berendezkedésének átalakítása. A 

tervezetben javasolta a nádori tiszt eltörlését és egy testületi kormányzat bevezetését, vagyis 

egy kormányzó mellett négy magyar és négy német tanácsos kinevezését.893 Ez természetesen 

sértette és korlátozta volna Szelepcsényi helytartói hatalmát.894 Aligha csodálható, hogy ismét 

beszélni kezdtek Szelepcsényi kapcsolatáról az összeesküvőkkel, ami miatt az érsek ismét 

visszakozott és elfogadta a Gubernium felállítását. Cserébe az uralkodó 1672. október 12-én 

maga állított ki testimoniálist a főpap ártatlanságáról. Szelepcsényi és az udvar ismét 

megingott viszonyát az 1673-ban meginduló lelkészüldözések egyengették ki ismét.895 

A prímás tehát Bécsben a magyar érdekek védőjeként, míg helytartóként 

Magyarországon a Habsburg-érdekek képviselőjeként jelentkezett.896 Az udvarral való 

kötélhúzás közepette a magyar érdekeket Szelepcsényi fokozatosan feladta, és elősegítette a 

lipóti abszolutizmusnak is nevezett új berendezkedés kialakulását. Az udvar cserébe egyre 

inkább támogatta a magyar klérus és annak élén Szelepcsényi ellenreformációs elképzeléseit, 

ami az udvarban is a valláspolitikai irányzat megerősödéséhez vezetett. Ennek az irányzatnak 

az ideológiáját alapozta meg Bársony püspök a már ismertetett röpiratával. A Veritas toti 

mundo declarata-val lényegében a protestánsokra igyekezett korlátozni a felségárulás és a 

jogeljátszás (Verwirkungstheorie) vádját – noha a Wesselényi-szervezkedés vezetői kivétel 

nélkül a katolikus nagybirtokos arisztokrácia tagjai közül kerültek ki. Bársony ezzel az udvari 

politika két versengő tendenciája között püspökként értelemszerűen az ellenreformációs 

irányvonal mellett tette le voksát, miközben a lipóti abszolutizmus jogalapját jelentő doktrina 

tágabb, állami értelmezését (a magyarok eljátszották jogaikat) egy szűkebb, katolikus 

felfogással (a protestánsok eljátszották jogaikat) cserélte fel.897 Az udvar is fokozatosan 

elfogadta ezt, és lényegében szabad kezet adott a magyar püspöki karnak a protestáns 

lelkészekkel való leszámolásban. 

Mire tehát a Szelepcsényivel való politikai mérleghintázásban az udvar egyre 

szabadabb kezet adott a klérusnak, addigra a Czeglédy ellen megfogalmazott vádakat is 

fokozatosan kiterjesztették a teljes lelkészi karra. Már csak az a gyújtópont hiányzott, amelyre 

hivatkozva megkezdődhetett a leszámolás. Ezt lényegében a bujdosók 1672. őszi támadása 

                                                 
893 KÁROLYI 1883. 6–7. 
894 Szelepcsényi 1667-től Nádasdyval együtt, 1670 októberétől 1681 júniusáig pedig egyedül töltötte be a királyi 
helytartó (in iudiciis locumtenens regius) tisztségét: TUSOR 2003. 304. 
895 BENCZÉDI 1975b. 500–501. 
896 TUSOR 2003. 305. 
897 BENCZÉDI 1980. 53. 
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szolgáltatta.898 Mert miközben a politikai kötélhúzás ment, addig az egyre nyíltabb erőszakba 

torkolló ellenreformációval a vallási inga is kilendült, amit csak tovább tüzelt az udvar egyre 

inkább háttérbe szoruló adópolitikai irányvonala is.899 Az 1670–1672 eseménysornak, a 

Czeglédy elleni vádak kiterjesztésének azért is fontos a figyelembe vétele, mert ahogy Péter 

Katalin is rámutatott: „Optikai csalódás áldozatai leszünk, ha a gályarabsághoz vezető pert 

csak a harminchárom lelkészével hasonlítjuk össze, hiszen az előtte és mellette indított 

perekkel összevetve csupán egy a sok közül.”900 

 

3.3.2. Az 1674. évi prédikátorperek előzménye: a kassai modell és recepciója 

Az előző fejezet végén, a Péter Katalintól vett idézetben jelzett mellett még egy, eddig 

kevésbé vizsgált optikai csalódás merülhet fel. Ez pedig az 1673 szeptemberében kezdődő, 

tömeges prédikátorperek közvetlen előzményeinek tisztázása. Ennek megválaszolását már 

Benczédi László megkísérelte. Benczédi az előző fejezetben is ábrázolt udvari politikai 

változásokat és irányvonalakat vizsgálta, és ennek kontextusába helyezte el 1673 elejének 

eseményeit. Ennek alapján rajzolódott ki egy Kassán, az egri püspök közreműködésével 

megszülető tervezet a prédikátorok elleni totális fellépésről.901 Lényegében Benczédi 

kutatásai óta megelégedtek az általa megrajzolt képpel. Bár S. Varga Katalin alaposabban 

körbejárta az egyes vádpontok gyökereit, az 1673. évi eseményeknél megelégedett Benczédi 

eredményeivel.902 Hasonlóképpen tett Papp Klára is, aki a prédikátorperek történeti hátterének 

bemutatásánál a szakirodalom megállapításainak összefoglalásával szintén nem ment tovább 

Benczédi megállapításain túl.903 Újabban a német származású, Kaliforniában oktató Georg B. 

Michels vizsgálta több oldalról a prédikátorperek előzményeit. Ezek közül a kisszebeni 

helyzetet feltáró legújabb tanulmánya emelhető ki leginkább. Szembemegy S. Varga 

Katalinnal, aki szerinte a korábbi történetírói hagyományt követte, mivel a protestáns oldal 

1674 utáni forrásaira (exulánsok naplói, élettörténetei, levelei, röpiratai, prédikációi) 

támaszkodott. Michels Paulerre és Fabinyi Tiborra hivatkozva sürgette, hogy a lelkészek 1674 

előtti szerepét alaposabban körül kellene járni.904 Mivel mindenki elfogadta Benczédi 

                                                 
898 Az 1672. évi támadásra mindmáig alapvető: PAULER 1869. Újabban az ellenreformáció hatását és a felkelés 
jellegét vizsgálja: MICHELS 2010; MICHELS 2012. 
899 1672 végétől azonban az adópolitika már nem hosszabbtávú politikai célzatosággal fogalmazódott meg, 
hanem pusztán az éppen aktuális szükségleteket fedezésére szolgált: BENCZÉDI 1980. 66. 
900 PÉTER 1995c. 206. 
901 BENCZÉDI 1975a. 
902 S. VARGA 2002. 20. 
903 PAPP 2008. 54. 
904 MICHELS 2013. 56–57. Michels elismeri azonban, hogy vizsgálatában nem tudott az 1674 előtti protestáns 
forrásokra támaszkodni, így ő is az 1672. évi bujdosó támadást követő, a központi kormányzat által elrendelt, és 
az egyházi hatóságok, mint hiteleshelyek által lefolytatott vizsgálatokat és felvett tanúvallomásokat használta 
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megállapításait, egy kérdést elfelejtettek feltenni, amit Benczédi is megválaszolatlanul 

hagyott. Mi történt 1673. február 12., Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök, Volkra Ottó 

Ferdinánd Teofil kamarai adminisztrátor és Holló Zsigmond kamarai tanácsos kassai 

tanácskozását követően egészen 1673. szeptemberéig, amikor Szelepcsényi megindította az 

első tömeges pert 33 prédikátor ellen? Miként volt a kassai tervezet fél éven át napirenden, és 

hogyan zajlott bécsi udvari recepciója? Nem állítom, hogy ezeket a kérdéseket 

maradéktalanul meg tudom válaszolni a következőkben, de néhány gondolattal és lépéssel 

talán közelebb kerülhetünk a válaszhoz. Ennek során pedig lényegében kibontakozik, hogy az 

1670-es években miként kívánták lebontani az egri püspökség területén a protestáns 

egyházszervezetet, kiszorítani a lelkészeket és elfojtani a protestáns vallásgyakorlatot.  

1672 őszén a bujdosók támadásával a vallási ellentét ingája visszalendült és 

végigszántott az alsópapság soraiban, szerzetesek és plébánosok között egyaránt. Bőségesen 

lehetne sorolni a példákat, hogy a katolikus papokat milyen válogatott kínzásokkal gyötörték, 

illetve néhányukat meg is gyilkolták. A katolikus nemesek birtokait felégették, kirabolták, a 

kisnemesektől az arisztokratákig senki, a városi polgárság sem volt biztonságban.905 A 

bujdosók támadása összefonódott a rituális erőszak szimbolikus megnyilvánulási formáival is. 

Ez azt jelentette, hogy az oltárokat, szentképeket, Mária-képeket és szobrokat gyalázták meg, 

az ostyát szétszórták, megtaposták, vagyis olyan szimbólumok ellen irányultak akciók, 

amelyek egyértelműen a katolikus felekezettel voltak kapcsolatba hozhatóak.906 A bujdosók 

támadása az udvarban a katolikus párt teljes győzelmét hozta, noha ez igen nagy 

ellentmondáson alapult. Ugyanis az ellenreformációt támogató politikai irányvonal a korábbi 

adópolitikát hibáztatta a felkelés kitörése miatt. Viszont az ellenreformáció újabb hullámát 

azzal igazolták, hogy a rebellióért a protestáns lelkészeket vádolták.907  

Az, hogy a kormányzat és a katolikus egyház regionális és országos képviselői végül 

felléptek a lelkészi kar ellen, a bujdosók egy 1672. december 8-i akciójára vezethető vissza. A 

hegyaljai Tarcal mezővárosában működő Balogh Bálint jezsuita atyát ezen a napon fogták el a 

kurucok. A jezsuita évkönyv részletesen tájékoztat a páter elfogásáról és kínzásáról.908 Balogh 

                                                                                                                                                         
annak megállapítására, hogy a lelkészek milyen szerepet játszottak 1672 körül a Habsburg-ellenes 
mozgalmakban. Bár Michels fő forrásai az egri káptalan 1673 tavaszán lefolytatott vizsgálatai, az egy évvel 
később, 1674 tavaszán felvett veszprémi tanúvallomások meghamisítása fokozott forráskritikára int: PÉTER 
1995c. 200–201.; S. VARGA 2002. 26–27. 
905 A felkelésben manifesztálódó erőszak rítusait orosz példákkal összevetve vizsgálja: MICHELS 2008. Számos 
egyedi példát hoz a katolikus papság elleni támadásra: MICHELS 2010. 112–122. 
906 MIHALIK 2012b. 34–36. 
907 BENCZÉDI 1975a. II. 266. 
908 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1672., fol. 92r–v. Hajnali négykor törtek rá, fogait kiverték, 
és félholtra verték, buzogánnyal verték a hátát, az orrán-száján ömlő vér a földet is eláztatta. Közben minden 
házi eszközét és a kegytárgyakat is összetörték. Ezután kivitték a városiak közé, ahol lincshangulat alakult ki 
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Bálint mellett még más papokat is elfogtak, név szerint Munkácsy János hécei plébános 

ismert.909  

A katolikus papok elrablásának híre természetesen felzúdulást okozott a kassai 

kamarai és egyházi körökben. Alighanem azonnal megkezdték annak átgondolását, miként 

segíthetnének a bajba jutott plébánosokon. A Szepesi Kamara ekkoriban még vezetett titkári 

diáriumából tudjuk, hogy január 8-án Volkra és Holló úgy döntöttek, a katolikus plébánosok 

elfogására válaszul megfogják a kassai református lelkészt, Kabai Gellértet, addig, amíg 

Balogh és Munkácsy ki nem szabadul. Másnap ez meg is történt, és a korábban lefogott ónodi 

református lelkész, Szentmihályi András részére még aznap menlevelet, másnap pedig egy 

hitlevelet állítottak ki, amellyel a bujdosók táborába küldték, hogy az elfogott plébánosok 

szabadon engedéséről tárgyaljon.910 A terv valószínűleg az volt, hogy Kabait ajánlják cserébe 

az elfogott katolikus papokért.911 A lelkész január 26-án tért vissza a kurucok táborából, 

eredmény nélkül. A bujdosók elutasításán és a Torna körüli papok lefogásán felháborodó 

Szegedy Ferenc Lénárd püspök ragadta ekkor magához a kezdeményezést. Egyrészt az 

uralkodónak kívánt írni, másrészt a Szepesi Kamarai altitkár útján kérte az összes kassai 

evangélikus lelkész lefogását. A kamara ezt egyhangúan jóváhagyta, a kassai evangélikus 

prédikátorokat még aznap elfogták, és a kassai senior házában háziőrizet alá vették őket. 

Ugyancsak elhatározták, hogy Szentmihályit ismét elküldik a bujdosók táborába, hátha az 

evangélikus lelkészek lefogása jobban hat rájuk.912 Balogh páter 1673. február 6-án, tehát 

majdnem két hónapos fogság után szabadult ki, a kassai jezsuita diárium szerint ez főleg 

                                                                                                                                                         
ellene, először le is akarták fejezni, össze-vissza húzták-vonták, káromolták, jeges vízbe dobták. A jelenlévő 
lelkészek ellene hangolták a népet, és hitvitára provokálták. 
909 BENCZÉDI 1975a. I. 200. A jezsuita évkönyv még további négy másik papról tesz említést, akiket Baloghgal 
együtt Diósgyőrbe hurcoltak: ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1673., fol. 170v. A kassai 
jezsuita diárium 1673. január 10-én említi, hogy a kurucok Torna alól a tornai, almási és görgői plébánost, illetve 
káplánt vitték el Diósgyőrbe: BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 3v. A tornai és almási plébánosok elfogásáról 
Keglevich Miklós és Semsey Pál tudósította a Szepesi Kamarát: MNL OL, E254, fasc. 59., 1673. január, nr. 40. 
Torna, 1673. január 16.; nr. 41. S.d., s.l. Keglevich és Semsey memoriáléja. 
910 MNL OL, E240, fasc. 2., Diarium diversarum expeditionum camerali, 1673. január 9.; január 10. A Magyar 
Kamarát január 14-én értesítették: MNL OL, E23, 1673. január 14. A Magyar Kamara a széljegyzetben annyit írt 
a Szepesi Kamara akciójára: „bene factum”. A Magyar Kamara válasza a Szepesi Kamarának: MNL OL, E15, 
1673. január, nr. 47., 1673. január 23. 
911 BENCZÉDI 1975a. I. 200. 
912 MNL OL, E240, fasc. 2., Diarium diversarum expeditionum camerali, 1673. január 28. Szegedy azért akarta 
lefogni az evangélikus lelkészeket, mert a bujdosók vezetői evangélikusok voltak, és emiatt nem igazán akartak 
segíteni az ónodi református lelkipásztornak, és ezért hatott rájuk kevésbé a kassai református prédikátor 
lefogása: BENCZÉDI 1975a. I. 200. A Magyar Kamarát is tájékoztatták január 28-án Szentmihályi útjának 
sikertelenségéről: MNL OL, E23, 1673. január 28. A bécsi pápai nuncius február 12-i jelentésében már a 
prédikátorok lefogásáról értesítette a Szentszéket: VANYÓ 1935. 70. 
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annak volt köszönhető, hogy a császári csapatok közeledésére a bujdosók elmenekültek 

Diósgyőrből.913 

A januári tapasztalatok alapján az egri püspök és a Szepesi Kamara vezetése olyannak 

érezte a helyzetet, hogy a bujdosók visszaszorulását követően lehetőség nyílt a protestáns 

lelkészekkel való döntő leszámolásra. 1673. február 11-én a Szepesi Kamara megbeszélésre 

hívta Szegedy Ferenc egri püspököt, kérték azonnali Kassára jövetelét, mert olyan új ügyek 

merültek fel, melynek halasztása csak veszélyt szülne és a tárgyalásukról „magasabb 

helyekre” kell írni.914 Sajnos a tárgyalásról – amely a következő napok eseményeinek 

fényében feltehetőleg már másnap, február 12-én megtörtént – a kamarai titkári diárium éppen 

már nem szól, pár nappal korábbról, február 8-áról származik az utolsó bejegyzés. 

Szervezkedésükbe bevonták a városban rezideáló egri káptalant és a kassai 

szerzetesrendeket is, a ferenceseket és a jezsuitákat. Mokcsay András nagyprépost, 

Jászberényi Gáspár kassai ferences gvárdián, valamint Tordai Ignác és Fugatius András 

jezsuita atyák február 13-án állítottak ki egy–egy tanúsítványt a prédikátorok lefogása óta, 

tehát a január 28–29-e óta eltelt körülbelül két hét alatt elért térítési sikereikről. Mokcsay tíz 

nap alatt a kassai plébánossal és a káptalan káplánjával együtt kilenc evangélikust és négy 

reformátust térített át. A ferencesek másfél hét alatt – amint írják – nyolc személyt, hét férfit 

és egy nőt, a jezsuiták tizenöt embert, nyolc férfit (köztük négy nemest) és hét nőt tettek 

katolikussá.915 Ugyanazon a napon a Szepesi Kamara kérésére Bágyoni Benedek apát, 

olvasókanonok és Fodor György kanonok vizsgálatot tartottak a kassai református 

templomban bizonyos ott talált jelképek miatt. A templomban Krisztus képmása helyett török 

szimbólumokat, csillagot és holdat találtak – mintegy megerősítve az 1672 óta általános 

törökösség vádját.916  

Ezeket a tanúsítványokat az egri káptalan és az egri püspök véleményével (február 14-

re és 15-re dátumozva) együtt a Szepesi Kamara javaslataihoz (február 14-re dátumozva) 

csatoltan küldték el az uralkodónak. A káptalan szerint az eretnekség mint minden rossznak és 

lázadásnak a legalja Istenre, az egész kereszténységre és őfelségére is veszélyt jelent, ezért az 

                                                 
913 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 4v., 1673. február 9. Balogh Bálint atya február 9-én délben érkezett meg 
fogságából Kassára. A jezsuita évkönyv beszámolója szerint szabadulását főként Cobb generálisnak köszönhette, 
aki minden követ megmozgatott a jezsuita atya kiszabadítása érdekében. Így először Tarcal mezővárosát akarta 
rászorítani, hogy közvetítsenek a bujdosók felé az ügyben. Azután az udvarban elérni, hogy bizonyos rebellisek 
cseréljenek ki a foglyokra. Ám a bujdosók túl nagy árat követeltek cserébe: jelentős pénzösszeget, három 
elfogott bujdosó vezetőt és további hatvan fogoly szabadon engedését kérték. Ez természetesen elfogadhatatlan 
volt, ezért rövid ostrom alá vették Diósgyőrt, ahol Balogh atya és négy további paptársa raboskodott: ÖNB, 
Handschriftensammlung, Cod. 12.224, fol. 169v–170r. 
914 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. február, fol. 238., 1673. február 11. 
915 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 325., konv. C., fol 1–4. 
916 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 325., konv. C., fol 6.; MNL HML, XII-1/17., nr. 136. 
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uralkodónak törekednie kell, hogy a lelkek és a haza eme pestisét gyökerestől kiirtsák. Ezért 

kérték, hogy őfelsége tegyen rendelést a kamarának az Úr, a Megváltó és a Boldogságos Szűz, 

és minden szentek ellen naponta káromló, ingerkedő, acsarkodó evangélikus és református 

prédikátorok mint a nemzet ellenségei, a lázongásnak szerzői ellen, hogy ítéljék el és űzzék el 

őket. Mindezek kellő alátámasztására a káptalan utalt az Árpád-házi királyoktól örökölt 

apostoli királyi címre és az 1525-ben hozott törvényre, az evangélikusok megégetésére.917  

Hasonló elméleti alapokra helyezkedett Szegedy Ferenc egri püspök is levelében. 

Vélekedése szerint a reformáció terjedését, a protestáns vallásgyakorlatot az uralkodók csak 

az elmúlt mintegy 70 esztendő háborúi (utalva az 1606-tól, a bécsi békétől számítható 

folyamatokra) miatt voltak kénytelenek eltűrni. Rámutat ugyanakkor, hogy Szent István azért 

nyerte el az apostoli királyi címet, mert megtérítette a pogányokat, akikkel Szegedy 

párhuzamba állítja a protestánsokat, felsorolva megannyi, a katolikusok és a katolikus hit 

ellen elkövetett bűneiket. A protestánsok elleni fellépést ennek alapján jogosnak vélte, és nem 

látta semmi akadályát, mert a törökkel béke van, a német fejedelmeknek pedig semmi joga 

nincs a királyságban.918 A szabad vallásgyakorlat eltörlésére a prédikátoroknak az országból 

való elűzését látta megoldásnak, de legalább a szabad királyi városokból, úgymint Kassáról, 

Eperjesről, Bártfáról, Kisszebenből, Lőcséről. Ennek lehetőségét a kassai események tükrében 

megvalósíthatónak tartotta, amit hét pontban indokolt. Kérte a maga és a kassai katolikusok 

nevében a prédikátorok bebörtönzésének jóváhagyását, mert visszautasították segítségüket a 

katolikus papok kiszabadításában. Hivatkozva Kassa kiemelkedő szerepére Felső-

Magyarország megtartásában, úgy vélte, annak birtoklása addig nem biztos, amíg engedik a 

prédikátorok maradását, ugyanis ők a lázadások szerzői és felbujtói. Ez abból is kiviláglik – 

írta Szegedy –, hogy a nép körében nyilvánosan éltették a lázadást, könyörögtek annak 

sikeréért, ami naplóikból is kiderül. Ezt Eperjes példájával is alátámasztotta: amikor a város 

ostroma elkezdődött, a lelkészek gyűlése (congregatio praedicantium) követeket küldött a 

bujdosók táborába tárgyalni a város átadásáról, és küldötteket menesztettek a birodalmi 

fejedelmekhez is. Javasolta, hogyha a lelkészeket elűzik, szüntessék meg a vallási 

összejöveteleket is. Rámutatott arra is, hogy a prédikátorok lefogása óta több protestáns 

látogatni kezdte a katolikus szertartásokat, és felemlít egy példát, amikor egy halálos ágyán 

                                                 
917 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 325., konv. C., fol 9–10. 
918 Szegedy véleményének fogalmazványa is fennmaradt, ezt Benczédi sem ismerte. Ebben a törökről még azt a 
kitételt tette, hogy nem fognak segíteni a rebelliseknek. Ezt a Heves vármegyei alispán jelentésével és Eger 
környéki püspöki alattvalóitól származó információval támasztotta alá. A császári katonaság ugyanis szinte az 
egri várkapuig üldözte a bujdosókat, de nem engedték be őket a várba, sőt az egri pasa sem küldött ki segítséget 
nekik. A tisztázatban ez az indoklás már nem szerepel. Szegedy fogalmazványa: BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., 
Tomus XXXIX., pag. 5. 
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fekvő ifjú, lévén a letartóztatott lelkész nem tudott hozzá kimenni, katolikus papot hívott, és 

így katolikus hitre térve halt meg. Szegedy úgy vélte, hogyha nem lesznek lelkészek a 

városban, ezeket a példákat egyre többen fogják követni. Ezt még az is bizonyíthatja, írta az 

utolsó, hetedik pontban, hogy azokon a helyeken, ahonnan a lelkészeket elűzték már 

korábban, a hívek, nemesek és nem nemesek egyaránt nagy számban váltottak hitet. Szegedy 

a tapasztalatok alapján mindenképpen javasolta a lehetőség megragadását, egy maximum és 

egy minimum programot felvázolva: a lelkészek kiűzése az egész ország területéről vagy 

legalábbis a szabad királyi városokból.919 

A káptalan és a püspök mellett a ferencesek és a jezsuiták is hasonló tartalmú, 

hosszabb beadványt nyújtottak be. Javasolták a lelkészek lefogását, és annak hasznos voltát 

ecsetelték. Az egyháziak, és a szerzetesrendek tehát nemcsak az áttértekről adtak számot, 

hanem szintén részletes beadványukkal igyekeztek alátámasztani a lelkészek elleni fellépés 

szükségességét. Azonban nemcsak az egyház részéről születtek tervezetek és beadványok, 

hanem Kassa város katolikus vezetői is összefoglalták javaslataikat. Megerősítették Szegedy 

szavait, miszerint aki Kassát bírja, az Felső-Magyarország ura. Azonban figyelmeztették az 

udvart, hogy amíg a prédikátorok a városban vannak, nem lehet nyugtuk, mert ők is pontosan 

tudják ezt, és gyűlöletet táplálnak gyülekezeteikben minden katolikus hatalom ellen. Példának 

az 1672 őszi felkelést hozták, amivel a lelkészek lázítását látták bizonyítottnak. A város 

protestáns közösségének katolizálása sem várható, vagy igen nehéz és hosszú lesz, ha a 

prédikátorokat megtűrik. Ha az evangélikus lelkészeket elmozdítják, akkor a szenátusban lévő 

evangélikusok által nekik fizetett juttatásokat is a katolikus plébános és egyházfiak tartására, a 

templom építésére vagy más kegyes célokra tudnák fordítani.920 Vagyis a kamarai vezetők és 

a püspök mellett a város vezetői és a kassai szerzetesrendi elöljárók is teljes súlyukkal 

támogatták a prédikátorok elűzésének ügyét. 
                                                 
919 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 325., konv. C., fol 14–17. 
920 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 432., konv. A., fol. 86–87. A ferencesek keltezetlen folyamodványa; fol. 88–89. A 
kassai városvezetők folyamodványa; fol. 232–233. Vid László, kassai rektor keltezetlen folyamodványa. 
Benczédi a ferencesek, a jezsuita rektor és a kassai városvezetők beadványát nem használta a prédikátorperek 
történeti hátterét feltáró tanulmányában: BENCZÉDI 1975a. I.. Ennek az lehet az oka, hogy a Károlyi Árpád által 
elkülönített, protestáns egyháztörténeti vonatkozású iratgyűjteményben a ferences és a kassai városvezetők 
beadványa az iratok időrendi sorrendjében más iratokkal együtt „1671 A kassai dómnak a protestánsok kezéből 
való kivétele” felirattal van ellátva. Emiatt a ferences és a kassai beadványt Fazekas István is az iratok 
sorrendjében való elhelyezkedésük alapján 1671-re tette. Azonban ha tartalmukat, szövegüket összehasonlítjuk a 
Benczédi László által is használt, de az Ungarische Akten más csomójában elhelyezett káptalani, püspöki és 
kamarai javaslatokkal, kiviláglik, hogy ezek is 1673-ban keletkeztek, és egyértelműen a kassai tervezet részei. 
Ezt támasztja alá továbbá az is, hogy a kassai vezetők levelét többek között az a Fodor János is jegyzi kassai 
bíróként, aki csak 1672-től került e tisztségébe, vö.: H. NÉMETH 2006. 226. A jezsuita rektor, Vid László 
beadványa viszont szintén keltezetlenül, de a konvolutum utolsó irataként lett letéve, így Fazekas István is 1671–
1680 közöttre datálta. Vö.: FAZEKAS 1999b. 343, 350. Vid László viszont 1672. november–1675. december 
között volt kassai rektor, így ez a beadvány is egyértelműen az 1673. évi eseményekhez köthető. Vid László 
kassai rektorságára: LUKÁCS CP IV. 339., 492.  
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Ezt a széleskörű összefogást és a javaslatokat összegezte kísérőlevelében Volkra Ottó 

gróf, a Szepesi Kamara adminisztrátora és Holló Zsigmond, kamarai tanácsos. Szegedyhez 

hasonlóan ők is tizennégy pontba foglalva adták elő a kassai tapasztalatokat és javaslataikat. 

Hangsúlyozták, hogy a nép körében nem szült elégedetlenséget a lelkészek elfogása, 

ellenállást sem tanúsítottak, pedig csak négy muskétás kísérte a prédikátorokat, sőt, az utcán 

megvetés és gúnyos nevetés kísérte útjukat. Holló és Volkra is említette a halálos ágyán áttérő 

evangélikus ifjú esetét, szintén úgy vélekedve, hogy példáját többen követhetik. Sőt, az egyik 

lefogott prédikátor, Pitó Ádám is úgy tűnt, hajlik a katolizálásra, ami – mint a kamarai 

tisztviselők írják – nem volt példanélküli: egy Torna vármegyei prédikátor és egy munkácsi 

lelkész már áttért. A kassai protestánsok pedig lelkészeik lefogása óta egyre növekvő számban 

látogatják a katolikus templomokat, 36 személy pedig már áttért, sőt, a levél kibocsátásának 

napján is hárman katolizáltak. A felterjesztésben hosszasan értekeztek a prédikátorok 

bűneiről: a törökbarátságról, a felkelőkért való imádságokról, Fabricius János kassai 

iskolamester franciaországi követségének híréről és a katolikus papok kiszabadításában való 

segédkezésük visszautasításáról. Kassa vezető szerepét, a felső-magyarországi városok, 

mezővárosok, falvak és nemesek számára szolgáló példáját Volkráék is hangsúlyozták. A 

város áttérése pedig tovább növelné a biztonságot is, amit bizonyít az is, hogy Spankau 

tábornoknak a bujdosók támadása idején le kellett fegyvereznie a kassai protestánsokat. Így a 

prédikátorok kiűzése lehetne a megoldás, amit annyival is inkább megtehetne az uralkodó, 

hiszen Báthory Zsófia és fia is minden ellenállás nélkül sikerrel űzte el a Rákóczi-birtokokról 

a lelkészeket. Erre a jogalapot 1672 őszének eseményei adták volna, amikor a protestáns 

papok buzdítására és vezetésével katolikus papokat űztek el, kínoztak meg Bártfán, Eperjesen, 

Kisszebenben, Terebesen és meggyalázták a katolikus szenteket, az Oltáriszentséget. A 

kamarai előterjesztés és az ahhoz mellékelt és fentebb már tárgyalt püspöki, káptalani, 

szerzetesrendi tanúsítványok alapján javasolták az uralkodónak, hogy az evangélikus és 

református lelkészeket száműzze az országból, de legalábbis a városból, hacsak át nem térnek 

katolikus hitre.921 

Mindezek ellenére a Szepesi Kamara részéről volt egy félelem, hogy a prédikátorok 

lefogása további bajjal járhat. A Magyar Kamara az erről szóló levelet továbbította Kollonics 

Lipót kamaraelnöknek.922 Kollonics ekkor azt válaszolta, hogy a tanácsosoknak semmi 

félnivalójuk a lelkészek elfogása miatt, minden szükséges lépést megtesz az udvarban, az 

                                                 
921 ÖStA, HHStA, UA, fasc. 325., konv. C., fol. 11–13. 
922 MNL OL, E15, 1673. február, nr. 63., 1673. február 16. 
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uralkodó pedig meg fogja erősíteni lépéseiket.923 1673. február 20-án az uralkodó valóban 

megerősítette, jóváhagyta a prédikátorok letartóztatását.924 Benczédi László lényegében itt 

zárta le az 1673. szeptemberben kezdődő, 33 prédikátor ellen folytatott per közvetlen 

előzményeit, feltáratlanul hagyva a következő hónapok eseményeit. 

Ám miközben Kollonics arról informálta a Magyar Kamarán tanácsosait, hogy az 

uralkodó minden további lépést meg fog erősíteni, addigra már Bécsben túl voltak az első 

olyan konferencián, amely Eperjes büntetését vizsgálta, és amelyet korábban már röviden 

említettünk. Itt nemcsak az eperjesi protestáns intézmények elvételét döntötték el, hanem az 

uralkodónak benyújtott előterjesztésben megemlítették, hogy Bártfa, Késmárk és Kisszeben 

városok esetében is vizsgálatot kellene folytatni. Példaként Kisszebent hozták, ahol a 

templomokat erőszakkal foglalták vissza a protestánsok, és lábbal tiporták az 

Oltáriszentséget.925 

A Magyar Kamara február 13-án továbbította a Szepesi Kamarának az uralkodó 

rendeletét Eperjes és más városok hűtlensége miatti nyomozással kapcsolatban. Kérték a 

kamarát, hogy kezdje meg a vizsgálatot és véleményüket is küldjék meg.926 Valószínűleg ez 

volt az a vizsgálat, amelyet Georg B. Michels elemzett.927  A vizsgálat célkeresztjében azok a 

városok álltak, amelyek lelkesen álltak a bujdosók oldalára, tehát többek között a bécsi 

konferencián is említett szabad királyi városok. Michels azonban hangsúlyozta, hogy ekkor a 

protestáns papság még nem volt közvetlenül a célkeresztben. A harmincegy kérdőpont közül 

csak néhány vonatkozott a lelkipásztorokra. Azonban Eperjes bűne hirtelen így is kiterjedt a 

többi felső-magyarországi városra is. A vizsgálóbiztosok folyamatosan kapcsolatban álltak 

Volkra gróffal, de zárójelentésüket csak 1673. március 24-én adták le.928 

Volkra azonban már a vizsgálóbiztosok zárójelentése előtt, sőt az eperjesi templomok 

visszafoglalását és a katolikus magisztrátus felállítását (március 8.) megelőzően, március 4-én 

megküldte véleményét a Magyar Kamarának. Volkra tulajdonképpen egy komplex 

javaslatcsomagot tett le az asztalra. Ennek a várost érintő részeit már korábban elemeztem 

(városi tisztújítás reformja, katolikusok beültetése, evangélikus polgárok felvételének tilalma, 

evangélikusokat sújtó házadó). A protestáns vallásgyakorlatot és lelkészeket illető pontokban 

                                                 
923 MNL OL, E41, 1673, nr. 44., Bécs, 1673. február 19. A Magyar Kamara továbbította Kollonics megerősítését 
Kassára is: MNL OL, E250, fasc. 44., nr. 84. 1673. február 20.  
924 MOL E250 Fasc. 44. No. 84. 1673. február 20. 
925 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 242., 1673. február, fol. 29v. 1673. február 6. Az uralkodói rendelet valóban 
utasította is a kamarai szervezetet a vizsgálat megkezdésére, ld. uo. fol. 34. 
926 MNL OL, E15, 1673. február, nr. 18., 1673. február 13. 
927 A bizonytalanságot az okozza, hogy Michels február 11-ét adja meg a vizsgálat kezdetének. De elképzelhető, 
hogy ez az uralkodói rendelet dátuma. 
928 MICHELS 2013. 62–63. 
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azonban egyértelműen a február elején, a püspökkel és a kassai egyházi elöljárókkal együtt 

kidolgozott tervezet elvei köszönnek vissza. A kamarai adminisztrátor ezzel megragadta az 

alkalmat, hogy immár konkrét városok elleni eljáráshoz kötve beemelje a kamarai 

ügymenetbe és javaslatok közé a prédikátorok elleni fellépést. A városok megbüntetését 

összekötötte a prédikátorok megbüntetésével. Volkra javasolta, hogy a lelkészeket mint a 

titkos gyűlések szervezőit és a rebellisek bujtogatóit mind a városokból, mind az 

elővárosokból űzzék el, és a templomokat adják át a katolikusoknak.929 Előzetesen erre a 

felvetésre sem a Magyar Kamara, sem Ampringen kormányzó nem reagált érdemben az 

Udvari Kamarához eljuttatott véleményükben, ezzel szemben a korábbiakban már ismertetett 

módon egyes, városi tisztújítást, polgárjogot érintő kérdéseket nem támogattak.930 A 

Haditanács, az Osztrák és a Magyar Kancellária, az Udvari Kamara bevonásával 1673. május 

20-án tartott konferencia azonban a protestáns vallásgyakorlatot és a lelkészeket illető 

kérdésben enyhébb álláspontra helyezkedett. Birodalmi és franciaországi példákra hivatkozva 

úgy vélték, még mindig üdvösebb egy téves vallást megtűrni, mintsem az alattvalókat 

ateizmusba taszítani (viel ehender eine falsche irrige religion zu gedulden als den atheismum 

bey diesen verzweifelten leuhten einzufrihren). Ezért azt javasolták, szemben a februári és 

márciusi kassai tervezettel, hogy ideiglenesen tűrjék meg a protestáns vallásgyakorlatot a 

külvárosokban, elővárosokban. Montecuccoli, aki a konferencia „házigazdája” volt, rövid 

feljegyzést készített az ülésről. Ebből az világlik ki, hogy valószínűleg Hocher osztrák 

kancellár lehetett az, aki javasolta, hogy hagyjanak teret a protestáns vallásgyakorlatnak 

Eperjesen. Ugyancsak javasolták, hogy a városokat külön-külön ítéljék meg, mert bűneik 

eltérő mértékűek. Kisszeben és Bártfa esetében az istenkáromlás vétsége miatt külön 

nyomozást tartottak szükségesnek. Az uralkodó a legbelsőbb tanácsosai jelenlétében tartott 

audiencián elfogadta a konferencia előterjesztését. I. Lipót május 26-án elrendelte, hogy ott, 

ahonnan nem üldözték még el a lelkészeket és a protestáns vallásgyakorlatot nem 

függesztették még fel, ez ideiglenesen maradjon változatlanul, és a külvárosokban 

engedélyezzék a szabad vallásgyakorlatot a protestánsok részére.931 Vagyis azt a szélsőségbe 

                                                 
929 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 243., 1673. június 27., fol. 474r. 
930 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 243., 1673. június 27., fol. 460r–v., 472r. Pozsony, 1673. március 13. A Magyar 
Kamara véleménye; fol. 463r–464v., 467r–468r. Pozsony, 1673. április 14. Johann Kaspar Ampringen 
kormányzó véleménye. 
931 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 243., 1672. június 27., 453r–457v, 479r–480v, 483r. Az udvari konferenciát 1673. 
május 20-án az Udvari Haditanács elnökénél, Montecuccolinál tartották. Az uralkodói kihallgatás május 23-án 
Laxenburgban volt. Az uralkodói rendelet fogalmazványa május 26-án kelt: ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 243., 
1673. május, fol. 343r–345v, 350r–354v. Montecuccoli sajátkezű, a május 20-i konferenciáról készített olasz 
nyelvű feljegyzése: ÖStA, KA, AFA, Akten, fasz. 173., fol. 85–86. Az 1672 őszén, vagy azt követően visszatért 
lelkészeket 1673 nyarára már számos helyről ismét elűzték, a Szepesi Kamara csak kivételes esetekben tűrte meg 
jelenlétüket: MIHALIK 2010b. 288–289. 
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hajló, a protestáns lelkészi kar teljes, de legalábbis a szabad királyi városokban történő 

felszámolását, amelyet a Kassán székelő kamarai és egyházi vezetők felvetettek, a Magyar 

Kamara és Gubernium javaslatai alapján a bécsi udvar 1673 májusában még egyáltalán nem 

támogatta, sőt, ha korlátozott keretek között is, de a külvárosokban engedélyezte a 

vallásgyakorlatot! 

Azonban a bécsi konferenciával egyidőben, 1673. május 16-án is érkezett a Magyar 

Kamarához olyan értelmű uralkodói leirat, amely törökösséggel vádolt lelkész ellen 

kezdeményezett vizsgálatot.932 A lelkészek elleni fellépést az egri püspök sem hagyta 

nyugodni. Az Udvari Haditanács 1673. június 7-én értesítette Cobb generálist, hogy a 

prédikátoroknak az egri püspök által kért eltávolítása a Gubernium elé tartozik, nem a 

Haditanács hatásköre.933 Azonban a Gubernium kevés megmaradt iratanyagában nem találunk 

erre vonatkozó dokumentumokat. Július elejéről azonban ismert egy átirata a Magyar 

Kamarához, amelyben emlékeztetik őket a május 26-i uralkodói rendelet pontjaira, és kérik, 

hogyha azok közül valamelyikben nem kezdtek volna eljárni, azt tegyék meg, és kérik, hogy a 

Gubernium részére küldjenek erről jelentést.934 

A központi, pozsonyi és bécsi kormányhatóságok mérsékelt álláspontja továbbra is 

megmaradt. A Magyar Kamara egy június közepi fogalmazványában ugyanis említést tesz 

arról, hogy ha nem térnek át, akkor a lelkészek hagyjanak fel szolgálatukkal, különben 

reverzálisaik értelmében súlyos büntetéssel kell szembenézniük. Ehhez kapcsolódóan 

meghagyták a Szepesi Kamarának, hogy mindent tegyenek meg, hogy az átvett plébániákon a 

katolikus papok jövedelme ügyében semmilyen ürügy alatt nem lehet változás, azokat 

következtetésképpen nem lehet visszaadni.935 Az irat kiadása előtt azonban az utolsó 

pillanatban mégis kivették a lelkészi szolgálattal kapcsolatos megjegyzést – ezt a 

fogalmazványban sem jelölték –, ugyanis a Szepesi Kamarához megérkezett tisztázatban már 

csak arról volt szó, hogy a lelkészek részéről a plébánosok jövedelmét semmiféle hátrány nem 

érheti.936 

Azonban az nem ismert, hogy 1673. augusztus–szeptember során mi történhetett, hogy 

a központi mérsékeltebb álláspont ellenére Szelepcsényi György érsek végül megkezdte az 

első nagyobb pert 33 lelkész ellen. Felmerülhet az is, hogy ez az érseknek mint 

igazságszolgáltatást felügyelő királyi helytartónak volt a magánakciója, amellyel kész tények 
                                                 
932 PÉTER 1995c. 206. Az irat ma már nem található, így sajnos nem azonosítható sem a helység, sem a lelkész, 
sem az hogy egy vagy több prédikátor ellen szólt. 
933 SZABÓ 1958–1959. 301. 
934 MNL OL, E39, 1673. július, nr. 1., 1673. július 11. 
935 MNL OL, E15, 1673. június, nr. 39., 1673. június 15. 
936 MNL OL, E250, fasc. 45., nr. 28., 1673. június 15. 
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elé állította az udvart. Ennek ellentmond, hogy Lencsovics György szepesi kanonok értesülése 

szerint Ampringen kormányzó ment Liptó vármegyébe, hogy a lelkészeket saját színe elé 

idézze, mint a legutóbbi rebelliók szerzőit és indítóit. Az ügyben közelebbről nem részletezett 

kérvényt adtak be a gubernátorhoz és Szelepcsényihez. Vagyis eszerint Szelepcsényi a 

Guberniummal szoros együttműködésben kezdte volna meg a lelkészek elleni fellépést.937  

Az eljárás a pozsonyi rendkívüli bíróság előtt 1673. szeptember 25-én kezdődött meg. 

Liptó mellett Turóc és Zólyom vármegyét is elérte az első idézési hullám.938 Azonban az 

udvar és a központi kormányhatóságok itt is próbálták mérsékelni a lelkészek elleni fellépést, 

igaz, már leginkább csak tűzoltás jelleggel. A Selmecbányáról és Besztercebányáról október 

és november folyamán befutó jelentések nyomán az alsó-magyarországi bányavárosok 

lelkészeinek elűzését és Pozsonyba való idézését az Udvari Kamara tanácsára az uralkodó 

ideiglenesen felfüggesztette. Azonban ebben nem holmi toleráns, mérsékelt megértést kell 

látnunk, hanem pusztán politikai-gazdasági okai voltak. Az udvar megrettent, hogy a 

bányászok és a lakosság esetleg Erdélybe megy át, vagy a rosszabb forgatókönyv szerint az 

értékes bányavárosok is a felkelők és így a török kezére kerülnek, ami óriási veszteséget 

okozott volna számukra. Azonban az udvar közbelépése viszonylag késői volt, a 

bányakamarától beérkező iratok mellé már olyan reverzálisokat csatoltak, amelyeket a 

környékbeli falvak, települések elöljáróitól vettek, hogy nem fogadnak be lelkészeket, illetve 

amelyeket lelkészek adtak, hogy felfüggesztik hivatásukat, és a kincstári uradalom területét 

elhagyják. Ezek a reverzálisok már részben azonosságot mutatnak azokkal, amelyeket majd a 

hírhedt gályarabper során pár hónappal később kényszerítettek ki a protestáns lelkészektől. A 

kamarai szervezet ráadásul döbbenten értesült a jelentésekből, hogy a helyi katonai vezető, 

Collalto ezredes teljesen öntevékenyen kezdett hozzá a lelkészek elűzéséhez. Az Udvari 

Haditanács számonkérte a tisztet, de az Udvari Kamarának csak annyit tudtak válaszukban 

elismerni, hogy az ezredes a Haditanács tudta és engedélye nélkül járt el a kényes vallásügyi 

kérdésben.939 Miközben az udvari szervek a bányavárosi lelkészek ügyében leveleztek – 

ráadásul ekkor az uralkodó grazi tartózkodása miatt Graz és Bécs között is megoszlottak a 

hivatalok –, addig Szelepcsényi érsek továbbment. Egy 1673 őszén kelt rendelete alapján 

                                                 
937 MNL OL, E254, fasc. 61., 1673. szeptember, nr. 79., Szepes, 1673. szeptember 20. Lencsovics György 
szepesi kanonok levele Kolosváry István egri kanonoknak. 
938 BENCZÉDI 1980. 69. 
939 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 245., 1673. október, fol. 98–108. 1673. október 12.; fol. 119–126. 1673. október 
14.; fol. 249–250. 1673. október 24.; 1673. november, fol. 3–14. 1673. november 6.; SZABÓ 1958–1959. III. 
307–308. 
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1673. november 26-án újabb vizsgálat kezdődött az eperjesi templomok 1672 őszén történt 

elfoglalása és kifosztása, és általában az eperjesiek ellenállása miatt.940 

Az alsó- és felsőmagyarországi városok ügyei és a lelkészeik elleni fellépés tehát 

kezdett fokozatosan összeérni. 1673. novemberben Bécsben ismét konferenciára ültek össze a 

központi kormányhatóságok képviselői. A négynapos konferencián (november 14–16., 20.) 

számos pontról tárgyaltak. Ezek között szerepelt a lőcsei prédikátorok és társaik ügye, a 

bányavárosok lelkészeinek elűzése, valamint Bártfa, Kisszeben, Késmárk és Lőcse városok 

megbüntetésének kérdése.941 Lőcsén ugyanis összegyűltek a máshonnan elűzött lelkészek, és 

a város védelme alatt folytatták szolgálatukat. A konferenciát a Magyar Kancellária úgy 

tájékoztatta, hogy nyilvános prédikációikban a szószékről ellenállásra, felkelésre buzdították a 

lőcseieket. A városok büntetése ügyében visszautaltak a májusi konferencia határozataira, ez 

alapján úgy tűnik, hogy nem igazán voltak elégedettek az elvégzett vizsgálatokkal, ha azokat 

egyáltalán lefolytatták. A bányavárosok lelkészeinek ügyében Kollonics Lipót mint a Magyar 

Kamara elnöke és Pálffy Tamás nyitrai püspök mint magyar kancellár hangsúlyozták, hogy a 

prédikátorokat nem vallási, hanem politikai okból, mint rebelliseket kell megidézni 

Pozsonyba. A kétnapos, bécsi audiencián (1673. november 26–27.) az uralkodó elrendelte, 

hogy a lőcsei prédikátorokat és társaikat, valamint hasonlóképpen a bányavárosok lelkészeit 

Pozsonyba kell idézni és ott eljárás alá vonni őket. Hasonlóan az említett szabad királyi 

városokból három-négy képviselőt be kell idézni, akik a legnagyobb ismerettel bírnak (so die 

meiste wissenschafft haben).942 

Véleményem szerint ezzel a november végi konferenciával adott az udvar szabad utat 

a prédikátorpereknek. Míg pár héttel korábban a bányavárosok esetében még igyekeztek 

mérsékelni a hatásokat, vagy míg 1673 késő tavaszán még engedékenyebbnek bizonyultak a 

felső-magyarországi városok ügyében, itt egyértelműen a pozsonyi rendkívüli bíróság előtti 

peres eljárás mellett döntöttek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy Kollonics és Pálffy hatására 

már itt hangsúlyozták, hogy a perek politikai okokból, lázadás vádjával indulnak, és nem 

vallási indítatásból. Ez az 1674. évi gályarab-perben folyamatosan visszaköszönő elemmé 

vált. Ez aligha véletlen, hiszen épp Kollonics és Pálffy volt az a két országos dikasztériumot 

vezető személy, aki a prédikátorpereket lefolytató pozsonyi bírák között is megjelent.943 A 

gályarabperrel foglalkozó történészek kivétel nélkül felhívták rá a figyelmet, hogy a 
                                                 
940 MNL OL, E148, fasc. 1744., nr. 54. 
941 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 245., 1673. november, fol. 175–292., 1673. november 29. 
942 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 245., 1673. november, fol. 269r–277v, 291r–292r. 
943 S. VARGA 2008. 40–41. Pálffy és Kollonics mellett további bírák: Szelepcsényi György érsek, helytartó, 
Széchényi György kalocsai érsek, Sennyey István veszprémi püspök, Gubasóczy János pécsi püspök, Forgách 
Ádám országbíró, Esterházy Pál, Pálffy Miklós, Károlyi László. 
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Szelepcsényi érsek részére címzett 1674. január 6-i uralkodói rendelet, amely a lőcsei és 

késmárki prédikátorok és társaik, valamint a soproni polgárok ellen rendel el eljárást, csak a 

jegyzőkönyvből ismert.944 Január 4-én, vagyis két nappal korábban küldte meg azonban a 

Magyar Kamara a Szepesi Kamarának a november végi konferencián tárgyalt és november 

29-én kiadott pontokat.945 Az ebben szereplő „Praedicans Leutschoviensis, una cum 

complicibus suis, nota infidelitatis infectis, ad inquisitionem huc Posonium citandus” kitétel 

egyértelműen köszön vissza a jegyzőkönyvbe bemásolt január 6-i rendelet „Leuchouienses et 

Késmarkienses praedicantes, veluti non postremi foedae illius rebellionis authores cum 

complicibus ac aliis sibi similibus (…) citandi sint” megfogalmazásában.946 Tehát ki lehet 

jelenteni, hogy a lelkészek elleni gályarabper az 1673. november 26–27-i bécsi audiencián 

dőlt el. Az, hogy az uralkodói rendelet csak egyes városok lelkészei, és nem az egész lelkészi 

kar ellen szóltak feltehetőleg arra vezethető vissza, hogy a bécsi udvar tisztában volt vele, 

hogy egy ilyen rendelkezés diplomáciai vihart kavarhatott volna. A birodalom evangélikus 

rendjei, a Corpus Evangelicorum, élükön a brandenburgi választóval már 1672-től kezdve 

tiltakoztak a magyarországi protestánsokat ért sérelmek ellen.947  

A lelkészek elleni fellépés gépezete ezzel tehát beindult. Kollonics Lipót 1674. január 

7-én jelezte a Magyar Kamarának, hogy Majláth Miklós királyi jogügyigazgató Szelepcsényi 

érseknél kaphat pontos tájékoztatást az idézésekről, majd 11-én utasította a Magyar Kamarát, 

hogy Kövér Gábort, a dunántúli konfiskált birtokok inspektorát küldjék be Széchényi György 

kalocsai érsekhez, a győri püspökség adminisztrátorához, mert tőle fogja megtudni a 

soproniak elleni vizsgálat pontos kérdőpontjait és egyéb szükséges információkat.948 A 

Magyar Kamara 1674. január 19-én küldte meg a Szepesi Kamarának a késmárki, lőcsei és a 

tizenhárom szepesi városi lelkészt március 5-re, Pozsonyba idéző rendeletet. A Magyar 

Kamara egyben elrendelte a vizsgálat megkezdését Lőcse, Bártfa, Kisszeben és Késmárk 

városok ellen.949 Január 24-én a Magyar Kamara már megküldte a Szepesi Kamarának a négy 

                                                 
944 S. VARGA 2008. 149–150. 
945 MNL OL, E250, fasc. 46., nr. 8., 1674. január 4. 
946 S. VARGA 2008. 149. 
947 BAHLCKE 2005. 217. 
948 S. VARGA 2002. 20.; MNL OL, E41, 1674., nr. 12. Bécs, 1674. január 11. 
949 MNL OL, E250, fasc. 46., nr. 15., 1674. január 19. A lőcsei lelkészek: Christianus Zelmon (primarius), 
Martinus Adami (secundarius), Andreas Seller (tertius), Augustinus Lázár (quartas). A tizenhárom szepesi város 
lelkészei: Michael Noscovius, Daniel Klesch, Joannes Bajer, Michael Hionderius, Abrahamus Eccardus, Joannes 
Fontanus, Philippus Hentschius, Thobias Vach, Christophorus Klesch, Melchior Leutnerus, Paulus Almenas, 
Andreas Svarcz, Christianus Lanczfel. További beidézett lelkészek: Michael Flaien, Martinus Machnench, 
Joannes Melczerius, Zallerianus Berlinius, Simon Bilek, Joannes Petrides, Joannes Gruner, Bohuchval Cassius, 
Georgius Delovicsenus, Andreas Paisza, Martinus Krchka, Adamus Popradius, Andreas Klesch. Számos más 
lelkész is tartózkodhat a szepesi városokban, ezeknek nevét ott helyben kell megtudni, számukra egy általános 
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hiteleshely (egri káptalan, szepesi káptalan, leleszi konvent, jászói konvent) részére szóló 

érseki-helytartói kézbesítőleveleket (litterae exhibitoriae), amellyel az idézéseket a 

lelkészeknek eljuttatják. Egyben elrendelték a kamarának, hogy gondoskodjanak a káptalani 

és konventi személyek részére a megfelelő kocsikról és ellátásról. Részletezték azt is, hogy az 

egyes hiteleshelyeknek hol kell eljárniuk: a szepesi káptalannak Szepes, Sáros, Liptó és Árva 

vármegyékben; az egri káptalannak Torna, Abaúj és Zemplén Bodrogig terjedő részén; a 

leleszi konventnek Ung, Ugocsa, Bereg vármegyékben a Tiszáig terjedő részeken, valamint a 

Bodrogközben; továbbá a jászói konventnek Gömör, Borsod, Heves, illetve Pest, Pilis, Solt 

vármegyékben.950 A Szepesi Kamara sietve működésbe is lépett. Utasították az egyes helyi 

kamarai tisztviselőket, hogy a megyei illetékességgel megbízott hiteleshelyi, káptalani vagy 

konventi emberrel együtt kezdjék meg az idézést és a vizsgálatokat. Ezekről azután a 

káptalannal hitelesített jelentést kellett a kamarának küldeniük.951 A szepesi káptalannak 

február 1-jén küldték meg a Szelepcsényi érsektől, királyi helytartótól kapott kézbesítő 

leveleket, ugyanakkor tudatták velük, hogy az idézésekre kiküldött kanonokok költségeiről és 

ellátásáról a kamara utasítása alapján a harmincadosok és más officiálisok fognak megfelelő 

módon gondoskodni.952 

A Szepesi Kamara március 6-án elrendelte az eperjesi, késmárki, lőcsei és bártfai 

harmincadosoknak, hogy hűtlenség vádja és jószágvesztés terhe alatt mindenhol tiltsák be a 

                                                                                                                                                         
idézőlevelet kell kiállítani – rendelkezett az utasítás. A nevek többsége beazonosítható, vö.: S. VARGA 2002. 
219–237. 
950 MNL OL, E250, fasc. 46., nr. 17., 1674. január 24. 
951 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. január, fol. 18. 1674. január 26. Bertóthy Gábornak rendelik el, hogy egy 
káptalani személlyel együtt járjon el Lőcsén, Késmárkon. Ugyanezen a napon utasították Kósa Jánost is, hogy a 
leleszi konvent egyik tagjával a szükséges helyeken járjanak el, amelyekről Putnoky Ferenc zempléni alispán 
informálhatja őket, továbbá vizsgálják ki Kaszonyi Herczeg János varannói lelkész ügyét, arra keresve a választ, 
hogy vajon ő lehet-e az Oratio Castrana című munka szerzője? Ugyanígy elrendelték, hogy járjanak el Fekete 
Zsigmond lasztóci, Tolvaj Mihály és Zsigmond kozmai, Szepsi Péter kolbásai nemesek ellen, akik részesei 
lehettek Lasztóczy Ferenc sztropkói harmincados halálának, de a rebellisekkel való kapcsolattartásban is 
felmerült nevük. MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. január, fol. 68. 1674. január 26. Kaszonyi Herczeg Jánosnak 
csak egy De natura theologiae című, 1657-ben Franekerben kiadott műve ismert, vö.: ZOVÁNYI 1977. 300. Pár 
nappal korábban utalt ki egyébként a Szepesi Kamara Lasztóczy temetésére 50 magyar forintot az özvegynek, 
Putnoky Annának. MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. január, fol. 131. 1674. január 23. 
952 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. február, fol. 162. 1674. február 1. Arról, hogy az idézés milyen módon és 
mekkora költséggel járt, Kinisy János kassai harmincados április eleji jelentéséből kaphatunk kisebb betekintést, 
emellett egyfajta itinerárium is kirajzolódik. Tarnóczy János egri kanonok és Szunyoghy Pál kassai 
harmincadellenőr február 14-én indult Kassáról, másnap Jászón voltak, február 17-én Szepsibe érkeztek, február 
21-én pedig Enyickére mentek Zemplén vármegyébe, ahonnan 22-én Peklénybe érkeztek. Az út során szállásra, 
utazásra, étkezésre hét magyar forintot és tizenhárom dénárt költöttek. Kinisy kérte a kamarától hogy rendelje el 
a pénztárnál az összeg kiutalását. MNL OL, E254, fasc. 63., 1674. április, nr. 11. 1674. április 10-én praesentált 
irat. 1674. március 14-én Heves és Külső-Szolnok vármegye rendjei kérték a Szepesi Kamarától, hogy térítsék 
meg a költségeit annak a négy vármegyei nemesnek, akik Dévai János szolgabíró járásában lévő prédikátoroknak 
az idézést kivitték, és tizennégy forintért fogadtak fel szállításukra egy szekerest. MNL OL, E254, fasc. 63., 
1674. március, nr. 58. Fülek, 1674. március 14. Nekik viszont a Szepesi Kamara azt válaszolta, hogy mivel a 
vármegye ügyében jártak el, így a kamara nem köteles megtéríteni költségeiket: MNL OL, E244, fasc. 35., fol. 
38. 1674. április 4. 
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protestáns vallásgyakorlatot, a lelkészek működését, akik ha áttérnek a katolikus hitre és 

lelkipásztori működésüket sem titokban, sem nyíltan nem folytatják, akkor megmaradhatnak 

az országban és a városokban.953 Március 20-án Kassáról megküldték a Magyar Kamara 

részére Majláth Miklós királyi jogügyigazgató kérésének megfelelően a prédikátorok elleni 

relációkat a szepesi káptalan által hitelesített formában, illetve Mercz György provizor 

jelentését a protestáns vallásgyakorlat betiltásáról.954 

A per lefolyását és következményeit ismerjük. Ahogy Péter Katalin megállapította a 

per nem a tömeges idézés miatt vált híressé, és alapjában véve nem különbözött az 1674 előtti 

felségsértési perek többségétől. Az 1674 tavaszán Pozsonyban lezajlott eljárást a 

megidézettek ellenállása és kitartása tette rendkívülivé.955 A per előzményeit tekintve azonban 

az 1673 februárját követő, Benczédi által már nem vizsgált időszakot is érdemes figyelembe 

venni. Georg B. Michelsnek a kisszebeni lelkészeket vizsgáló tanulmányával már közelebb 

jutott a „rebellis” városok megbüntetésének és a prédikátorperek összekapcsolódásához, de az 

összefüggések tágabb értelmezését a lokális esettanulmány nem tette lehetővé. A protestáns 

városok és lelkészek megbüntetésének kérdése azonban fokozatosan összefonódva engedett 

szabad utat a lelkészek elleni tömeges fellépésnek. Ha megvizsgáljuk majd a következő 

fejezetekben a prédikátorok és a protestáns vallásgyakorlat helyzetének 1674 utáni alakulását, 

Benczédi László megállapítását teljesen megalapozottnak tekinthetjük: „A prédikátorok ellen 

konstruált pert tehát mind a társadalmi meghatározottság, mind a történeti előzmények, mind 

a hatalom személyi összetétele szempontjából a Habsburg-abszolutista kísérlet szükségszerű 

velejárójának, sőt az 1670-es éveket, a lipóti abszolutizmus első szakaszát tekintve e periódus 

betetőzésének, amolyan végkicsengésének kell tekintenünk.”956 

 

3.3.3. Kryptoprotestantizmus és relatív tolerancia 

Maguk a lelkészek is eltérően viszonyultak a prédikátorperekhez. Egyik alapvető 

választóvonal volt, hogy ki jelent meg a pozsonyi törvényszék előtt, és ki tartott ki továbbra is 

szolgálatában. A Pozsonyban megjelentek között további különbséget okozott, hogy kik 

tartottak ki a végsőkig, kik menekültek külföldre, kik adtak reverzálist. Az exuláns protestáns 

lelkészek 1674 utáni visszaemlékezéseiben, írásaiban többször visszaköszön az ehhez hasonló 

megkülönböztetés.957 

                                                 
953 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. március, fol. 77. 1674. március 6. 
954 MNL OL, E23, 1674. március 20. 
955 PÉTER 1995c. 206–207. 
956 BENCZÉDI 1985. 1211. 
957 A kérdést bővebben elemzi: KOWALSKA 2008. 
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Már a gályarabpert megelőzően, a templomok elvételével, a lelkészek elűzésével és a 

szabad vallásgyakorlat korlátozásával egyidőben gyakorta hírt adtak a kamarai források a 

titokban működő, a városok környékén lappangó prédikátorokról, a protestáns hívek 

magángyűléseiről. 1672 nyarán a Szepesi Kamara azzal a kéréssel fordult Rákóczi Ferenchez, 

hogy mint Ónod örökös földesura, rendelje el a helyi tiszttartóknak, hogy az ónodi deákok ne 

tartsanak magánházaknál vallásgyakorlatot.958 A Szepesi Kamara 1674 elején megparancsolta 

Eperjesnek, hogy sem a városban, sem a külvárosokban, a várost körülölelő településeken 

(suburbium) ne tűrjék meg prédikátorok bujkálását, nehogy a népet „félrevezethessék”.959 Két 

hónappal később, 1674 márciusában ismét sürgették Eperjest, hogy ne tűrjenek meg 

lelkészeket, kivéve ha hajlandóak áttérni és minden működésüket beszüntetik.960 

A prédikátorpereket követően különösen éberen ügyeltek, hogy hol lappanghatnak 

még lelkészek. 1674 júniusában Bártfa városát figyelmeztették, hogy az uralkodó 

rendeletének megfelelően Pozsonyban elítélt bártfai lelkészek mellett, a máshonnan a városba 

szökött prédikátorokat is küldjék el maguk közül Szent Lőrinc napjáig.961 A kamarának Bártfa 

mellett Kisszebennel gyűlt meg a baja, a Magyar Kamarának küldött panaszuk szerint 

nemhogy maguk között tartották az uralkodó rendelkezése ellenére lelkészeiket, hanem a 

plébánosnak sem fizették járandóságát.962 Ebben a helyzetben némi naivitásra utal az erdődiek 

kérvénye 1674 októberéből, amelyben kérték a szokott dézsmahányad kiadását lelkészük 

számára, mert különben fizetés hiányában távoznia kell körükből. A kamara a kérvényre 

először azt vezette rá, hogy küldjék el a lelkészt maguk közül, majd ezt áthúzták és újabb 

rendelkezést tettek: idézzék be az erdődi lelkészt!963 

1674 őszén a Szepesi Kamara már a bártfai parancsnoknak írt, hogy „mind a katolikus 

vallás előmozdítására, mind ezen bujtogatók [ti. a prédikátorok] által titokban tartott 

összejövetelek megakadályozására” lépjen fel.964 Azonban nemcsak a városok körül lappangó 

lelkészekkel gyűlt meg a hatóságok baja. Eperjesen a volt evangélikus kántor tanítgatta 

titokban az ifjakat. A Szepesi Kamara felhívta a város figyelmét, hogy nemcsak a kántor 

működése tilos, hanem az evangélikus nők se merjék oktatni hitük szerint a leányokat.965 Egy 

                                                 
958 MNL OL, E244, fasc. 30., 1672. július, fol. 70. 1672. július 7. 
959 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. január, fol. 44. 1674. január 10. 
960 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. március, fol. 44. 1674. március 1. 
961 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. június, fol. 81. 1674. június 27. A kamarai rendeletről tájékoztatták a bártfai 
harmincadost és plébánost is: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. június, fol. 88. 1674. június 27. A Szepesi 
Kamara egy hónappal később megismételte a felszólítást: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. július, fol. 47. 1674. 
július 28. 
962 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. július, fol. 29. 1674. július 10. 
963 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. október, nr. 31. 1674. október 12-én praesentált irat. 
964 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. október, fol. 74. 1674. október 2. 
965 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. november, fol. 68. 1674. november 24. 
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évvel később Sorger Mihály bártfai plébános panaszkodott, hogy a bujkáló lelkészek a 

külvárosban és bent a városban is tartanak összejöveteleket, evangélikus diákok pedig tanítást 

folytatnak, ami miatt a katolikusok száma nem hogy nő, hanem csökken, és a szentmiséket 

sem látogatják a polgárok.966 Nemcsak a városokban, hanem a vármegyei protestáns 

nemesség udvarházainál is feltűntek a lelkészek. Horváth István ellen a malcói és a cselfalvai 

licenciátus emelt panaszt, hogy udvarházánál egy lelkészt tart, aki vallásgyakorlatot folytat ott 

és a nemesúr jövedelmet biztosított számára, míg azt a licenciátusoktól megtagadta.967 1676 

végén Besenyey János nagykaposi és pálóci plébános leveléből egyértelműen kiderült, hogy 

Ung vármegye számos községébe tértek vissza a lelkészek, akik addig csak bújkálva, titokban 

tartottak a híveknek istentiszteletet. A szelmenci lelkész például „eddig lappangott ott, most 

nyilvánosan folytatja hivatalát”. Mokcsán a visszatérő Uppory István lelkész egész 

egyszerűen visszafoglalta a Szepesi Kamara által elfoglalt templomot és parókiát.968 

Mindez azt mutatja, hogy Magyarországon is találkozhatunk a titokban folytatott 

evangélikus vallásgyakorlat jelenségével, a kryptoprotestantizmussal, noha az ezt az örökös 

tartományok területén és Csehország területén vizsgáló, újabban megjelent tanulmánykötet 

nem tartotta a Magyar Királyságra és Sziléziára igaznak.969 Tény, hogy majd 1681-től 

törvényileg szabályozott keretek között, igaz meglehetősen korlátozva, folyhatott protestáns 

vallásgyakorlat. De a titkos vallásgyakorlat jelensége, ha nem is olyan hosszú időn keresztül, 

és olyan formában mint például az osztrák területeken, de a magyar protestánsok körében is 

jelentkezett a 17. században. Ezt támasztja alá a Fazekas Istvánnak a fraknói uradalom és a 

kismartoni grófság területére végzett vizsgálata is, amely azt igazolta, hogy az 1659. évi 

térítéseket követően még az 1730-as években is evangélikus éneklési módról írnak az egyházi 

vizitátorok, és a 19. században meginduló néprajzi gyűjtések is alátámasztották az 

evangélikus énekkultúra továbbélését.970 

Hogy Felső-Magyarországon és az egri püspökség területén nem bontakozott ki 

teljesen a kryptoprotestantizmus, a megváltozó politikai és katonai helyzetnek is köszönhető. 

A kuruc támadások miatt és a felkelők visszacsábításának érdekében – ahogy azt a vallásügyi 

bizottságoknál már tárgyaltam – az udvar és a hatóságok engedményekre kényszerültek, 

főleg, ami a végvári katonaság körében folyó protestáns vallásgyakorlatot érintette. 

Elsősorban a Haditanács és a Gubernium hajlott a kiegyezésre és a vallásügy rendezésére, 

                                                 
966 MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. október, nr. 15. 1675. november 8-án praesentált irat.  
967 MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. október, nr. 114. 1675. október 18. 
968 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. december, nr. 36. Nagykapos, 1676. december 12. 
969 LEEB–SCHEUTZ–WEIKL 2009. 11, 14. 
970 FAZEKAS 1994a. 137–140. 
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természetesen az addig elért katolikus eredmények sérelme nélkül. 1674-ben Spankau 

tábornokot, Csáky Istvánt és Hartyáni Andrást bízták meg, míg 1675-ben melléjük rendelték 

még Mokcsay András leleszi prépostot is. Mindkét esetben a fő engedmény az egyes 

véghelyeken való vallásgyakorlat engedélyezése volt. Ez a szándék azért is különösen 

szembetűnő, mert a prédikátorok elleni perekkel egyidejűleg történt. 1674. április 26-án a 

Spankau tábornoknak megküldött királyi rendeletben meghagyták, hogy egyes véghelyeken, 

így Szendrőn, Ónodon, Putnokon, Nagykállóban és Szatmáron engedjék meg egy-egy 

református illetve evangélikus lelkész tartását, mivel részben ettől remélték a protestáns 

katonaság megmaradását.971 Ugyanakkor a Haditanácstól az uralkodó nevében Spankaunak 

megküldött utasítás világosan kifejtette, hogy a megtűrt lelkészek semmiképpen sem 

mehetnek ki a véghelyről a közeli falvakba vagy más helyekre. Az egyházi javakat, 

jövedelmet pedig teljes erővel arra kellett fordítani, hogy abból példás életű katolikus papot is 

tartsanak a véghelyeken, aki megakadályozza a lelkész működésének térnyerését, sőt, sikerrel 

katolizálhatja a végvári vitézeket is.972 Lényegében ugyanezt az instrukciót ismételték meg 

1675-ben is.973 

Az instrukció gyakorlati megvalósulása persze nem volt zökkenőmentes. A szendrői 

véghelyen működő lelkész ugyanis a környék falvaiba is kijárt és ott istentiszteletet tartott. 

Miután mind a szendrői parancsnokot, mind a prédikátort megintették emiatt a kamara 

részéről, a szendrői iskolamesterről derült ki, hogy Szalonnán tartott vallásgyakorlatot.974 

Szatmáron, ahol épp 1674 végén űzték el a városi papot, a polgárság mellett a magyar 

katonaság is kérte a református lelkipásztor megtartását.975 A Szepesi Kamara azonban 

elutasította kérésüket és ehhez tulajdonképpen a Haditanács érvrendszerét használta fel: 

                                                 
971 SZABÓ 1958–1959. III. 316. A lelkésztartás és szabad vallásgyakorlat érdekében elsőként a veszprémi és 
pápai helyőrség nyújtott be kérvényt az Udvari Haditanácshoz még 1673 novemberében: SZABÓ 1958–1959. III. 
308. A Spankaunak küldött utasítás egy Felső-Magyarországról beérkezett jelentésen alapult. A jelentés szerzője 
mögött Szabó István Volkra grófot, kamarai adminisztrátort sejti. A jelentés: ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 247., fol. 
111–124., 1675. május 10., fol. 119–120. S.d. A felső-magyarországi véghelyeknek biztosított engedményeket 
hamarosan újabbak követték. 1675. január 13-án a pápai, veszprémi, vázsonyi, tihanyi, lévai és füleki végbeli 
protestánsoknak adtak vallásügyi védlevelet. Ez azonban nem jelentette, hogy engedték a prédikátorok bevitelét 
vagy a templomok visszaadását, ahogy azt egy kancelláriai irat 1675. március 9-én meg is erősítette: SZABÓ 
1933. 468. 
972 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 247., 1674. május, fol. 111 – 124., 1674. május 10., fol. 116r – v., 1674. április 26-i 
utasítás vonatkozó negyedik pontja. 
973 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 251., 1675. március, fol. 219–228., 1675. március 20., fol. 222r – 224v. A 
megbízottaknak szóló instrukció. Ennek hetedik pontja foglalkozik a véghelyi vallásgyakorlat kérdésével.  
974 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. június, nr. 79. és nr. 85. 1674. június 26. A Szepesi Kamara a szendrői 
parancsnoknak és a lelkésznek; 1674. július, nr. 208. 1674. július 20. Pethő István szendrői provizornak. 
Szendrőn emellett egy református iskola is működhetett. Borsod vármegye közgyűlése 1679-ben Kaza és 
Disznóshorvát lakóinak elrendelte, hogy az ónodi véghelynél teljesítendő gratuitus labor helyett a leégett 
szendrői református iskolát kötelesek újraépíteni: BOROVSZKY 1908. 26. 
975 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 97. Szatmár, 1675. január 4. 



 193 

katona létükre ne avatkozzanak be a vallásügyekbe.976 A kamara hozzáállását teljesen 

egyértelművé teszi 1675. február 28-án a szatmári, kállói, tokaji, ónodi, szendrői, putnoki és 

diósgyőri kamarai officiálisoknak megküldött utasítása. Ebben leszögezték, hogy minden 

híresztelés és szándék ellenére se engedjék a lelkészeket az erősségekbe.977 A Szepesi Kamara 

alighanem a dunántúli véghelyeknek adott protekcionálist kezdte értelmezni a felső-

magyarországi esetekben is, mivel a dunántúliaknak adott védlevél csupán a vallásszabadság 

védelmét ígérte, de nem szólt a lelkészek beengedéséről. Azonban Kállóról és Diósgyőrből is 

arról tájékoztatták a Szepesi Kamarát, hogy ott már régóta folytatnak vallásgyakorlatot lelkész 

vezetése mellett, sőt, a környező falvakban is több helyen még meg tudott maradni a 

prédikátor.978 A szabad vallásgyakorlat korlátozott engedélyezése mellett később az is 

felmerült, hogy templomépítésre is adjanak engedélyt a protestáns végváriaknak. 1677-ben a 

Wallsegg-Zehenter bizottság javasolta, hogy Tokajban és Ecseden jelöljenek ki 

templomépítésre alkalmas telkeket.979 A javaslatot I. Lipót meg is erősítette a Haditanács 

elnökéhez, Raimondo Montecuccolihoz írt rendeletében.980 A Haditanács erről értesítette a két 

biztost, akik ennek alapján 1677. április 14-én jelezték az illetékes Scherffenberg 

alezredesnek, hogy a két véghely engedélyt kapott az udvartól a szabad vallásgyakorlatra, 

ezért jelöljön ki számukra templomnak megfelelő helyet.981 

Az 1670-es évek közepétől megjelenő engedmények azonban nem valamiféle újonnan 

megjelent toleráns gondolkodás, eszme nyomán születtek. Pusztán az adott politikai helyzet 

szükségszerűsége hozta magával. Ezt igazolja, hogy miután a felszabadító háborúkkal a 

végvárak többsége elvesztette jelentőségét, I. Lipót 1701-ben a protestáns vallásgyakorlat 

jogát megvonta a véghelyektől. A véghelyi protestáns vallásgyakorlat ügyében tett 

engedményekkel azonban megjelent az a területi elv, amely alapján adott helyek – ebben az 

esetben végvárak – kaptak vallásgyakorlatra jogot. Így mégis ez az elgondolás köszönt vissza 

az egész országra érvényesen az 1681. évi soproni országgyűlés vallásügyi cikkelyeiben.982 

 

3.3.4. Az 1681. évi vallásügyi törvénycikkelyek hatása 

Az 1681. évi soproni országgyűlés az 1670-es évek berendezkedésének végét jelentette, a 

nádorválasztással a Gubernium is megszűnt, Szelepcsényi György pedig lemondott a 

                                                 
976 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. január, fol. 152. 1675. január 14. 
977 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. február, fol. 138. 1675. február 28. 
978 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. március, nr. 41. Kálló, 1675. március 6.; nr. 42. Szendrő, 1675. március 12. 
979 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 326., fol. 61r. 
980 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 326., fol. 87v. 
981 SZABÓ 1958–1959. III. 343. 
982 SZABÓ 1933. 468, 470. 
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helytartóságról. Az egyre erősödő, immár Thököly Imre által vezetett kuruc mozgalom 

árnyékában a Habsburg udvarnak nem maradhatott más választása, mint a magyar rendekkel 

való kiegyezés.983 Ennek a kiegyezésnek egyik lényegi eleme volt a vallásügyi kérdések 

rendezése, azonban a felgyülemlett sérelmek és konfliktusok miatt ez ment a legnehezebben. 

Végül ez egy olyan kompromisszumot eredményezett, amelyet a protestáns oldal kevesellt, 

míg a katolikusok sokalltak.984  

A 25. törvénycikkely foglalkozott a vallásgyakorlat kérdésével. Megerősítették az 

1608. évi, koronázás előtti első törvénycikkelyt a szabad vallásgyakorlatról, valamint a 

száműzött, vagy reverzálist adó lelkészek működését ismét engedélyezték. Kimondták, hogy a 

protestánsok nem kényszeríthetőek vallásukkal ellenkező szertartásokra. A 26. 

törvénycikkelyt és következményeit, értelmezését a templomfoglalásokról szóló fejezetben 

már bővebben áttekintettem. A vallásgyakorlat kérdésében a 20. §-t érdemes megemlíteni, 

amely lényegében megerősítette az 1647. évi 11. törvénycikkelyt, amely alapján a hívek nem 

voltak kötelezhetőek a másik felekezethez tartozó papnak való fizetésre.985 

A Csáky-bizottságnak adott 1682. évi instrukció nemcsak a templomok birtoklására 

vonatkozó törvényi részeket, hanem a szabad vallásgyakorlatot is igyekezett szűkebben 

értelmezni. Az instrukció tizenegyedik pontja a későbbiekben ugyanis számos konfliktus 

forrása lett. Ez a 26. törvénycikkely 21. §-t értelmezte, amely a nemeseknek megengedte, 

hogy váraikban és szokott lakhelyeiken, bármely felekezet szerint imaházakat vagy 

kápolnákat építsenek. Az instrukció azonban a vallásgyakorlat szempontjából ezt azzal 

korlátozta, hogy oda nem lehet protestáns lelkipásztort beiktatni.986 

A konfliktust az váltotta ki, hogy a vallásügyi cikkelyekre hivatkozva, még a 

törvények megküldése előtt a felső-magyarországi protestáns közösségek elkezdték felújítani 

vallásgyakorlatukat. 1682 februárjában Kisszeben szenátusa a Szepesi Kamarához fordult, 

mivel Szirmay István nemesi házában a kisszebeni evangélikusok felújították 

vallásgyakorlatukat Holló Zsigmond kamarai tanácsos tiltása ellenére is.987  A kisszebeniek 

példája ragadós volt. Amikor a kisszebeni városvezetés megkereste Strasoldo tábornokot, 

hogy avatkozzon közbe az evangélikus vallásgyakorlat felújítása miatt, a tábornok jelezte a 

Szepesi Kamarának, hogy az eperjesiek is hasonlóra készülnek. Az eperjesi tanács – és a 

kisszebeni is – az uralkodói rendelet alapján egy vallásügyi bizottság kiküldéséig az 

                                                 
983 Kiegyezésről ír: ÁGOSTON–OBORNI 2000. 215. 
984 Az országgyűlési tárgyalások menetéről: ZSILINSZKY 1884.; NÉMETH 1915. 
985 CJH 1901. 285–287. Az 1608. évi 1. tc.: CJH 1900. 9.; Az 1647. évi 11. tc.: CJH 1900. 433–435. 
986 EÉL, AV, nr. 642., 1682. július 17. 
987 MNL OL, E254, fasc. 91., 1682. február, nr. 17. Kisszeben, 1682. február 28. 
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evangélikus közösség türelmét kérte. Ennek a királyi bizottságnak kellett volna adott esetben 

az új protestáns templom helyét kijelölnie. Strasoldo tábornok ezért kérte a kamarát, hogy 

jelezze, mit cselekedjen az ügyben.988 Az egri káptalan is kérte a kamarát, hogy lépjen közbe, 

és hagyja jóvá Strasoldo beavatozását.989 A kamara válaszában jelezte a tábornoknak, hogy 

Szirmay ellen nincs módjuk fellépni, mint külső birtokos nemes (nobilis extraneus) ellen, de 

kérik, hogy Strasoldo minden lehetséges módon tiltsa be a városban mint királyi jószágban 

folyó hasonló összejöveteleket, mert a vallásügyben a delegált bizottság fog intézkedni.990 

Kisszebennek pedig jelezték, hogy maguk is kérjék a tábornok segítségét, hogy a lelkészt 

onnan kiutasíthassák és a vallásgyakorlatot felfüggeszthessék.991  

A lelkészek beiktatása a 26. törvénycikkely 20. §-ban jelzett, a papi jövedelmeket 

érintő kitétel miatt is zavart okozott. Kisszebenben Jelencsics György plébános azért 

panaszkodott a város vezetésénél, hogy a Szirmay által beiktatott lelkész miatt a stóladíja 

csökkent, ezért újabb jövedelemkiegészítést kért a várostól.992 Szendrőben a lelkész pedig a 

korábban, még 1672 előtt bírt jövedelméből kért magának részt, mert a Szepesi Kamara a 

Magyar Kamarához küldött észrevétele szerint, az 1647. évi 11. törvénycikkely alapján, 

amelyet az említett 1681. évi paragrafus megerősített, nem voltak kötelesek semmit adni a 

lelkésznek.993 

A Szepesi Kamara már 1682. február elején jelezte a Magyar Kamarának az 

ellentmondásos helyzet kialakulását, és kérte intézkedésüket.994 Kollonics Lipót kamaraelnök 

Bécsből jelezte a kamarának, hogy a királyi fiskus nevében tiltsák meg a szabad királyi 

városokban a szabad vallásgyakorlatot, amíg ő az udvarban el nem jár egy királyi tiltó 

rendelet érdekében.995 A Magyar Kamara hamarosan jelezte Kassára, hogy az ügy az Udvari 

Kamara elé került és hamarosan rendelkezés fog születni.996 Az uralkodó, úgy tűnik, 1682 

márciusában egy utasítást küldött ki, amelyben jelezte, hogy a vallásügyi rendezést egy általa 

                                                 
988 MNL OL, E254, fasc. 91., 1682. február, nr. 41. és 42. Eperjes, 1682. február 23. 
989 MNL OL, E254, fasc. 91., 1682. február, nr. 52. sine dato, sine loco. 
990 MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. február, fol. 83. 1682. február 25. 
991 MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. március, fol. 38. 1682. március 3.; fol. 39. 1682. március 3. Strasoldonak 
küldött levél. 
992 MNL OL, E254, fasc. 92., 1682. június, nr. 41. Kisszeben, 1682. június 12. A város ismét felhasználta az 
alkalmat, hogy a Jelencsics által benyújtott, a város szerint aránytalan követelések miatt a Szepesi Kamara 
közbenjárását kérje az egri püspöknél, hogy a plébános helyére a ferenceseket hozzák vissza. A kamara 
válaszában jelezte a városnak, hogy amennyiben ilyen értelmű kérvényt benyújtanak a püspöknek, úgy azt 
támogatni tudják: MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. június, fol. 34. 1682. június 15. 
993 MNL OL, E254, fasc. 54., 1682. április, nr. 177. 1682. április 17. Az ügyben ld. még: MNL OL, E23, 1682. 
április 17. 
994 MNL OL, E23, 1682. február 7. 
995 MNL OL, E250, fasc. 60., nr. 17. 1682. február 23. A Magyar Kamara válasza a Szepesi Kamarának, ennek 
mellékletében Kollonics levele a Magyar Kamarához február 22-ről, Bécsből datálva. 
996 MNL OL, E250, fasc. 60., nr. 25. 1682. március 9. 
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kiküldött bizottság fogja végrehajtani. Azonban az eperjesi protestánsok – és alighanem a 

többi felső-magyarországi város evangélikus és református közössége hasonlóképpen – 

folytatták a szabad vallásgyakorlatot, mert Weber János bíró ismét a Szepesi Kamaránál 

tiltakozott.997 Az újabb és újabb panaszok miatt a Szepesi Kamara a Magyar Kamarán 

keresztül újra az udvarhoz fordult. Kollonics püspök jelezte, hogy a titkos tanácskozáson az 

uralkodó úgy döntött, hogy az erőszakkal bevitt lelkészeket űzzék ki, a katolikus egyházat és 

vallásgyakorlatot az előbbi állapotában állítsák vissza, és hogy a protestánsok részére 

kijelölendő templomok ügyében kiküld egy bizottságot. Elrendelték azt is, hogy a Kamara 

kezdjen nyomozást a lelkészek beiktatása mögött álló személyek ellen.998 A törvényi 

szabályozás mellett 1682 tavaszának eseményei és a prédikátorok újbóli megjelenése miatti 

panaszok vezettek tehát a Csáky István gróf elnöklete mellett kiküldendő vallásügyi bizottság 

létrehozásához. A bizottság részére kiadott júliusi uralkodói instrukcióban tehát már a 

kisszebeni, eperjesi és más tapasztalatok birtokában fogalmazódott meg a nemesi házaknál 

folytatott vallásgyakorlat korlátozásának gondolata. Azonban ahogy a lelkészek beiktatásának 

„authorai” elleni nyomozás, úgy a Csáky-bizottság működése sem kezdődhetett meg, mert 

1682 nyarán Thököly hadai végigsöpörtek Felső-Magyarországon. 

Thököly hároméves felső-magyarországi országlása idején lényegében visszaállt az 

1670-es évek előtti rend, a protestánsok visszakapták templomaikat, épületeiket, szabadon 

gyakorolhatták vallásukat, a visszatérő lelkészek szabadon gazdálkodhattak régi parókiális 

jövedelmeikkel, lelkipásztori fizetésükkel. Thököly bukása után, a császári csapatok 

visszatérését és a kamarai adminisztráció újjászerveződését követően ez természetesen nem 

változott meg egy csapásra. 1686 februárjában Merskovits János kamarai tisztviselő például 

huszonkét hordó bort adott az újhelyi református lelkésznek, amiért a kamara megfeddte és 

utasította, hogy azt vegye vissza a prédikátortól, különben köteles a kárt megtéríteni.999 

Melczer Jánost, Erdődy György gróf birtokigazgatóját arra kérte a Szepesi Kamara, hogy 

Nagysárosról az oda a földesúri jogot megsértve beiktatott lelkészt űzze el és a jövedelmeket 

a jog szerinti plébánosnak, Tarnóczy Mihálynak adja ki.1000 A jövedelem tehát neuralgikus 

pontja lett az 1685 utáni időszaknak, mert sok esetben, bár a templom, parókia és iskola a 

protestánsoknál maradhatott is és lelkészt is tarthattak, a plébános jelenlétére hivatkozva a 

                                                 
997 MNL OL, E254, fasc. 92., 1682. május, nr. 60. Eperjes, 1682. május 14. 
998 MNL OL, E250, fasc. 60., nr. 65. 1682. június 18. 
999 MNL OL, E244, fasc. 58., fol. 28. 1686. február 13. A dézsmából járó nyolcad (octava) Ungvárott is gondot 
okozott. Hasonlóan az 1670-es évek elején tapasztaltakhoz, a plébános és a lelkész is a maga számára kérte azt 
kiadni. Ezért Hartyáni Gergely plébános kérvényezte a kamaránál a dézsmahányad részére történő kiadását: 
MNL OL, E254, fasc. 103., 1686. szeptember, nr. 86. Ungvár, 1686. szeptember 12. 
1000 MNL OL, E244, fasc. 58., 1686. március, fol. 86. 1686. március 11. 
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jövedelmet igyekeztek a protestáns infrastruktúra és személyi állomány mögül kivenni. Jól 

fejezi ki ezt a szepsi reformátusok levele: „Ne légyünk mi elsők az calvinisták között, kiknek 

templom, parochia és prédikátor kezüknél hagyatott, és csak az egy véres verítékkel, 

prédikátorunktól érdemlett proventusa foglaltatott el.”1001 

A lelkészek elűzésére az 1681. évi 25. törvénycikkely 1. §-t használták fel, mivel az 

kimondta, hogy a szabad vallásgyakorlat csak a földesúri jogok fenntartásával gyakorolható. 

Ezt támasztja alá Megyeri Gábor panasza a kamarához, mert Szőllőskei János szedikerti 

református lelkipásztor „cum praejudicio Dominorum Terrestrium” foglalta el a helybéli 

parókiát. Megyeri erre hivatkozva elűzte a parókiáról, ám a környékbeli lelkészek ezt 

feljelentették a vármegyénél. Emellett azt hangoztatták a prédikátorok – írta Megyeri –, hogy 

„megtalálták persecutiójuk iránt (...) az Brandenburgust Budánál, hogy ha tudniillik a 

vármegye velem nem restituáltatja említett Szőllőskei praedikátort Szedekértén in integrum 

nagy motus lésznek mind Budánál, mind az országban”. Megyeri a 26. törvénycikkely 22. §-

ra hivatkozva kérte, hogy II. Ulászló VI. decretumának 8. törvénycikkelye értelmében a 

lelkészeket büntessék meg. A soproni országgyűlés törvénycikkelyében a II. Ulászló féle 

dekrétumot a templom, iskola, paplak elfoglalói és a vallásgyakorlat háborgatói ellen 

erősítették meg. Megyeri javasolta azt is, hogy mint újabb rebellió szerzőit, fogassák le a 

sárosi lelkészeket, valamint a brandenburgiakhoz küldött követüket, hogy „tisztuljon 

vármegyénk s ne zúrják, s zavarhassák hazánk dolgait.”1002 Hasonlóan a földesúri jogokra 

hivatkozott 1688-ban Széchényi György esztergomi érsek, amikor követelte Gyöngyös 

városától az ott lévő református lelkész és diákság elűzését. Ezt csak megerősítette Kollonics 

Lipót győri püspök mint a Rákóczi-birtokok kezelőjének és Erdődy György földbirtokos 

hasonló értelmű felszólítása. Amikor 1689-ben a lelkész visszatért a városba, 

excommunicatióval fenyegette meg őket.1003  

Thököly bukását követően lényegében az 1682. évihez hasonló helyzet állt elő, a 

protestánsok igyekeztek saját belátásuk szerint értelmezni a vallásügyi cikkelyeket, míg a 

katolikusok korlátozni akarták a református és az evangélikus vallásgyakorlatot, amíg a 

vallásügyi bizottság meg nem vizsgálja a helyzetet. A Szepesi Kamara ezért a 

vallásgyakorlatot tiltó utasítást küldött alsóbb tisztviselőinek. A lelkészek azonban a romló 

körülmények ellenére is igyekeztek folytatni működésüket. Szerencsen az iskolamester, aki 

                                                 
1001 MNL OL, E254, fasc. 108., 1687. július, nr. 229. 1687. július 30-án praesentált irat. 
1002 MNL OL, E254, fasc. 103., 1686. szeptember, nr. 88. Eperjes, 1686. szeptember 18. II. Ulászló VI. 
dekrétuma (1507) a 8. törvénycikkelyben az ország törvényei ellen sértők büntetését szabályozta a főpapokra és 
nemesekre nézve, főként méltóság- és jószágvesztést kiszabva: CJH 1899a. 699. 
1003 ZSINKA 1929. 176–185. 
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lelkész hiányában a szolgálatot ellátta, azt mondta a működését tiltó tisztviselőnek, hogy ő 

önként nem távozik másoknál előbb, „míg lábbal ki nem vonják, addig prédikál”.1004 Fonyban 

a kamara helyi tisztviselője megtiltotta a lelkészeknek a működést, de ők annak ellenére is 

folytatták azt. Sőt, elöljárójuk, a tállyai esperes megüzente a kamarának, hogy ez nem is fog 

változni, mert „az apostolokat is így tilalmazták az isteni szolgálattól, de ugyan eljártak 

hivataljukban, azért ő is el követi, mert tiszti tartja…”1005 A kamara ismét reverzálisokkal 

próbálkozott, amelyeket meg is küldtek az alsóbb hivatalnokoknak, hogy azokat a 

lelkészekkel írassák alá.1006 

Eperjesen a templomok elvételét követően a helyi evangélikus közösség a Haas-

házban folytatta vallásgyakorlatát, miután elöljáróik nem voltak hajlandóak elfogadni a 

Csáky-bizottság által számukra kijelölt, városfalon kívüli telket. A városon belüli 

vallásgyakorlat ellen azonban a katonai hatalmat gyakorló Antonio Caraffa tábornok lépett 

fel. Emiatt az egyik vezető evangélikus polgár, Zimmermann Zsigmond sürgette hitsorsosait, 

hogy a templom és más intézmények minél előbbi felépítését kezdjék meg, e célból 

adománygyűjtő összejöveteleket tartottak. A templomfoglalások esetében már láthattuk, hogy 

Zimmermannt és társait, Guth Zsigmondot, Fleischacker Györgyöt és Schönleben Györgyöt 

már 1687. január elején lefogták a templom helyének kijelölése miatt, azonban az udvar ekkor 

még nem támogatta a letartóztatásukat. Zimmermann tehát rövid fogságát követően már a 

templom felépítésére szervezett gyűjtést. Antonio Caraffa, aki egy eperjesi összeesküvést 

sejtett és jelentett az udvarnak, ezeket az alkalmakat látta bizonyítéknak. Erre hivatkozva a 

bécsi udvar engedélyt adott egy törvényszék felállítására. A hírhedt eperjesi törvényszék 

működésének következtében 1687. március 5. és szeptember 12. között huszonnégy halálos 

ítéletet hajtottak végre. A törvényszék működését az 1687. évi pozsonyi országgyűlésen 

hozott törvénycikkelyek (5., 6., 7. tc.) szüntették be, emellett elrendelték a foglyoknak adandó 

amnesztiát, az áldozatok özvegyeinek és árváinak kárpótlását.1007 

A működését 1687 elején megkezdő Csáky-bizottságnál számos kérdés merült fel. A 

templomokkal kapcsolatos kérdésekkel a korábbiakban már foglalkoztam, de a lelkészek 

ügyével is több pont foglalkozott a kancelláriának megküldött felterjesztésben. Az egyik 

kérdés például az volt, hogy ahol a bizottság az egyházi épületeket visszafoglalta a 

protestánsoktól, ott mit tegyenek a lelkészekkel. Ha megtűrik őket, akkor a soproni 

                                                 
1004 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. április, nr. 36. Szerencs, 1688. április 6. 
1005 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. április, nr. 67. Fóny, 1688. április 10. 
1006 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. április, nr. 156. 1688. április 15-én praesentált irat. Bereg vármegye 
tiltakozó beadványa a Szepesi Kamarához. 
1007 KÓNYA 1994. 48–49., 78., 85. A törvénycikkelyek: CJH 1901. 337–341. 
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országgyűlési cikkelyeknek a földesúri jog sérthetetlenségére vonatkozó kitételét sértik meg. 

Ha elűzik, akkor az 1608. évi 1. törvénycikkelyben szabályozott vallásszabadság ellen 

tennének. A bizottság beadványában is előkerült a jövedelem nehéz kérdése, nevezetesen 

hogy mit tegyenek a jövedelmekkel az olyan helyeken, ahol egyszerre van protestáns lelkész 

és katolikus plébános is.1008 

Az Explanatio Leopoldina (1691. április 2.) részben ezeket a kérdéseket is 

szabályozta.1009 Bár a rendelet megerősítette a földesurak jogát, hogy saját kastélyukban, 

kúriájukban, várukban kápolnát, imaházat alakítsanak ki, azt viszont már nem engedte, hogy 

oda lelkészt iktassanak be, vagy saját családjukon kívül birtokaikról protestáns jobbágyok ott 

vallásos összejövetelen részt vehessenek. Csupán olvasmányokra, imádkozásra nyílt így 

lehetőség. Ezzel az uralkodó lényegében elkülönítette a magán- és a nyilvános 

vallásgyakorlatot. Ezt tulajdonképpen a vallásügyi bizottság számára kiadott instrukcióból 

emelte át az uralkodó és azt kívánta kivédeni, hogy ahogy 1682-ben Kisszebenben a Szirmay-

házban kezdődött evangélikus vallásgyakorlatra, a polgárok is eljártak, úgy ilyen ne 

ismétlődhessen meg. Egyebekben az Explanatio is a földesúri jog szem előtt tartását 

hangsúlyozta és ezt azzal a ráutalással tette, amely már a vallásügyi bizottsági instrukcióban is 

tükröződött, vagyis hogy a törvénycikkelyben megfogalmazott, a földesúri jog fenntartását 

kimondó záradékot csak a katolikus birtokosok esetében kell figyelembe venni.  

Ahogy a jobbágyok nem vehettek részt a földesúr házi magánáhítatán, úgy a 

protestáns lelkészeknek is tilos volt az artikuláris helyeket elhagyni és a környező 

településeken működni. A protestáns hívek természetesen felkereshették az artikuláris helyet 

és ott igénybe vehették a lelkipásztori szolgáltatást, ám ezért előzetesen a lakóhelyük szerinti 

katolikus plébánosnak meg kellett fizetniük a stóladíjat. Noha Felső-Magyarországon az 

1681. évi országgyűlés nem jelölt ki vármegyénként két-két települést protestáns 

vallásgyakorlatra, az Explanatio ezen elve itt is megjelent, noha némileg torzult formában, 

legalábbis ezt mutatja a jászberényi eset. A Jászság legjelentősebb városában, bár a 

református vallásgyakorlatot is betiltották, valójában az 1690-es években végig volt 

református mester, sőt, a mesternek egy kis házat is emeltek. A helyzet érdekessége, hogy 

ezek a mesterek jóban voltak a plébánosokkal, együtt ebédeltek a plébánián, se a katolikus 

egyház, se a város részéről senki nem lépett fel a gyülekezet ellen.1010 Úgy tűnik tehát, hogy 

                                                 
1008 BEK, Coll. Kapr., Tomus XXXIX., pag. 27–29. Bártfa, 1687. január 26. 
1009 EÉL, AV, nr. 689., pag. 317–319.; ÖStA, HHStA, UA, fasc. 178., fol. 163–166. 
1010 EÉL AV nr. 647/3. 1718. március 12-i és 1718. április 9-i tanúvallomások. A helyi lakosoktól felvett 
tanúvallomásokat megbízhatóbbnak tekintem, mint a Kiss János Antal egri olvasókanonok által adott 
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az iskolamestert nem akarták erővel elüldözni, sokkal inkább bíztak egy szoros felügyeletben, 

és a reformátusok lassú elfogyásában.1011 Az iskolamester szoros felügyelettel együtt járó 

békés megtűrését támasztja alá, hogy míg a mestert viszonylag békében hagyta a plébános, 

addig azt megtiltotta a jászberényieknek, hogy Szentmártonkátára járjanak istentiszteletre, 

esketni és gyermekeiket kereszteltetni. Azonban a stóladíjat ezekben az esetekben is 

megfizették a jászberényi plébánosnak, aki talán ezért sem lépett fel erélyesebben a szóbeli 

tilalomnál. 

Az 1681. évi országgyűlésen elfogadott vallásügyi cikkelyek ugyan biztosítottak a 

protestánsok részére egy korlátozott vallásgyakorlatot, azonban ezeket a lehetőségeket is 

folyamatosan szűkítették. A Csáky István vezette vallásügyi bizottság részére kiadott utasítás 

és az Explanatio Leopoldina volt a két legfontosabb mérföldköve ennek a folyamatnak. 

Ugyanakkor valamiféle keretet mégiscsak teremtettek az 1670-es évekhez képest a protestáns 

felekezetek részére. Emögött persze már felsejlik az új berendezkedési terv, az 

Einrichtungswerk egyházképe is, amely az elismert felekezetek sorába emelte a római 

katolikus mellett az evangélikusokat és reformátusokat is. Varga J. János hívta fel rá a 

figyelmet, hogy az egyházi fejezet, az „Ecclesiasticum” a tolerancia jegyében született, de 

ennek gazdaságpolitikai okai voltak. A töröktől visszafoglalt területek benépesítése ugyanis 

egy határozott protestánsellenes politika esetén nehézkesen és lassan ment volna végbe.1012 

Vagyis az 1680-as évek toleranciája ugyanolyan relatív tolerancia, mint az 1670-es éveké. 

Aktuálpolitikai – még ha hosszabb távú – célok szentesítették a protestáns egyházak irányába 

elnézőbb szemléletet. A jövőt illetően az Einrichtungswerk is az 1681. évi vallásügyi 

cikkelyeket és azok 1687. évi megerősítését tartotta követendőnek. Azonban a helyi esetek 

vizsgálata azt mutatja, hogy a vallásügyi cikkelyek értelmezése meglehetősen ellentmondásos 

volt, és szinte településről településre változott, hogy a törvényi szabályozás miként ment át a 

gyakorlatba. 

 

 

                                                                                                                                                         
bizonyságlevelet, aki kijelentette, hogy a Rákóczi-szabadságharcot megelőzően, Franyó Mihály plébános idején 
(1694–1702) iskolamesterük sem volt a jászberényi katolikusoknak: EÉL AV nr. 647/3. 1718. március 17. 
1011 Ezt a lassú fogyást adatolja a Jászság 1702-ben, a Német Lovagrend részére történt eladását követően készült 
első jászkunsági felmérést végző Heinrich von Kageneck lovagrendi landkomtur is: DOZA U155/3. fol. 149v. 
1012 VARGA 1998. 774–775. Az Einrichtungswerk kiadása: KALMÁR–VARGA 2010., ebben az Ecclesiasticum 
fejezetre ld.: 105–129. A fejezet alaposabb elemzése: VARGA 1991. 463–465. Az Ecclesiasticum fejezet is 
mutatja, hogy természetesen nem a mai értelemben vett tolerancia érvényesült, hisz számos olyan javaslatot is 
leraktak, amely a római katolikus egyház erősítését szolgálta volna. Részben a trienti reformszellemiség 
javaslatait ismételte meg (zsinat, egyházlátogatás). Javaslatot tettek ugyanakkor a plébános és az iskolamester 
ellátásának, jövedelmeinek szabályozására, hogy anyagi helyzetük megszilárdítása révén javíthassanak 
szolgálatukon is. 
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3.4. „…HALLÁSBÓL SZOKOTT AZ EMBER HITET VENNI” 

3.4.1. Missio  

A lelkipásztori szolgálat szélesebb földrajzi területre való kiterjesztését szolgálták a missziók. 

Az egri püspökség területén működő mindegyik szerzetesrend vállalt missziót, hiszen épp ez 

volt működésük lényege, hogy olyan helyekre is eljussanak, ahová világi pap már nem jutott. 

A missziók tekintetében megkülönböztetendők az állandó missziós állomások és a 

vándormissziók. Az elsőnél a misszionárius működési területe tulajdonképpen egy adott 

helyhez köthető. Vagyis lehet egy rendház és annak környezete, így a misszionárius atya nem 

szakad ki a közösségéből. De lehetett akár egy főúri udvar is, ahol az ottani lelkipásztori 

szükségletet elégítették ki. A vándormissziók lényege, hogy nagy területet járnak be, 

elszakadva az adott rendháztól, ide sorolhatóak a népmissziók, amikor lényegében a 

szórványban élő katolikus közösségek megerősítése volt a cél. Ennek során azonban 

információt is gyűjtöttek az adott térségről, és az ottani lehetőségekről a katolikus hierarchia 

visszaállítására. Az 1670-es években kezdődő ellenreformációs hullám következtében két 

újabb forma is jelentkezett. A szerzetesek plébániai szolgálatáról már volt szó. Emellett a 

nagyszámú császári katonaság megjelenése miatt megkezdődtek a tábori, katonai missziók is. 

Ugyanakkor az 1670-es évektől a kuruc támadások megnövelték azokat a veszélyeket, 

amelyek a vándormisszionáriusokra leselkedtek.1013 

A főúri udvarokban tevékenykedő atyák legfontosabb feladata a földesúr és családja, 

valamint az udvartartás pasztorálása volt. Ennek egyik veszélye az volt, hogy a főúri család 

megkedvelte és hozzászokott a misszióban működő atyához, és emiatt a földesúr a rendi 

vezetéssel is szembe ment, ha papjét át akarták helyezni máshová. Ezért a jezsuita 

rendfőnökök már a 17. század első felében sürgették, hogy az atyákat kettesével küldjék és 

rendszeresen váltsák fel őket, így ők sem távolodnak el a szerzetesi fegyelemtől, a földesurak 

pedig nem szoknak hozzá egy-egy páter személyéhez.1014 

A 17. század végén ilyen volt a „Missio Ragoziana”, vagyis a fejedelmi család 

udvarában lévő missziós állomás.1015 A jezsuita generális 1680 őszén írta Nicolaus Avancini 

provinciálisnak, hogy hívja vissza a munkácsi misszióban működő atyákat. Az okait nem 

részletezte, csupán utalt rá, hogy több súlyos indoka is van. Az egyik bizonyosan Báthory 

                                                 
1013 VÉGHSEŐ 2007. 244–245. 
1014 MOLNÁR – LUKÁCS 2009. 111–113.  
1015 Ettől megkülönböztették a munkácsi missziót, amely a lakosság körében végzett pasztorációt. Ezt utoljára az 
1673. évi katalógus említi: LUKÁCS CP IV. 335. 
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Zsófia halála lehetett.1016 Ennek ellenére a munkácsi Rákóczi-missziónak jelentős szerepe volt 

például a görög unitus egyház megerősítésében. Az évkönyvek beszámolói alapján a 

missziónak nemcsak magára a fejedelmi családra volt hatása, hanem az udvarban megforduló 

nemességre is. A Wesselényi-szervezkedés és a felső-magyarországi mozgalom bukása után 

ugyanis sokan katolizálásuktól remélték, hogy megmenekülnek az uralkodó büntetésétől, és 

az áttérés a munkácsi misszióban működő atyák segítségével ment végbe.1017 Állandó 

missziós állomásként, de nem főúri udvarhoz kötötten működtek a jezsuiták Eperjesen is. A 

kassai kollégiumtól függő eperjesi misszió sikerét jelzi a plébánia vezetésének elnyerése, a 

hívek körében végzett többnyelvű pasztoráció és az eperjesi gimnázium megnyitása is.1018 

A népmissziók során az egyes helyeken csak rövidebb időszakra, legfeljebb egy hétig 

jelentek meg az atyák. Itt a reggeli szentmise után következett a délelőtti kis hittanóra. 

Délután volt a nagyobb oktatás, a „nagy hittanóra”, amelyet a missziós nagy prédikáció 

követett. A napot egy esti körmenet zárta. Fontos szimbólum volt a „békekötés”, melynek 

során a prédikáció és a személyes beszélgetések hatására a haragos felek, családok látványos 

megbékülésére került sor. Ez egyben a társadalmi béke helyreállítását is jelképezte, a 

közösség megújulását.1019 A vándormissziók egyik legnagyobb eredménye volt, hogy a 

szórványban élő, az egyházi hierarchia által el nem ért katolikus közösségeket is meg tudta 

szólítani, és egy-egy misszionárius hatása akár évekre megerősítette a szétszórtan élő hívek 

felekezeti identitását. A misszionáriusok működésük során nemcsak igehirdetést tartottak, 

hanem hitoktatást is folytattak. Ez azért is volt fontos, mert ahol nem volt katolikus egyházi 

jelenlét, és így nem volt semmilyen formában hitoktatás, ott a protestantizmus könnyebben 

meg tudott erősödni, a valamiféle papi szolgáltatásra igényt tartó híveket egy-egy megjelenő 

prédikátor saját tanítására tudta vonzani. Ahol már megjelent a protestáns lelkipásztor, ott az 

igehirdetés és hitoktatás mellett sokszor került sor hitvitára is.1020 A misszionárius a vallási 

villongások idejében könnyen kerülhetett nehéz helyzetbe, Balogh Bálint jezsuita atya 

fogságba esése is ezt mutatja, aki misszióban látta el a tarcali plébániát. A páter még 

fogságban is missziós tevékenységet folytatott, és hitvitát vállalt. Elfogatását követően egy 

református prédikátor a pátert a nép megrontójának nevezte, azzal vádolva, hogy mesékkel és 

                                                 
1016 ARSI, 9., pag. 50. Róma, 1680. szeptember 7. Ennek megfelelően az 1681. évi katalógus említi utoljára a 
Rákóczi-missziót: LUKÁCS CP IV. 736. 
1017 1671-ben a munkácsi misszió tagjai például közös úrnapi körmenetet tartottak a görög katolikus papsággal: 
ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1671. fol. 22v, 39r–v. 
1018 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1673. fol. 162r–v. 
1019 VÉGHSEŐ 2003. 212–214. A népmisszió Paolo Segneri (1624–1694) által kidolgozott formája a 18. 
században terjedt el Magyarországon. Ez már új elemekkel bővülve igyekezett pszichikai hatást gyakorolni a 
hívekre. SZÁRAZ 2012. 77–99. 
1020 GALLA 1946. 15–18, 31–33. 
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pápista eszelősségekkel a népet bálványimádásra vette rá. Dörgedelmes hangon a páterhez 

lépve hitvitát kezdeményezett, és megkérdezte, hogy a Szentírásban hol van ez a hely: „Hogy 

véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek”. 

De amikor a páter szerényen azt felelte, nem a foglyok helyzetéhez illik a disputa, és majd 

legyen akkor a hitvita, amikor kiszabadul, akkor a lelkész azzal provokálta: Nézd csak a 

szamár jezsuitát, semmit sem tud a Szentírásról! Végül Balogh páter megválaszolta, hogy ez a 

mondat az Apostolok cselekedetei 4. fejezetéből való. Később a kurucok egy rögtönzött 

katonai törvényszék elé állították. A vád az volt ellene, hogy a katolikus hit terjesztésére 

oltárokat emelt, hogy a szentbeszédben a tisztítótűznek, a szentek segítségül hívásának és 

Krisztusnak az Oltáriszentségben való tényleges jelenlétének a tanítását védelmezte.1021 Ez a 

rövid epizód is azt mutatja, hogy a jezsuita atya épp azokat a legfőbb ismérveket fűzte 

szentbeszédébe vagy tanította a híveknek, amelyek a legalapvetőbb különbséget adták a 

protestantizmussal szemben és megerősítették a katolikus öntudatot.  

Hasonló disputára került sor 1674-ben Bártfán is, ahová a jezsuita atyák a kassai 

kollégiumból Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök és Volkra Ottó Teofil szepesi kamarai 

adminisztrátor rendeletével mentek misszióra. Az évkönyv szerint a jezsuiták hatására a 

városban, ahová a reformáció elsőként érkezett meg Felső-Magyarországon, így az 

„eretnekség” mély gyökerekkel rendelkezett, az atyák hatására a protestáns bíró az egész 

szenátussal megtagadta evangélikus hitét és katolizált. Ezzel jelképesen megtörtént a világi 

hatalom katolizálása, azonban a spirituális győzelmet egy hitvita hozta meg, amelyet egy 

korábban az eperjesi evangélikus akadémián tanult vezetővel folytattak le a jezsuiták.1022 A 

pataki rezidenciából 1676-ban Tokajon missziót végző atyák a katonák között végeztek 

békéltetést.1023 A szatmári jezsuiták szintén katonák között végeztek missziót Nagykárolyban 

és Aranyosmeggyesen. A katonákat egybegyűjtve oktatták őket, jámbor olvasmányokat 

olvastak nekik és a Szentírást magyarázó prédikációt tartottak számukra. Ez azonban nemcsak 

a katolikus katonák hitének megerősítését szolgálta, hanem a protestánsok körében is segítette 

a katolizálás előkészítését.1024 Hasonló véghelyi misszióban vettek részt a ferences atyák is. A 

kassai rendházból Kállóra, míg a szendrői rezidenciából Putnokra küldtek barátot pasztorálni. 

Külön kiemelték, hogy olyan atyát küldenek, aki magyarul, szlovákul és németül is tud 

                                                 
1021 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1672. fol. 92r–v. 
1022 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1674. fol. 191r–v. 
1023 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1676. fol. 47v–48r. 
1024 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1680. fol. 318v. 
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szolgálni, ezzel a katonaság és a véghelyek lakosságának etnikai megoszlását is figyelembe 

vették.1025 

 

3.4.2. Conversio 

A felekezetváltás kérdéskörét már a 19. században kezdték vizsgálni, de hosszú évtizedekre 

ezt a kérdést is meghatározta a felekezeti meghatározottság. Azonban az 1970-es évektől 

változás volt tapasztalható, Günther Christ a 17–18. század fordulóján tapasztalható 

felekezetváltási hullámot vizsgálva kutatta annak hátterét, okait, a motivációkat politikai, 

kulturális és egyházi szempontok felől közelítve. Hamarosan az elit vizsgálatán is túllépett a 

kutatás, Etienne François már a városi polgárság példáján keresztül vizsgálta a felekezeti 

határok „láthatatlanságát”. A svájci közösségek kutatása pedig azt mutatta, hogy a kora újkori 

felekezetek közti váltás egyáltalán nem kivételes és nem is az elitre korlátozódó jelenség volt. 

A felekezetváltást egyre inkább „társadalmi drámaként” és „társadalmi gyakorlatként” 

ábrázolták, amelyben a felekezeti identitás egy olyan része volt a kora újkori ember 

önmeghatározásának, amely a különböző élethelyzetekben különféleképpen volt értelmezhető 

és variálható, és amely egy olyasfajta választható jelenségként értelmezhető, amelyet adott 

esetben, környezetben a társadalmi előnyökért választottak meg. De a legújabb kutatások már 

a felekezetváltás okainak kérdésében is óvatosabban fogalmaznak, mivel az eddigiekben a 

konvertitákat könnyen a karrieristák kategóriájába sorolták.1026 

Már a korábbiakban is többször szóba került a hitváltás kérdése és metódusa. 

Láthattuk, hogy a jezsuiták munkácsi missziója például központi szerepet játszott a felső-

magyarországi mozgalomban kompromittálódott nemesség katolizálásában és kimentésében. 

Szirmay István esetét is említettem, aki 1682-ben még protestáns prédikátort hívott kisszebeni 

házához a Szepesi Kamara nagy bosszúságára, pár évvel később, katolizálását követően pedig 

magasra ívelő kormányzati karrier várt rá. A Propaganda Fidéhez vagy a jezsuita rend 

generálisához beérkező áttérési jelentések és jegyzékek azonban nem a főurakról szólnak. 

Ezek a listák külön beszámoltak a református, az evangélikus áttértek számáról, és kiemelték 

a katolikus hitről korábban eltévelyedetteket, az apostatákat.1027 A katolizálások 1672-től, de 

főként a lelkészek elűzését követően, 1674 után váltak tömegessé. 1674. március 24-én tért 

katolikus hitre Bártfán Knivalt Ábrahám, akinél feljegyezték, hogy ő volt az első, aki elhagyta 

                                                 
1025 MNL OL, E254, fasc. 75., 1677. június, nr. 74. Kassa, 1677. június 22. 
1026 A felekezetváltás történetének historiográfiáját és kérdéseit részletesen vizsgálja: PEPER 2010. 13–28. 
1027 ARSI, Austr., vol. 229., fol. 86r. 1690-ben Sárospatakon két apostata, hitehagyott tért vissza a katolikus 
egyházba az ottani jezsuiták működésének köszönhetően. 
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evangélikus hitét, miután a városban betiltották a protestáns vallásgyakorlatot.1028 A 

katolizálás tömegessé válását mutatja egy 1672. évi jezsuita jelentés, amely a felső-

magyarországi kollégiumok működéséről készült. Eszerint tíz településen és misszióban 

összesen 2167 személy tért római katolikus hitre.1029 

Az áttérést segítő tényezők között találjuk a jezsuita oktatási intézményeket. Az 

eperjesi jezsuiták tevékenységéről szóló 1687. évi jelentés például hangsúlyozta, hogy az 

iskolájukban tanuló diákok között százra rúg a protestáns családokból származók száma, 

akiket azonban a keresztény tanítás, a jó erkölcs szerint tanítanak.1030 Ezzel nyilvánvalóan 

arra utaltak, hogy a tanítás révén várhatóan ezek a diákok majd katolizálni fognak. A 

felekezetváltás reménye külön „jogforrássá” vált ezekben az években. A bártfai katolikusok, 

amikor azzal fordultak a Szepesi Kamarához, hogy a magisztrátusba katolikusokat segítsen, a 

szóba jöhető jelöltek mellett külön csoportban összegyűjtötték azokat a személyeket, akiknek 

katolizálására erős remény volt.1031 

A tanítás egyébként is nagy szerepet játszott a felekezetváltás elérésében, de nemcsak 

az iskolában. 1690-ben a szatmári úrnapi körmenet alkalmából a jezsuita atyák Krisztus 

testének valóságos jelenlétéről tartottak prédikációt, amelynek hatására a beszámoló szerint 

hét református tagadta meg hitét. Szintén a szatmári jezsuiták egy korábbi szatmári 

parancsnokot látogattak meg betegágyánál, akivel a hit igazságairól beszélgettek. A katona 

ennek hatására meggyónt és megáldozott.1032 Ebből is kiviláglik két fontos elem: a gyónás és 

az áldozás. Ez a két szentség volt az, amelyre a Szepesi Kamara segítségével a katolikus 

egyház igyekezett a protestáns hívőket rászorítani, hiszen ezzel lényegében megtörtént volna 

a felekezetváltás. Már említettük azt a példát 1675-ből, amikor minden tiszttartónak 

elrendelték, hogy a jobbágyok gyónják meg bűneit a pap előtt és vegyenek részt a 

szentmisén.1033 Amikor a gönciek a hitbeli változások ellen ágáltak, akkor is a kamara azt 

válaszolta, hogy mindenképpen járjanak a szentmisére, „mert ahogy Szent Pál mondta: ex 

auditu provenit fides – hallásbúl szokott az ember hitet venni. Az jó barátink az mit szeretnek, 

tartsák meg, az mit nem szeretnek, bocsássák fülek mellöl”.1034 Bár egy katolikus pap aligha 

nézhette volna jó szemmel a kamara tanácsát, már ami a tanítás „fül melletti elbocsátását” 

                                                 
1028 Bártfa vegyes anyakönyve (1671–1711), pag. 24., 1674. március 24. (www.familysearch.org; letöltés: 2013. 
október 1.) 
1029 ARSI, Austr., vol. 229., fol. 3r–4r. 
1030 APF, SC, Ungheria, vol. 2. fol. 249r. 
1031 MNL OL, E254, fasc. 98., 1686. február, nr. 1. Bártfa, 1686. február 28. 
1032 ARSI, Austr., vol. 150., LA 1690., fol. 31v. 
1033 MNL OL, E244, fasc. 40., 1675. december, fol. 108. 1675. december 24. 
1034 MNL OL, E244, fasc. 29., 1672. február, fol. 39. 1672. február 14. 



 206 

illeti, lényegében joggal remélhették, hogy az idő múlásával a mise látogatása megteszi majd 

hatását. 

A felekezetváltások közül kiemelten kezelték a kortársak a lelkipásztorok 

katolizálását. A Wallsegg-Zehenter bizottság 1677-ben azt javasolta, hogy az áttérő 

lelkészeket külön kezeljék, biztosítsanak számukra a megélhetéshez szükséges járadékot, 

vagy ahol az lehetséges, jutassák őket egy megfelelő posztra.1035 Mindkettő megvalósulását 

látjuk Skultéty Jakab esetében. Peres Jánossal együtt mint katolizált lelkészek fordultak 

támogatásért 1675-ben Kollonics Lipóthoz, aki mint a Magyar Kamara elnöke elrendelte 

tanácsosainak, hogy a két kérvényező részére biztosítsanak apanázst a III. Ferdinánd által 

alapított vallásügyi alapból.1036 Skultéty legalább egy éve katolikus licenciátusként működött, 

hisz már 1674-ben is mint ilyen kereste meg panaszlevelével a Szepesi Kamarát.1037 Kollonics 

Lipót mint bécsújhelyi püspök által készített kimutatás szerint 1674 tavaszán 52 lelkészt 

tartottak számon, mint akik az azt megelőző két esztendőben katolikus hitre áttértek.1038 

A korszak egyik leghíresebb katolikus hitre tért református prédikátora Otrokócsi 

Fóris Ferenc volt, aki azon kevesek közé tartozott, akik gályarabságra jutottak a pozsonyi pert 

követően. Miután hazatért Gyöngyös, majd 1687-től Kassa református lelkésze lett. 1690-től 

ismét külföldi peregrinációra ment, ahonnan 1693-ben tért haza.1039 Ekkor már hosszabb ideje 

érintkezésben állt katolikus körökkel, főként jezsuitákkal. 1694 elején a kassai jezsuiták 

fogadták be, velük gondolkodva érlelődött meg benne a végső elhatározás, hogy katolikus 

hitre tér. Életgyónást végzett, majd Nagyszombatba utazott, ahol az esztergomi káptalan 

jelenlétében Fenesy György egri püspök kezébe tette le a katolikus hitvallást.1040 Esetét a 

katolikus egyház propagandisztikus céllal is felhasználta, amelyet elősegített az is, hogy maga 

Otrokócsi is több művet kiadott 1694 után, amelyben saját lelki vívódásait, és katolizálásának 

körülményeit tárta fel. Külön szenzációnak számított 1696 őszén Rómában tett látogatása.1041 

A katolikus hitre térőknek egy pontos formulát kellett elmondaniuk. Ennek első 

részében kifejtették, hogy önszántukból jelentek (sponte comparentes) meg a katolikus fórum 

előtt, és mivel protestáns hitben nevelkedtek, olyan eretnek tanokat vallottak, miszerint nincs 

purgatórium, a szentekhez nem imádkozhatnak, csak két szentséget (keresztség és Úrvacsora) 

                                                 
1035 ÖStA, KA, HKR, Akten, fasc. 66., 1677. június 22., számozatlan irat. 
1036 MNL OL, E41, 1675., nr. 303. 1675. május 21.  
1037 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. szeptember, nr. 60., 1674. szeptember 22-én praesentált levél. Skultéty 
Jakab mint hermányi licenciátus adta be kérvényét a Szepesi Kamarához, amelyet Horváth György püspöki 
vikárius és Kolosváry István kanonok támogattak. 
1038 ARSI, Austr., vol. 229., fol. 13r. Bécs, 1674. április 25. 
1039 ZOVÁNYI 1977. 446–447. 
1040 ARSI, Austr., vol. 152., LA 1694., fol. 11v–12r. 
1041 GALLA 1998. 
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ismernek el. Ezután megvallották, hogy minek hatására szánták el magukat a katolizálásra, 

például mely városban, kinek az eretnekség ellen felsorolt érveire, prédikációjára, és ezáltal 

megerősödve kérik, hogy az Anyaszentegyház kebelébe fogadják őket vissza. Ezután a pap 

kérdéseire kellett megfelelnie: teljes szívből kívánja-e és kész-e az eretnekséget elhagyni, és a 

katolikus hitre térni; megfelelően megismerte-e a katolikus hit tanításait, stb. Emellett a 

protestáns hit megtagadásáról külön dokumentumot kellett kiállítani, valamint külön formula 

volt, amelyben az egyház is elismerte az áttérés cselekményét.1042 

Az Oszmán Birodalom visszaszorulásával, már a felszabadító háborúkkal egyidőben 

találkozunk keresztény hitre térő muszlimokkal. Ezzel a jelenséggel nemcsak a hódoltság alól 

felszabaduló területeken találkozunk. 1692-ben például Kisszebenben keresztelték meg 

Annát, a „mohamedán babonaságból” (ex mahometana superstitione) áttérő leányt, akinek a 

keresztszülei a város főbírája, Vitézy János és felesége voltak.1043 Az 1687. évi, már említett 

eperjesi térítési jelentés megkülönböztette a mohamedánokat (3 fő) és a mórokat (2 fő).1044 Az 

1702-ben kiadott egri egyházmegyés szertartáskönyv, a Rituale Agriense fenntartotta azt a 

formulát, amely a katolikus hitre térő muszlimoknak kellett elmondaniuk, és amelyekkel 

elvetették, megtagadták addigi vallásukat: „Irtózom a mohamedán pogányságtól, 

megtagadom a pogányság gonosz szektáját.”1045 Az említett szertartáskönyv általában 

tárgyalta a felnőttkorúak megkeresztelésénél szükséges formulákat és szertartásokat. A 

muszlimok mellett külön foglalkozott a zsidókkal is, akiknek szintén hasonló szavak 

kíséretében kellett addigi hitüket megtagadni.1046 Katolizáló, keresztény hitre tért zsidót 

azonban csak egy alkalommal találtam az anyakönyvekben. 1673-ban Kassán maga az egri 

püspök, Szegedy Ferenc Lénárd keresztelt Jánosnak egy zsidót, akinek a keresztszülei Holló 

Zsigmond kamarai tanácsos és felesége voltak.1047 

 

3.4.3. Unio 

A pápa fősége alá tartózó nyájba való visszatérés egyik különleges és a 17. századtól 

jelentkező módja volt a görög rítusú katolikus közösség megjelenése. Ahogy a bevezetőben is 

láttuk, az 1646. évi ungvári unió megnyitotta az utat a görög katolikus egyház létrejöttéhez. 

Két évtizednyi küzdelem után, 1665-ben Parthén Péter püspök Munkácsra tehette székhelyét a 
                                                 
1042 A formulák: EÉL, AV, nr. 647., pag. 339–345. 
1043 Kisszeben vegyes anyakönyve (1676–1735), pag. 63., 1692. december 28. (www.familysearch.org; letöltés: 
2012. november 25.) 
1044 ARSI, Austr., vol. 229., fol. 86r. 
1045 SUGÁR 1987. 271. 
1046 SOÓS 1975b. 150. „Horresco Judaicam / Mahometicam perfidiam, respuo pravam sectam infidelitatis”. 
1047 Kassa város keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 16., 1673. április 4. (www.familysearch.org; 
letöltés: 2012. április 20.) 
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Rákóczi-család hozzájárulásával, az ezt követő negyedszázad mégis a görög katolikus unió 

ügyének megtorpanását hozta magával. Ez részben az 1670 után kibontakozó 

ellenreformációs hullám hatása volt, mivel a római katolikus egyház a protestánsok elleni 

küzdelemre koncentrált, miközben a görög rítusú hívek által lakott régiók a vallási 

polgárháború csataterévé váltak.1048 Szintén gondot okozott, hogy a munkácsi püspöki szék 

betöltésének kegyúri kérdésében a Báthory Zsófia fejedelemasszony, I. Lipót király és a 

Szentszék között sem alakult ki egyetértés, miközben a lengyel-ukrán határvidék rutén 

püspökei ki akarták terjeszteni joghatóságukat a magyar területek fölé is.1049  

A megoldás keresése már az 1680-as évek elején megkezdődött, amikor Szelepcsényi 

György érsek Lipnickij Jánost nevezte ki a munkácsi püspökség helynökévé. 

Tevékenységéről csak annyit tudunk, hogy 1686-ban a makovicai járás görög katolikus 

egyházait vizitálta. Ehhez az állam részéről a Szepesi Kamara nyújtott támogatást, amely 

Ugróczy Istvánt küldte ki, hogy Lipnickij vizitációját segítse és arról beszámolót nyújtson be 

a kamarához.1050 A görög katolikus papok működését, beiktatását a Szepesi Kamara is 

igyekezett tehát figyelemmel kísérni. 1687-ben Michael Angelo Jacquemod murányi és 

szendrői tiszttartó kérte a kamarát, hogy három Gömör megyei községbe, Telgártra, 

Sumjáczra és Vernárra iktathasson be görög katolikus papot.1051 Ez azt mutatja, hogy a 

kamara a görög katolikus papok esetében is élt kegyúri jogosítványaival. 

Az említett Lipnickij mint helynök mellett Porfír Kulcsickij tűnt fel az 1680-as évek 

második felében, aki feltehetőleg bírósági helynökként működött.1052 Egyikük lehetett az a 

munkácsi főesperesnek címzett személy, akinek részére az uralkodó 1687-ben 200 forint 

apanázst utalt ki. Maga Kollonics Lipót tudatta a Szepesi Kamarával az uralkodói döntést és 

kérte őket, hogy legyenek a főesperes segítségére.1053 Mellettük még Monasztelli Demeter 

                                                 
1048 VÉGHSEŐ 2011. 78. 
1049 VÉGHSEŐ 2011. 81–91. Ugyanakkor a munkácsi kolostor támogatásában Báthory Zsófia és I. Lipót 
együttműködőnek bizonyult. A fejedelemasszony 1672-ben a király resolutiójára hivatkozva kérte a Szepesi 
Kamarát, hogy 1671-re és 1672-re is adják meg a munkácsi kolostor orosz papjainak a nekik adományozott évi 
kétszáz rajnai forintot az ungvári és munkácsi harmincadosokon keresztül: MNL OL, E254, fasc. 56., 1672. 
június, nr. 17. S.l., 1672. június 17. A munkácsi kolostor szerzetesei egy évvel korábban, 1671-ben magánál az 
uralkodónál is kérvényezték az évi kétszáz forintos járadék kiutalását. Az uralkodó ezt jóvá is hagyta, és a 
Magyar Kamarának elrendelte, hogy a konfiskált birtokokból származó jövedelemből, a Szepesi Kamarán 
keresztül adják ki a támogatást: ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 232., 1671. február, fol. 231–235. 1671. február 28. 
1050 MNL OL, E244, fasc. 58., 1686. február, fol. 159. 1686. február 1. Lipnickij János Jeromos személyére: 
VÉGHSEŐ 2011. 97. 
1051 MNL OL, E254, fasc. 106., 1687. április, nr. 77. Szendrő, 1687. április 4. A Szepesi Kamara hozzájárult a 
görög katolikus parókusok beiktatásához: MNL OL, E254, fasc. 106., 1687. április, nr. 213. Kassa, 1687. április 
11. 
1052 VÉGHSEŐ 2011. 99. 
1053 MNL OL, E254, fasc. 108., 1687. július, nr. 88. Bécs, 1687. július 27. 
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tűnt fel mint a felső-magyarországi részek „presbitere és moderátora”.1054 Emellett rövid ideig 

feltűnt Felső-Magyarországon Rafael Gabrielopoli galatai érsek mint a munkácsi püspökség 

adminisztrátora is. Thököly alatt megjelent Munkácson Rakoveckij Methód püspök is, aki a 

szatmári jezsuiták előtt lépett unióra. Vagyis 1688-ra már legalább négy-öt olyan személy volt 

különböző funkcióban a görög katolikusok között, aki valamilyen jogon magának vindikálta a 

munkácsi egyházmegye vezetését. Ez a helyzet Kollonics Lipót erélyes közbelépésére szűnt 

meg, akinek javaslatára az uralkodó De Camillis János Józsefet nevezte ki munkácsi 

püspökké 1690-ben.1055 

A század végére előtérbe került az a lehetőség is, hogy a görög rítusúak latinizációját 

támogassák. Ennek egyik tervezete volt a nagybányai jezsuita superior, Ravasz Ferenc páter 

javaslata. A Kollonics Lipótnak 1687 táján benyújtott dokumentum szabályozta volna a görög 

rítusú katolikus hívek és papok kapcsolatát a római rítusú katolikusokkal.1056 Erre azért is 

szükség lett volna, mert a malcói plébános, Rosinszky Ádám már 1675-ben panaszkodott, 

hogy Gerlachra jogtalanul iktattak be egy rutén papot, aki „mint farkas széleszti az ő nyáját”. 

Kérte ezért a Szepesi Kamara közbelépését, és az ügy sárosi alispánhoz való 

előterjesztését.1057 Vele együtt nyújtotta be panaszát Holly Ábrahám licenciátus is, akinek 

panaszából bővebben kiderül, hogy miből is származott a probléma. A rutén „prédikátorok”, 

ahogy Holly megnevezte őket, kereszteltek és eskettek a római katolikus plébános hívei 

között.1058  Nem véletlen, hogy a Ravasz páter által összeállított javaslatcsomag külön 

foglalkozott a keresztség kiszolgáltatásának kérdésével, és javasolta, hogy a görög katolikus 

papoknak tiltsák meg a latin hívek görög rítusra való csábítását. 

Ugyanakkor a görög katolikusok a protestánsokkal is ellentétbe kerülhettek, amelyet 

jól jellemez a szatmári eset. Borosjenő és Várad eleste (1658, 1660) után egy jelentősebb 

keleti rítusú közösség jelent meg Szatmáron és Németiben. Azonban a város protestáns 

vezetése igyekezett megakadályozni a római katolikusokkal való uniót, és a református 

prédikátorok szolgálatának igénybevételére kényszerítették őket. Ezért 1676-ban panasszal 

fordultak a Szepesi Kamara felé, hogy engedjék a római katolikus szertartásokat látogatni.1059 

Valószínűleg ehhez kapcsolódik az az irat, amelyben a szatmári jezsuiták kérték, hogy a város 

által a görög rítusúaktól kikényszerített kötelezvényeket, amellyel a kálvinista templom 

                                                 
1054 Monasztelli kinevezése: MNL OL, E244, fasc. 58., 1686. január, fol. 176. 1686. január 18.  
1055 VÉGHSEŐ 2011. 99–101, 116–117. 
1056 VÉGHSEŐ 2011. 104–106. 
1057 MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. december, nr. 13. 1675. december 16-án praesentált irat. 
1058 MNL OL, E254, fasc. 70., 1675. december, nr. 72. 1675. december 16-án praesentált irat. 
1059 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. szeptember, nr. 30. Sine dato. 
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látogatására kényszerítik őket, vonják vissza.1060 Bizonyos jelek azonban arra mutatnak, hogy 

a szatmári görög katolikus közösség unióra lépése valószínűleg azzal volt összefüggésben, 

hogy így nyerhessenek jogot saját templomuk felépítésére, amelyre végül 1690-ben került 

sor.1061 Az uralkodó 1685-ben adott engedélyt, hogy templomot és harangtornyot építsenek, 

ugyanis ezt az 1667-ben számukra kiadott adománylevél nem biztosította, így erre hivatkozva 

a szatmári reformátusok sikerrel akadályozták ezt meg. A templom felszentelésének 

eseményét emelte, hogy azzal párhuzamosan De Camillis görög katolikus püspök zsinatot 

tartott a városban.1062 

A szatmári görög katolikus egyház helyzete azonban még az 1690-es években is 

instabil volt, az Udvari Kamarához 1695-ben benyújtott kérvény szerint a Gábor nevű helyi 

görög katolikus papot ismeretlen okokból elűzték parókiájáról.1063 A város ugyanis azzal 

vádolta a görög katolikus közösséget, hogy kiváltságleveleikre támaszkodva ki akarják 

magukat vonni a város törvényhatósága alól. Végül 1696-ban kiegyeztek a várossal és újabb 

királyi oltalomlevelet nyertek.1064 

Mindezek az elszórt példák is azt mutatják, hogy a görög katolikus híveket és papságot 

másodrendűen kezelték, csekély tekintéllyel és befolyással rendelkeztek csak. Ez annak 

ellenére sem változott, hogy 1692-ben I. Lipót egy kiváltságlevelet bocsátott ki, amellyel a 

görög katolikus papság helyzetét kívánta rendezni, és a római katolikus papokkal azonos 

jogokat biztosított nekik. Ennek gyakorlati megvalósulása azonban rettentő nehéz és hosszas 

folyamat volt.1065 Ebben a helyzetben kezdte meg tevékenységét De Camillis püspök, aki 

működésével egy átfogó egyházi, társadalmi és kulturális programot kívánt végbevinni úgy, 

hogy közben sikerrel őrizte meg a görög katolikus egyház függetlenségét mind az ortodox 

befolyástól, mind az egri püspökkel szemben.1066 

A korszak másik, ám sikertelen kísérlete a protestánsokkal történő unió volt. Az 

egyesülés ötletét Cristobal de Rojas y Spinola bécsújhelyi püspök vetette fel, aki ebben két 

jezsuita és két domonkos teológus tanácsaira támaszkodott. Közös beadványuknak 

köszönhetően elnyerték az uralkodó támogatását, aki 1691. március 20-án bízta meg Rojas 

püspököt a magyarországi uniós tárgyalásokkal. A püspök először a nyugat-magyarországi 

                                                 
1060 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 326., konv. D., fol. 90. Sine dato. Valószínűleg a Wallsegg-Zehenter királyi 
bizottságnak nyújtották be a tizenkét pontból álló kérvényt a szatmári jezsuiták. Ebből a harmadik pont 
vonatkozik a szatmári görög katolikus közösségre. 
1061 VÉGHSEŐ 2011. 101–102.; SARKADI NAGY–BARTÓK 1860. 101. 
1062 GHITTA 2008. 244–247. 
1063 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 368., 1695. március, fol. 524–525. 1695. március 16. 
1064 SARKADI NAGY–BARTÓK 1860. 101. 
1065 VÉGHSEŐ 2011. 137. 
1066 De Camillis püspök tevékenységére ld.: VÉGHSEŐ 2009. 
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protestáns közösségeket kereste meg tervezetével, ám működését a helyi katolikus elöljárók 

közül nem mindenki nézte jó szemmel, Dvornikovics Mihály váci püspök, győri helynök 

például meg akarta akadályozni Rojas működését a győri egyházmegyében. A következő 

évben felkereste a felső-magyarországi protestáns egyházközségeket is Eperjesen, Bártfán és 

Kassán.1067 Rojas 1692. május 8-án érkezett Kassára, ahol a jezsuiták fogadták. A következő 

napokban (május 9–11.) tárgyalásokat folytatott a jezsuitákkal, protestáns lelkészekkel és 

polgárokkal is. Bár a jezsuita diárium nem emelte ki külön, alighanem Fenesy György 

püspökkel is találkozott. Ezt támasztja alá, hogy az egri püspök alább ismertendő véleménye 

Rojas püspök kassai látogatását követően kelt.1068 Rojas tervezetének alapja a még az 1660-as 

évekre visszanyúló, a mainzi konvertita körhöz kapcsolható reuniós javaslat volt. Mind az 

evangélikus, mind a református közösségek üdvözölték ugyan a kezdeményezést, de nem 

rejtették véka alá kételyeiket és követeléseiket sem. Az evangélikusok elsősorban a Német-

Római Birodalomban élő hittársaik döntéséhez kötötték volna magukat. A debreceni és gönci 

református gyülekezetek pedig hangsúlyozták, hogy nem kívánják az országgyűlési törvények 

által nyert szabadságjogaikat feladni. Abaúj, Torna és Sáros vármegyék „tudós férfiai” pedig 

már kifejezetten kétkedőek voltak az unió eredményeit illetően, mert mint mondták, a 

kereszténység egysége nem állítható helyre csupán néhány gyülekezettel folytatott tárgyalás 

révén. Rojas püspök sürgette az udvar engedékenyebb valláspolitikáját és éppen a görög 

katolikus uniót állította követendő példának.1069 

Az uralkodó Rojas felső-magyarországi útjával párhuzamosan 1692. február 16-i 

leiratában a Magyar Tanács főpapjait és főurait is megkereste, hogy fejtsék ki véleményüket a 

bécsújhelyi püspök tervezetéről, amelyet csatoltak a megkereséshez.1070 Az uralkodói leiratra 

érkezett válaszok között fennmaradt Fenesy püspök véleménye is, így ismerjük az egri 

főpásztor protestánsokról és az unióról alkotott képét. A püspök rámutatott, hogy bár a 

kezdeményezés üdvözlendő, óvatosan kell abban eljárni, mert másként csak nagyobb baj 

támadhat belőle. Figyelembe kell azt is venni, hogy a magyarországi protestánsok a birodalmi 

hitsorsosaikat fogják követni, tőlük függ, hogy a római katolikus egyház igényeinek 

megfelelően hajlandóak-e unióra lépni. Éppen a birodalmi protestánsokkal való kapcsolatok 

és uniós tárgyalások miatt ítélte veszélyesnek a püspök, hogy az a magyarországi protestánsok 

helyzetében is a katolikus egyházra és az uralkodóra nézve hátrányos következményekkel 

                                                 
1067 FORGÓ 2009. 72–78. A kérdéskört bővebben szintén Forgó András dolgozta fel német nyelvű 
monográfiájában: FORGÓ 2007. 
1068 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 239r. 
1069 FORGÓ 2009. 78–79., 84. 
1070 Az egri püspöknek küldött kancelláriai példány: EÉL, AV, nr. 637. 
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járhat. Emellett a főpapságon kívül valószínűleg a főnemesség sem támogatná az ügyet, talán 

csak a szabad királyi városok tanácsai azok, amelyek vegyes felekezetűek lévén, az unió 

kérdését támogatnák.1071 

Rojas püspök tervezetét ugyan a bécsi udvar támogatta, de valójában emögött az a cél 

állt, hogy I. Lipót az 1670–1680-as évek protestánsellenes eseményei miatt megroppant 

tekintélyét kívánta ismét megerősíteni a birodalmi Corpus Evangelicorum vezetését 

fokozatosan átvevő Brandenburggal szemben is. Hiába volt tehát egy korlátozott nyitottság 

politikai és felekezeti oldalról is Rojas kezdeményezése iránt, a bécsújhelyi püspök uniós 

tervezete csupán egy izgalmas epizódja lett a 17. század végének. Fenesy György egri püspök 

véleménye azonban rávilágít nemcsak a katolikus oldal bizonyos fokú nyitottságára, hanem a 

püspök fenntartásokkal teli, protestánsokhoz kapcsolódó véleményére is. A protestáns unió 

gondolata nem válhatott valóra, mint az egyébként szintén nem minden nehézség nélküli 

görög katolikus uniós mozgalom. 

 

3.5. EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM 

3.5.1. Ünnepek, körmenetek, búcsúk 

A katolikus felekezeti identitás szerves részei voltak és annak egyben megerősítését is 

szolgálták az ünnepek és az azokhoz kapcsolódó körmenetek, búcsúk. Az egyik legerősebb, 

szimbolikus ünnep és a hozzákapcsolódó körmenet volt az úrnapja. Az úrnapi körmenet 

megléte vagy meg nem tartása ugyanis egyértelműen jelezte, hogy egy település kapcsolódik-

e vagy sem a katolikus felekezethez.1072 Ez a kérdés már 1670 előtt is élesen jelentkezett, 

1667-ben Bártfán a városi protestáns tanács nem engedte be a körmenetet a városba.1073 

Ugyancsak Bártfán okozott problémát 1675-ben az úrnapi körmenet kérdése. A bártfai 

bíró szerette volna rászorítani a helyi céheket, hogy vegyenek részt a körmeneten. Ugyanis a 

körmenet a maga jól strukturált felvonulási rendjével nemcsak a katolikus egyház lokális 

győzelmét, hanem a város átalakult rendjét is szimbolizálta, mintegy legitimálva a katolizált 

városi tanács helyzetét.1074 Ehhez pedig a helyi vezetésnek szüksége volt arra, hogy a 

polgárság szervezett kereteit jelentő céheket rászorítsák a körmeneten való részvételre. Ezért a 

bártfai bíró arra kérte Holló Zsigmondon keresztül a Szepesi Kamarát, hogy kamarai 

rendelettel kötelezze a körmeneti részvételre a bártfai céheket, 40 forint büntetés kilátásba 

                                                 
1071 MNL OL, A32, nr. 150. Kassa, 1692. május 26. 
1072 Az úrnapi körmenet szerepére: SCHEUTZ 2003. 
1073 SUGÁR 1984. 338. 
1074 SCHEUTZ 2003. 65. 
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helyezésével.1075 A Szepesi Kamara valóban ki is küldött egy parancslevelet, azonban a 

bártfai céhek továbbra sem voltak hajlandóak engedelmeskedni.1076 Érvelésükben az 1647. évi 

8. törvénycikkelyre támaszkodtak, amely kimondta, hogy Nagyszombatban, de más 

városokban is, a céhekbe tömörült evangélikus mesterembereket, kézműveseket nem szabad 

vallásukkal ellentétes szertartásokra kényszeríteni.1077 Aligha csodálható a kamara törekvése, 

hogy a városi vezetők mellett a céhek vezetőinek is katolikusokat igyekeztek megtenni, ahogy 

azt a kamarai tiltakozás mutatja, miután 1675 májusában Eperjesen a csizmadia céh 

evangélikus mestert és református firmendert választott.1078 Szintén ugyanekkor nagy 

presztízsveszteséget jelentett Eperjesen a katolikus oldalnak, hogy a kereskedők céhében a 

katolikus bíró két szavazattal alulmaradt az evangélikus jelölttel, Fleischacker Györggyel 

szemben.1079 

A körmenetekben a jelenlévő társadalmi értelmezésen túl természetesen az ahhoz 

kapcsolódó vallásos jelentés nyert leginkább teret. 1678. március 28-án a közelgő húsvétra is 

készülve a kassai Szeplőtelen Fogantatásról nevezett Mária-kongregáció meghívta a Szepesi 

Kamara tisztségviselőit a pénteki körmenetükre, ahol a Megváltó passiójának szimbólumait, 

alakjait akarták megeleveníteni.1080 A meghívó azt is hangsúlyozta, hogy flagelláns körmenet 

lesz. A flagellatio, vagyis az önostorozás a vezeklés egy önként vállalt módja volt és 

egyértelműen Krisztus szenvedéstörténetéhez kapcsolódott, a nagyböjti pénteki flagelláns 

körmeneteknek nagy hagyománya lett. Azonban maga a flagellatio a böjti önmegtartoztatás és 

áhítat egyik csúcspontja volt csupán. Vezeklőöv és vasláncok viselése, kenyéren és vizen való 

böjt, órákig (akár hóban is) térdelőhelyzetben való elmélkedés és egyéb önsanyargató 

cselekmények is jellemezhették ezt az időszakot. A katolikus egyház a 18. század második 

felében kezdett el fellépni az ehhez hasonló túlzó megnyilvánulási formák ellen, mindinkább 

visszaszorítva és betiltva azokat. Míg 1678-ban a püspökség székhelyeként funkcionáló 
                                                 
1075 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 65. Eperjes, 1675. május 25. Holló Zsigmond levele a Szepesi 
Kamarának. 
1076 MNL OL, E254, fasc. 69., 1675. június, nr. 47. Bártfa, 1675. június 11. A levél két nappal úrnapja, június 
13-a előtt kelt. Egy bártfai polgár, Bresztovai Szabó Mátyás szerint „bolondok voltak, úgymond, az bártfai 
czéhesek, midőn az processio járásrúl parancsolt nekik az kamara, hogy az kamara levelét fölnyitották, nem 
kellett volna nekik azt fölnyitni, valamígh azon üdnep el nem mult volna. Azért is bolondok voltak, hogy választ 
adtak, azt is csak el kellet volna nekik hallgatni, és úgy feledékenségben ment volna az dolog”. MNL OL, E254, 
fasc. 69., 1675. július, nr. 55. Bártfa, 1675. július 20. A városi elöljáróság levele a Szepesi Kamarához.  
1077 CJH 1900b. 431. 
1078 MNL OL, E244, fasc. 39., 1675. május, fol. 50. 1675. május 14. A firmender, vormünder alapvetően városi 
tisztségviselő, az ún. „szószóló” volt, de ugyanilyen szerepben találjuk a céhekben is, ahol a második tisztviselő 
volt. A kassai kereskedő társulatban például az ő feladata volt a gyűlés összehívása a társulati vezető, az atya 
halálát követően: KEREKES 1913. 23. 
1079 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. április, nr. 76. Eperjes, 1675. április 28. 
1080 MNL OL, E254, fasc. 77., 1678. március, nr. 43. Kassa, 1678. március 28. A kora újkorban népszerű 
misztériumjátékokkal szemben azonban a katolikus egyháznak komoly fenntartásai voltak, a 18. század második 
felétől már törekedni kezdtek azok visszaszorítására: BURKE 1991. 276. 
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Kassán nyilvános flagelláns körmenetre (publicam (…) flagellantium processionem) hívták a 

kamarai tisztviselőket, addig Eszterházy Károly püspök már csak magánházaknál 

engedélyezte azt.1081 

A vezeklés elengedhetetlen előfeltétele volt a búcsú elnyerésének, ami teológiai 

értelemben az egyház közbenjárását jelentette Istennél valamely büntetés elengedéséért.1082 

1674-ben a sebesi ferencesek az általuk adminisztrált sóvári Szent István-egyházra nyertek tíz 

évre búcsút. A búcsú kihirdetésére Lopasovszky Tihamér gvárdián összehívta a környékbeli 

plébánosokat és szerzeteseket is. A gvárdián rövid levelében ugyanakkor benne van a 

búcsúban rejlő további lehetőség is: a búcsú lehetővé teszi, hogy a következő esztendőkben 

mind több hívő keresse fel a sóvári templomot, ahol búcsút nyerhet.1083 Ez előrevetítette 

annak lehetőségét, hogy a sóvári templom köré egy olyan szakrális régió szerveződhet, amely 

a sebesi ferencesek helyzetét is tovább erősítheti. A sóvári búcsú példája azonban azt is 

mutatja, hogy ezek a búcsúk nem mindig örök időre szóló kiváltságok voltak, hanem sokszor 

csak meghatározott időre szóltak, így például Sóvár esetében ez tíz év volt.1084  

Szintén rendkívül fontos volt az ereklye és képkultusz. Ebben az esetben egy adott 

kegyhelyen található tárgyhoz kapcsolódott olyan vallásos értelmezés, amely zarándokok 

tömegeit vonzotta. A kora újkorban ebből a szempontból különös jelentőségre tettek szert a 

Mária-kegyhelyek. Az Ung vármegyei Klátóc ruszin falu Mária-képe például 1670-ben 

kezdett el könnyezni, de a bujdosók támadása idején „némely eretnekek késsel” szurkálták 

meg a kegyképet.1085 A 17. század utolsó harmadában vált azonban ismertté, és mai napig 

tartó kultusza alakult ki a máriapócsi kegyhelynek. A pócsi templom felett a század második 

felében az ungvári unióval létrejövő görög katolikus munkácsi püspökség bírt joghatósággal. 

Az Istenszülő-ikont 1675-ben készítette Papp István, az akkori parókus öccse egy török 

fogságból megmenekült lakos fogadalmából.1086 1696. november 4-én, a vasárnapi liturgia 

során Eöry Mihály földműves vette észre, hogy az ikon mindkét szeméből könnyek folynak. 

A könnyezés két hétig folyamatosan, majd utána megszakításokkal december 8-ig tartott. E 

napon a feljegyzések szerint oly hideg uralkodott a környéken, hogy a kehelyben a víz és a 

                                                 
1081 KOVÁCS 1974. 47–48., 53. 
1082 BÁLINT–BARNA 1994. 16. 
1083 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. augusztus, nr. 70. Sebes, 1674. augusztus 15. 
1084 TÜSKÉS 1993. 146. 
1085 BÁLINT–BARNA 1994. 90. 
1086 PUSKÁS 1996. 19–20. Csigri László pócsi görög katolikus földműves, falubíró tette a fogadalmat a török 
fogságból való szabadulását követően. Az ikont megfestő Papp István hat forintot kért a munkáért, de ezt Csigri 
nem tudta megfizetni. Végül a képet Hurta Lőrinc vásárolta meg és adományozta a templomnak. Csigri ekkor 12 
hétig tartó betegségbe esett, és csak egy másik kép megfestetetésének elhatározása után gyógyult meg. Az 1675. 
évi keletkezés mellett szól, hogy az 1696. évi vizsgálat során Csigri László azt vallotta, hogy a képet 21 évvel 
azelőtt festetette. JANKA 1996. 25–26. 
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bor megfagyott, ám Mária könnye tovább hullott. Elsőként Kriegsman János Jakab kállói, 

majd Lőrinczfy György kisvárdai plébános értesítette Fenesy György egri püspököt a pócsi 

könnyező Mária-kegyképről. A püspök Pethes András nagyprépostot, Csete József kanonokot 

és Damiáni András tokaji plébánost bízta meg az eset kivizsgálásával. Miután igazolták a 

csodát, és arról I. Lipót és felesége is tudomást szerzett, a királyi pár kérésére az egri püspök 

elrendelte a kegykép Bécsbe történő átszállítását, amellyel gróf Csáky Imre kanonokot, kassai 

plébánost bízta meg. A képet 1697. március 1-jén szállították Pócsról Kállóra ünnepélyes 

keretek közt, ahol a római katolikus templomban Te Deummal helyezték el.1087  

A Bécsbe vezető úton minden állomáson százak zarándokoltak a kegyképhez. 1697. 

május 5-én vasárnap vitték be a kegyképet Kassára. A város lakossága a Szent Erzsébet-

dómból körmenetben járult az érkező kép elé egészen Barcáig, ahonnan ünnepélyes menetben 

kísérték azt a városba. A város háromszoros üdvlövéssel köszöntötte a kegykép érkezését. Két 

héttel később, május 18-án a kassai katolikusok a felső városkapun keresztül a Hernád-folyóig 

vonultak Pethes András nagyprépost vezetésével. A város és a Kassaújfalu közötti mezőn 

várták be az Eperjes felől érkező körmenetet, amelyhez Sárosról, Sebesről, Sóvárról és más 

Sáros vármegyei településekről is rengetegen csatlakoztak Tarnóczy Mihály sárosi plébános, 

egri kanonok vezetésével. A hatalmasra duzzadt tömeg hosszan elnyúlva, két sorban, külön a 

férfiak és a nők, ünnepélyesen vonult be Kassára a Szent Erzsébet-dómhoz. A templomba 

azonban az óriási tömeg nem fért be. A dómban kihelyezett pócsi kegykép előtt egész este 

Mária-énekek zengtek.1088  

A kegyképet 1697. július 4-én ünnepélyes körmenettel vitték be Bécsbe, hol a Favorita 

császári kastély kápolnájában maga az uralkodói pár fogadta a kegyképet. 1697. július 7-én az 

Ágoston-rendiek udvari templomába szállították át, ezután két hétig Bécs nagyobb 

templomaiban volt kihelyezve, ezalatt 33 körmenet, 103 ünnepi istentisztelet, 126 szentbeszéd 

jelezte a Mária-kultusz és a kegykép iránti tiszteletet. A kegykép 1697. december 1-jén nyert 

ünnepélyes elhelyezést a Stephansdomban. A kultuszt erősítette, hogy nem sokkal a kép 

Bécsbe való megérkezését követően, 1697. szeptember 11-én Savoyai herceg nagy győzelmet 

aratott Zentánál a török felett. Ezt Bécsben és az udvarban is egyértelműen a pócsi Szűzanya 

közbenjárásának tekintették.1089 Azonban az is felmerült, hogy a törökellenes hadjárat 

végeztével az udvar a képet Kassán helyezze el. Bellasics Gábor a város bécsi ágense ugyanis 

azt írta, hogy Kollonicstól azt az ígéretet kapták, hogy a „Boldogságos Szűz képét is (…) finita 

                                                 
1087 JANKA 1996. 27–29., 35. 
1088 BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 82v–83r. 
1089 JANKA 1996. 36–37. 
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campania ide fog adatni”. Ám ezt az uralkodói rendelet megváltoztatta, de a városi megbízott 

azt ígérte, hogy az ügyben még megpróbál eljárni.1090 

De nemcsak a képet vette körül különleges tisztelet. A könnyeket felfogó egyik kendőt 

Papp Dániel pócsi görög katolikus lelkész Fenesy György püspöknek ajándékozta, aki azt 

1697. április 19-én Jászón a jezsuitáknak adta át. A kendőt a jezsuiták egri templomában 

helyezték el.1091 A kegyképről több másolat is készült. A jezsuiták által készített bárcai 

másolat a kassai templomba került, illetve szintén Kassa mellett Kisfalun található még egy 

másolat. Az egri másolatot 1699-ben Imrelszky Péter festette. Ezeket a másolatokat és 

keszkenőket Kassán, Egerben és Gyöngyösön több ezer fős körmenetekben hordták körül.1092 

A máriapócsi kegyképnek óriási szerepe volt abban, hogy a görög katolikus község a római és 

görög rítusú katolikusoknak közös zarándokhelye lett. Ez óriási mértékben segítette és 

erősítette az unió ügyét is.1093  

A Sáros vármegyei Osztrópatak gyógyforrásai miatt vált keresett zarándokhellyé. A 

felvett tanúvallomás alapján a község temploma és kútja már a 16. században is népszerű 

célpont volt a hívők körében, akik közül sokan csodálatos gyógyuláson mentek keresztül. A 

zarándokhely régiségét és jellegét támasztja alá, hogy templomát a gyógyítás, az 

orvostudomány védőszentjeinek, Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelték. A falu 

bírájának vallomása alapján azonban úgy tűnik, hogy a templom és a forrás egy időre kikerült 

a zarándoklatok céljai közül a reformáció következtében. A csodálatos gyógyulások azonban 

a katolikus papok visszatérésével ismét megindultak.1094 Ennek a hangsúlyozása a katolikus 

egyház megerősítését is szolgálta. A népi „gyógyfürdő” jelleg pedig még alkalmasabbá tette 

Osztrópatak zarándokhelyként való kiemelkedését. 

A búcsúra összegyűlt nép jó lehetőséget, megfelelő piaci alkalmat jelentett a 

vásározáshoz. A búcsúnapok általában jelentős vásárnapok is lettek. Míg azonban a búcsú 

engedélyezése egyházi hatáskörbe tartozott, addig a vásározás szabályozása világi joghatóság 

alá tartozott.1095 Azonban a katolizált világi hatóságok igyekeztek az egyházi szempontokat is 

figyelembe venni a vásári rendtartás kialakításakor. Erre jó példa Szatmár vármegye 1677 

decemberében hozott döntése, amely a szatmári és németi vásárok 1678. évi rendjét 

szabályozta. Eszerint a hétfői hetivásárokat áthelyezték szerdai napra, hogy a vásárra 

                                                 
1090 AGOP, XIII, 80.541, fasc. 1., nr. 16. Bécs, 1698. december 24. Az ágens ugyan nem jelezte, hogy itt a pócsi 
kegyképről volna szó, de feltételezhető. 
1091 JANKA 1996. 33. 
1092 PUSKÁS 1996. 20–21. 
1093 BÁLINT–BARNA 1994. 105. 
1094 MNL HML, XII-1/59., nr. 766. 
1095 BÁLINT–BARNA 1994. 267–268. 



 217 

érkezőket megkíméljék a vasárnapi utazástól, és lehetőséget biztosítsanak a vasárnapi nap 

megszentelésére. Ám a vármegyei közgyűlés nem vette figyelembe a keddi és szerdai napokra 

eső katolikus ünnepeket, amelyeket a vásározás szintén megzavarhatott. Így például 1678-ban 

Szent Pál megtérése (január 25.), a húsvétot követő kedd, Szent Lukács evangelista ünnepe 

(október 18.) és Mindenszentek ünnepe okozott volna gondot, ahogy arra a szatmári 

tisztviselő felhívta a Szepesi Kamara figyelmét.1096 A vásározás és a búcsúk összefüggése 

persze felveti azt a kérdést is, hogy a zarándokhelyek köré szerveződő szakrális táj, a 

kegyhely vonzáskörzete és például a búcsúkhoz, ünnepekhez kapcsolódó vásározás 

piackörzete miként viszonyult egymáshoz.1097 

A zarándoklat és a kapcsolódó vásárok hatalmas tömegeket mozgathattak meg, 

amelyek kiváló alkalmat biztosítottak a szerzetes- és a világi papság részére is, hogy egyrészt 

missziós tevékenységet fejtsenek ki, másrészt a szórványban élő katolikus közösségekből 

érkezők részére elmaradt szentségeket szolgáltathassanak ki. Így például a tömeges gyónás 

jelenségével is találkozhatunk ilyen alkalmakkor, amely persze azzal is összeköthető, hogy a 

remélt búcsú egyik előfeltétele volt a szentgyónás elvégzése. Ezeknek az egymásra épülő 

alkalmaknak a többrétegűségét fejezi ki az ungvári példa. 1686-ban a pünkösdi ünnepkörhöz 

kapcsolódva, a vásár idején rengeteg katolikus hívő érkezett a városba. Lochinszky Mihály 

kiemelte a kamarához írt levelében, hogy sokaknak közülük nem volt lehetőségük másutt a 

szentgyónást elvégezni. Ezért is lehetett különösen visszatetsző, hogy Lochinszky panasza 

szerint a helyi parancsnok sajátos szeszélyétől indíttatva nem engedte be a híveket a 

templomba, így sokan nem tudtak meggyónni.1098 

Természetesen az ünnepekhez több olyan, a néphit, a népszokások körébe tartozó 

esemény is kapcsolódott, amelyet maga a katolikus egyház sem nézett jó szemmel. Ilyen volt 

a pünkösdi királyválasztás és a húsvéti határjárás szokása. Bár az 1730-as évekből ismert a 

zsinati tiltásuk, ez azt bizonyítja, hogy még akkor is élő népszokásokról volt szó. Vagyis a 17. 

század utolsó évtizedeiben is még eleven hagyományként élhetett mindkét szokás.1099 Épp 

ebben az időszakban kezdenek el fellépni a népi babonasággal szemben is. A jezsuiták térítési 

jegyzékei ugyanis nemcsak a protestáns, muszlim vallásokról áttértekről számolnak be. A 

kassai jezsuiták 1687-ben nyolc embert térítettek vissza a „mágikus szemfényvesztésekből”. 

Egy ugyanabból az évből származó, pataki lista oldja fel ennek a tartalmát. Itt a jezsuita atyák 

                                                 
1096 MNL OL, E254, fasc. 76., 1677. december, nr. 21. Szatmár, 1677. december 16. 
1097 A zarándokhely vonzáskörzetére ld.: TÜSKÉS 1993. 330–377. 
1098 MNL OL, E254, fasc. 100., 1686. június, nr. 81. Ungvár, 1686. június 20. 
1099 Az 1734. évi, Erdődy Gábor Antal püspök által Egerbe összehívott zsinat lépett fel a két szokás ellen: EÉL, 
AV, nr. 933a., 37. pont. A húsvéti határjárás szokására ld.: BÁRTH 2005b. 236–237. 
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négy személytől vettek el szemfényvesztéssel teljes és babonás kártyákat és leveleket.1100 

Ugyanakkor a népszokásokat a papság valamennyire megpróbálta átemelni, beemelni a 

katolikus kultúrkör keretei közé is. A régió központjának és katolikus centrumának számító 

Kassa szabad királyi város anyakönyvébe bejegyezve időjárási csapás ellen szóló népi 

ráolvasásnak katolikus imádságba való átültetését találjuk meg 1675-ből: „Anno 1675. 

Teremtelen Atya + Teremtelen Fiú + Teremtelen Szent Lélek Isten. + Mérhetetlen Atya + 

Mérhetetlen Fiú + Mérhetetlen Szent Lélek Isten. Úr Jézus Kriszus, ki mennyet, földet 

teremtetted, a Jordán vizét megáldottad, abban megkeresztelkedvén, s a keresztfán függvén 

minket megváltottál, a Szent Lelkedet Atya Istennek ajánlád, kérlek, hogy áldd meg, és a Szent 

Kereszt + jelével + jegyezzé meg a fölhőket, melyeket most szemeimmel látok, hogy abban az 

ördögnek minden gonoszsági megfogyatkozzék, ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké, 

Ámen. Oszlasson el téged az Atya + oszlasson el téged a Fiú + oszlasson el téged a Szent 

Lélek + Isten. Környékezzen meg téged az Atya + környékezzen meg téged a Fiú + 

környékezzen meg téged a Szent Lélek + Isten. Rontson meg téged az Atya + rontson meg 

téged a Fiú + rontson meg téged a Szent Lélek + Isten. Atyának és Fiúnak és Szent Lélek 

Istennek nevében, Ámen. Miatyánk. Üdvözlégy. Hiszek egy Istenben, etc”.1101 A 16–17. 

században még találkozunk ráolvasó papokkal, vagy ráolvasásokat lemásoló, terjesztő egyházi 

személyekkel. Ez kapcsolódott a hívek igényeit kielégítő benedikciós gyakorlattal. Az egyház 

szemében ekkoriban ez ugyanis nem mágiának, nem babonás cselekedetnek számított, hanem 

éppen ellenkezőleg, áldás volt mindennapokra, vagy épp a hívek átsegítése bizonyos 

válsághelyzeteken. A középkori egyházi gyakorlatban gyökerező benedikciónak azonban 

megvolt a profán és pogány hagyományból táplálkozó eredete. A viharfelhőt hozó démont a 

falu határából a katolikus pap ugyanazokkal a szavakkal távolíthatta el a falu határából, mint 

egy világi „varázsló”, csak éppen a mágikus szövegeket Istenre és szentjeire való 

hivatkozással egészítette ki. A kassai anyakönyvben talált, katolikus imádsággal egybekötött 

ráolvasás érdekessége, hogy a második, ráolvasó részt háromszáz évvel későbbről a szintén 

egri egyházmegyében található, Külső-Szolnok megyében fekvő Alattyánból szó szerint 

ismerjük Pócs Éva gyűjtéséből. Itt a néprajzi gyűjtés a bevezető imádságot ugyan már nem 

rögzítette, de az emberek hasonlóan közelgő jégfelhőre, mindig más irányba fordulva, 

háromszor keresztet vetettek, és azután mondták el a ráolvasást.1102 Ezt a ráolvasást az 

                                                 
1100 APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 2., fol. 248r., 251v.: „A magicis illusionibus revocati 4 iisque ereptae 
praestigiosae, ac superstitiosae chartae et epistolae”. 
1101 Kassa város keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 321. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 
20.) 
1102 PÓCS 1986. 78, 235–236. 
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imádsággal együtt már a 16. század végén, 1598-ban is lejegyezték.1103 Későbbi elterjedtségét 

az is segíthette, hogy az 1719-ben megjelent népszerű imádságoskönyv, az Arany Korona is 

tartalmazta.1104 

Az ünnepek, zarándok- és kegyhelyek, a körmenetek tehát mind olyan elemei voltak a 

kora újkori katolikus vallásosságnak, amelyhez számos értelmezési réteg kapcsolódott, 

kulturális, társadalmi, gazdasági és vallásos jelentéssel is bírtak. A katolikus megújulás 

szempontjából az egyik legfontosabb adaléka azonban mégis az lehetett, hogy ezek az 

események és helyszínek alkalmasak voltak ismét arra, hogy a katolikus felekezeti 

identitásnak olyan pillérei legyenek, amelyek az egyszerű hívők számára is szimbolikus és 

értelmezhető támpontot jelentettek. A vallásos szimbólumoknak a segítségével a speciális 

felekezeti önazonosságot és tudatot erőteljesen lehatárolták a protestáns felekezetek felé 

ezeknek. 

 

3.5.2. Paráznák, boszorkányok, házasságtörők 

“Elsőbben is Gönczy Sára felességemet admoneáltatom, hogy meg emlékezzen nékem adott 

hitirűl, és feleségei kötelességérűl, minthogy minden ok nélkül hagyott el, haza jövén hozzám, 

tűlem halgasson, meg becsüllyön, és Isten parancsolattya szerint a Szent házasságot 

continuállya velem, s a’mit haragossan el hordot, s el hordatott Fia házához, vagy máshová 

akár mi névvel nevezendő légyen az, mindeneket hozza haza” – így szólította fel az egri 

káptalan útján feleségét Dobay Mátyás 1687-ben, hogy térjen vissza hozzá.1105 Csakhogy 

Dobay arról nagyvonalúan megfeledkezett, hogy felesége már egy évvel korábban megkereste 

az egri püspöki szentszéket mint bírói fórumot, azzal, hogy férje véresre verte, ezért el akar 

válni tőle.1106 Az asszony által a férje ellen elindított eljárás tanúvallomásából kiderült, hogy 

Gönczy Sára és férje 1686 elején már jártak a püspöki szentszék előtt, amely akkor sikerrel 

békéltette őket egymással. Azonban a férj hamarosan ismét az asszonyra támadt, eleinte csak 

szidta –“jártál bagzani vén eördögh atta kurva” – később azonban egy baltával támadt rá, 

amit csak egy arra járó szerzetes vett ki még idejében a kezéből. Az asszony azzal is vádolta 

férjét, hogy mivel Kassán nem volt semmi jószága, ingatlana, így csak felesége kassai 

örökségéből tudta magát fenntartani és fokozatosan élte fel azt, kiforgatva Gönczy Sárát 

                                                 
1103 RADVÁNSZKY 1879. III. 79–80.; BÁLINT 1944. 124–125. 
1104 ERDÉLYI 1999. 155–156. Erdélyi Zsuzsanna az imádságot az erdélyi Csíkszékből és Csongrád megyéből is 
gyűjtötte.  
1105 MNL HML, XII-1/60. nr. 171. 1687. július 18. 
1106 EÉL, Szentszéki perek, nr. 4038., GH-ad, 1686. 
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mindenéből. Az asszony az elszenvedett sérelmek miatt 1686 őszén beadta a válókeresetet a 

püspöki szentszékhez, amely szeptemberben megidézte maga elé Dobay Mátyást. 

A püspöki szentszék elé tartozó ügyek körét az országos törvények szabályozták. Az 

1458. évi 9. cikkely, II. Ulászló király I. dekrétumának (1492) 46. cikkelye és az 1647. évi 15. 

cikkely a házassági ügyeket és különösen kiemelve az asszonyok megverésének ügyét 

meghagyta az egyházi bíróságok ügykörében.1107 Az illetékes szentszéknek törekednie kellett 

arra, hogy a felek között inkább megegyezés, egyetértés, mai fogalmainkkal élve peren kívüli 

egyezség jöjjön létre. Ez különösen igaz volt a házassági ügyekben, ahol a válás, az egymástól 

való szétválasztás az utolsó lehetőség volt csak. A püspöki szentszék törekedett is a civakodó 

felek kibékítésére, a „békéltetésre”, ahogy ezt a Dobay-Gönczy házaspár esetében is láttuk.  

Az egyház házasság feletti hatalmának alapját a kánonjogból nyerte. Ennek legfőbb 

letéteményese a pápa volt, akinek azonban jogában állt erre vonatkozó jogait átadni, 

engedélyezni a püspökök számára, ha azok ezt kérvényezték a szentszéknél. Ez különösen 

fontos volt a házassági felmentvények esetében, azonban ezek a pápai engedélyek 

természetesen nemcsak erre, hanem például a papok időelőtti felszentelésére és egyéb 

szentségi, egyházjogi kérdésekre vonatkoztak. Az egri püspökök is folyamatosan 

kérvényezték a pápai fakultások megadását. Ezeknek legteljesebb sorát 1688-ból ismerjük, 

amelyet XI. Ince pápa adott Fenesy György egri püspöknek és az engedély megújításakor, 

1692-ben a püspök mellékelt kérvényéhez. Ezek a pápai engedélyek azonban egységes 

szövegűek voltak, minden ezért folyamodó püspök ugyanezeket a jogosítványokat kapta 

meg.1108 A Fenesynek adott pápai engedély huszonkét pontja közül öt foglalkozott a házassági 

akadályok alóli felmentésekkel.1109 Egyrészt felmentést adhatott a püspök a másodfokú 

(vagyis az elsőfokú unokatestvérek), harmadfokú és negyedfokú egyszerű és vegyes 

vérrokonsági akadálya alól. Kiterjedt köztisztesség akadályára, vagyis a házasság nélkül 

életközösségben, ágyasságban való együttélés és az abból származó (tehát a férfi és a vele 

ágyasságban élt asszony nőrokonai közötti) kvázi-rokonság miatt adott dispensatióra. A 

fakultás vonatkozott a bűntett akadályára is, amely a házasulandó felek biztonságát, életét 

hivatott védeni, például egy korábbi házastársi gyilkosság esetén. Az akadály alóli felmentés 

nem jelentette azonban azt, hogy a bűncselekmény elévült volna. Szintén házassági akadály 

állt fent a lelki rokonság esetén, vagyis a keresztszülő és keresztgyermeke között.  

                                                 
1107 CJH 1899a. 333, 511.; CJH 1900. 439. 
1108 APF, SOCG, vol. 512., fol. 148r–v. 
1109 Az egyes házassági akadályokra a hatályos kánonjog alapján v.ö.: KUMINETZ 2002. 132–183. 
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A házassági akadályok rendezése különösen a felekezetileg vegyes területeken 

ütközött nehézségbe. A katolikus házassági jog szerint ugyanis sok protestáns házasság 

érvénytelen volt, azokat megtérés esetén – amennyiben lehetett – rendezni kellett. Különösen 

súlyos kérdés volt a rokonsági, vérségi fokok betartásának kérdése.1110 A fentebb idézett pápai 

felhatalmazásban a vérrokonság alóli felmentésre vonatkozó pont kikötötte, hogy a püspök 

csak olyan „eretnekeknek” adhatott felmentést, akik áttértek katolikus hitre. Azaz a közeli 

vérrokon protestánsok nem részesülhettek püspöki engedélyben, ami nagyobb 

bonyodalmakhoz vezethetett. Ugyanis a 18. században Erdődy Gábor Antal egri püspök épp 

azért űzött el egy református lelkészt, mert az összeadott két, a katolikus egyházjog szerint a 

sógorsági akadály alá tartozó személyt.1111 Ugyanakkor a házassági akadályok és ezekben a 

pápa által a püspöknek adott engedélyek ismeretében válik érthetővé Hedry Imre és Berthóty 

Borbála házassági ügye. A két házasulandó ugyanis negyedfokú rokonságban állt egymással, 

és bár evangélikusok voltak, a kellemetlenségek elkerülése végett az egri püspökhöz fordultak 

diszpenzációért. Fenesy György püspök a pápától kapott engedély birtokában Mattyasovszky 

László szepesi prépostot kérte fel az ügy kivizsgálására, aki a házassághoz szükséges 

felmentvényt megadhatónak tartotta, ha Hedry Imre és menyasszonya egy éven belül 

katolizálnak.1112 Az esküvőre ekkor azonban ismeretlen okból nem került sor – talán éppen a 

katolizálás miatt –, hanem az ügy csak négy évvel később, 1695-ben került elő ismét. Hedry 

Imre ismét a püspökhöz fordult a diszpenzáció megadásáért, de tudta, hogy a „Római 

Anyaszentegyház mostohafiainak nem szokta adni, azért én is ezen írásomban obligálom 

magamat Méltóságos Egri Püspök Fenesi György uramnak őnagyságának és az egész Római 

Anyaszentegyháznak, ha őnagysága méltóztatik dispensatiót adni, hogy én is megismervén az 

igaz római hitet, azon Római Anyaszentegyháznak igaz fiává leszek együtt kedves mátkámmal, 

Berthoti Boriskával”.1113 Hamarosan Csernyánszky János jezsuita atya előtt meggyóntak és 

áttértek a katolikus hitre a görgői templomban.1114 Így a diszpenzáció és a házasság is 

érvényessé vált. Hasonló esetek miatt fordult 1696-ban Fenesy György egri püspök a 

Propaganda Kongregációhoz, hogy mit tegyen a katolizáló protestáns vérrokonok közötti 

házassági engedélyek ügyében. A Propaganda Kongregáció továbbította a kérdést az 

Inkvízícióhoz, ahol úgy döntöttek a kérdésben, hogy a püspök ezeket az eseteket, vagyis 

                                                 
1110 GALLA 2010. 3–4. 
1111 MIHALIK 2010c. 126. 
1112 MNL HML, XII-2/b. Nr. 1. Div. 6. Fasc. 15., fol. 8. 1691. június 9., Szepeshely. 
1113 MNL HML, XII-2/b. Nr. 1. Div. 6. Fasc. 15., fol. 9–10. 1695. április 15., Siroka. 
1114 MNL HML, XII-2/b. Nr. 1. Div. 6. Fasc. 15., fol. 9. 1695. július 25., Lőcse. P. Csernyásznky János SJ 
tanúsítványa Hedry Imre és Berthóty Borbála katolizálásáról.; fol. 7. 1695. július 24., Lőcse. Fenesy György egri 
püspök tanúsítványa. 
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azokat a protestánsokat, akiknél még csak várható a katolizáció, külön-külön vizsgálja 

meg.1115 Az egyéb kérdésekben viszont a szokásos formula szerint kiállították és újabb négy 

évre meghosszabbították a püspöknek adott pápai engedélyeket. 

Ezek a házassági akadályok azonban alapot adhattak a házasság felbontásához is. Így 

például az impotencia, amely a hatályos egyházjog szerint házassági akadálynak minősül, 

Imre András és Nevelős Margit 1670. évi válóperében merült fel okként, míg a férfi viszont a 

házasság előtti szexuális élettel és szüzessége elvesztésével vádolta feleségét, miközben 

tagadta impotenciáját.1116 A szexuális, erkölcsi elhajlás ezekben a perekben rendre visszatérő 

elem volt. Ahogy láttuk, a feleségét elverő Dobay Mátyás is azzal vádolta feleségét, hogy 

máshová jár “bagzani”. Sokkal élesebben jelent meg ez az elem Dessewffy János és Hankony 

Mária válóperében. Az asszony itt is brutális veréssel vádolta férjét, amiben alighanem 

lehetett is valami, hiszen még a férje korábbi házasságából származó leányok is kiálltak 

mostohaanyjuk mellett.1117 A férj azonban szintén nem volt rest, és I. Lipóttól szerzett 

Hankony Mária ellen parancsot, amelyben az asszony romlott erkölcseire, “kurválkodó 

életvitelére” (prostituta vita) és szeretőjével, Sztankóczy Zsigmonddal tervezett 

férjgyilkosságra hivatkozva a feleség elfogatására adott a király utasítást.1118 Dessewffy kérte 

ezért a válóper halasztását a püspöki szentszéktől, arra hivatkozva, hogy az uralkodó rendelete 

nyomán felesége ügye már úgyis világi hatóság elé kerül.1119 

Ugyanis az erkölcsi elhajlásokban – bármennyire is kötődtek a házassághoz – már a 

világi bíróságok voltak illetékesek. Különösen kegyetlen ítélet született a rudabányai Nagy 

Márton és Veres Albertné ügyében. Az ügyben a Szepesi Kamara szendrői tiszttartója, Pethő 

István kérésére ült össze a szendrői véghely tisztjeiből és elöljáróiból álló törvényszék.1120 A 

                                                 
1115 Az ügy a Hitterjesztés Szent Kongregációjának és a Szent Hivatalnak a levélváltása során rajzolódik ki: 
APF, SOCG, vol. 525., fol. 59r, 61r. Fenesy kérvénye a Propagandához; APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 
3., fol. 21–22. 1696. július 3., Jászó. Ordódy Sebestyén püspöki káplán kísérőlevele P. Paulino Bernardino OP 
atyának, pápai gyóntatónak; APF, Acta, vol. 66., fol. 185r–v., 1696. szeptember 10., nr. 18. A Propaganda Fide 
döntése; ACDF, S.O., Decreta, 1696. szeptember 26. A Szent Hivatal döntése, kérik a Propaganda Fidét a 
korábbi pápai fakultás megküldésére.; APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 3., fol. 25., 1696. szeptember 28. A 
Szent Hivatal assessora a Propaganda Fide titkárához, kéri egy korábbi felhatalmazás szövegének megküldését.; 
APF, Lettere, vol. 85., fol. 108v., 1696. október 1. A Propaganda Fide titkárának levele a Szent Hivatal 
assessorához, megküldik az 1686. január 28-án kiadott pápai felhatalmazást.; ACDF, S.O., Decreta, 1696. 
október 10. A Szent Hivatal döntése.; APF, SC, Ungheria-Transylvania, vol. 3., fol. 27., 1696. október 15. A 
Szent Hivatal assessora tájékoztatja a döntésről a Propaganda Fide titkárát. 
1116 EÉL, Protocollumok, nr. 3604., fol. 104v. 1670. október 23. 
1117 EÉL, Protocollumok, nr. 3605., 1692. április 15-i szentszéki ülés. Az 1692. március 2-án felvett 
tanúvallomások. 
1118 EÉL, Protocollumok, nr. 3605., 1692. szeptember 30-i szentszéki ülés. Az uralkodó 1692. július 26-i 
rendelete. 
1119 EÉL, Protocollumok, nr. 3605., 1692. szeptember 30-i szentszéki ülés. 1692. szeptember 29. Dessewffy 
János levele. 
1120 MNL OL, E254, fasc. 60., 1673. május, nr. 78., 1673. május 12., Szendrő. Pethő István a Szepesi 
Kamarának. 
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férfi ellen, aki a kamara jobbágya volt, az volt a vád, hogy törvényes felesége ellenében Veres 

Albertnéval paráználkodott. Nagy Mártont a bíróság fejvesztésre ítélte, végül ettől éppen 

Pethő István közbenjárására menekült meg, mert a kamarai tiszttartó úgy vélte, hogy halálával 

négy gyermeke és özvegye teljesen elszegényedne, és koldusbotra jutnának, ezzel pedig 

kiesnek az adózó jobbágyok köréből. A Szepesi Kamara végül megkegyelmezett a férfinak, 

büntetését 40 forintos pénzbírságra változtatta és kötelezte, hogy katolizáljon. Veres Albertnét 

azonban nemcsak paráznaságban, hanem kétszeres gyilkosságban is vétkesnek találták. 

Ugyanis azzal vádolták, hogy korábban még akkor élő férjével megöltek egy szolgálót, 

később pedig a Nagy Mártontól született törvénytelen gyermeket is megölte. Ezért a bíróság 

úgy határozott, hogy “Veres Albertnénak hármas vétkesnek cselekedetiért, hogy nékie verem 

ásattassék, és azon veremben elevenen tövis ágyra fektessék hóhér által, karót hasában 

vervén, megölettessék”.1121 

A Veres Albertné ellen lefolytatott tanúvizsgálat arra is kiterjedt, hogy az asszony 

boszorkány volt-e. Egyik tanú szerint az asszony maga mondta, hogy az ördög vitte rá 

cselekedetére. A boszorkányság, ördöngösség gyakorta kötődött a házassági, szerelemféltési 

ügyekhez. Ez akár nevesebb arisztokrata családoknál is előfordult. Csáky Péterné Melith 

Mária azzal vádolta férjét, hogy összeszűrte a levet sógornőjével, Csáky Zsigmondné Jakusith 

Katalinnal.1122 Azzal vádolta őket, hogy házifogságra kényszerítették és egy tudósembert, 

vagyis boszorkányt fogadtak fel az ő romlására.1123 Az egyik tanú meg is vallotta, hogy egy 

“fekete tehén ganéját egy fazékkal” kellett vinnie Csáky Péter és sógornője megbízásából. 

Hasonló szerelemféltés szerepelt a regéci Doleszné ellen felhozott boszorkányvádban, 

miszerint a féltékeny asszony az egyik gyanús falubeli menyecskétől akart egy hajszálat lopni, 

hogy aztán bűbájjal megvakíthassa.1124 

Ahogy azonban a házassági ügyek egyértelműen az egyházi bíróság elé, úgy a 

boszorkányság a világi fórumok elé tartozott. A városi szenátus mint világi bírói fórum vett 

részt az erkölcsi ügyekben. A paráznasággal vádolt lányokat például, úgy tűnik, börtönnel 

sújtották, legalábbis a kassai anyakönyv lapjain többször találkozunk megesett lányokkal, 

                                                 
1121 A felső-magyarországi városokban hasonló büntetés vonatkozott a gyermekgyilkos nőkre és a kettős 
házasságtörőkre, vagyis amikor egy nős férfi és egy házas asszony került kapcsolatba. A gyermekgyilkos nőt 
elevenen sírba temették, tövissel és földdel fedték be, és egy kihegyezett karót vertek rajta keresztül. A kettős 
házasságtörés esetén a két felet egy sírba tették, közéjük tövist raktak és ugyanazon karóval átszúrták őket és 
elevenen elhantolták őket: DEMKÓ 1890. 122., 176. 
1122 MNL HML, XII-1/74., nr. 110. 1669. február 1. 
1123 Az ilyesfajta házi fogság nem volt teljesen ismeretlen: Esterházy Pál nádor is ezt tette házasságuk 
megromlását követően Thököly Máriával, vö.: PÉTER 2008. 129–130. 
1124 MAJLÁTH 1989. 9. 
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akik gyermeküket a börtönben hozták világra.1125 A paráználkodó lányt vagy megvesszőzték, 

vagy száműzték a városból. Szintén gyakori kiegészítő büntetés volt a szégyenketrecbe való 

elzárás.1126 Valószínűleg hasonló eset történhetett az eperjesi Trijafen Anna lányával, akit – 

bár nem ismerjük az okát – a város vezetése nyilvános elzárásra (publicis carceribus) ítélt, 

ami akár szégyenketrecet is jelenthet. Az érdekessége az esetnek azonban az, hogy a Szepesi 

Kamara közbelépett érdekükben: miután Trijafen Anna és leánya is katolikus hitre tért át, az 

eperjesi bírónak elrendelték a leány szabadon engedését.1127 Nem csoda, hogy némelyek 

végső kétségbeesésre ragadtatták magukat. 1673-ban került a kassai magisztrátus elé 

Mattyasin Agnéta ügye, aki nemcsak paráználkodott, hanem a törvénytelen kapcsolatból 

származó gyermekét a szülés után az árnyékszékbe dobva megölte. Ezért a kassai 

magisztrátus döntése értelmében a leányt a város határában lefejezték.1128  

Néha azokat is utolérték, akik messzire menekültek, nehogy bűnös cselekedetük 

kitudodjon. Így például egy kisszebeni csizmadia hiába tűnt el a városból, egyszer egy vásár 

alkalmával kereskedők felismerték, és ekkor derült ki, hogy saját mostohalányát hazudta 

feleségének, azzal együtt is hált, miközben feleségét otthagyta Kisszebenben. A szebeni 

magisztrátus kérte a Szepesi Kamarától a férfi kiadását, aki aligha kerülhette el sorsát.1129 

Talán ugyanolyan sorsra jutott, mint a lőcsei Kür Mihály, akit Hain Gáspár lőcsei 

krónikájának szavai szerint “mivel két felesége volt, és amellett egy kurvája is, halálra ítélték 

és lefejezték”.1130 

Mindezek az elszórt adatok és esetek azt jelzik, hogy az egyház és a világi hatalom 

együttesen próbált az erkölcsi normáknak érvényt szerezni. Az egyháznak egyértelmű 

jogosítványai voltak a házassági kérdésekben, úgy a házassági akadályok alóli felmentésben, 

mint a házasság felbontásában. Azonban a házasságtörés és a megerősíteni kívánt erkölcsi 

normáktól való elhajlások büntetésében, kiigazításában már a világi hatóságoknak, a városi 

magisztrátusnak, a helyi tisztviselőknek jutott komolyabb szerep.  

Persze ahogy bűn is létezett, úgy létezett megbocsátás is. Az alfejezet elején említett 

Dobay-Gönczy válóper például még 1695-ben sem zárult le, úgy tűnik az asszony ismét 

visszatért férjéhez. Gönczy Sára asszony fia, Holló Zsigmond például azért nem akarta 

                                                 
1125 „…filium incerti parentis ex Domo Börtönyház”: Kassa város keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 
153., 1676. május 15. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 20.) 
1126 DEMKÓ 1890. 119. 
1127 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 120. 1674. szeptember 11. 
1128 AMK, H III/2., pur. 29., fol. 151r. 
1129 MNL OL, E254, fasc. 181., 1698. január, nr. 101., s. d. 
1130 HAIN 1988. 362. 
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átvenni anyja birtokait, “mivel még el nem váltak egymástól, nem látja őnagysága, miképp 

nyúlhasson a jószághoz”.1131 

Az erkölcsi normák védelmezője és az erkölcstelenség persze néha a maga meztelen 

valóságában találkozott szembe egymással. Az idősebb Holló Zsigmondról, a Szepesi Kamara 

rangidős tanácsosáról és annak feleségéről írta a másik kamarai tanácsos, Hartyáni András 

1672-ben: “Hollóné asszonyom igen elment az linea mellől, az elmúlt napokban egy deákkal 

maga Holló tanálta egy ágyban...”1132 

 

                                                 
1131 MNL HML, XII-1/81., nr. 246. 1695. szeptember 24. 
1132 MNL OL, P507, Series A., Classis V., nr. 597., fol. 305., 1672. január 3., Kassa. 
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4. FELSŐ-MAGYARORSZÁG KATOLIKUS KÖZPONTJA: 

KASSA 

 
4.1. TEMPLOMOK ÉS KOLOSTOROK 

4.1.1. A templomok elfoglalása 

A templomelvételek első nagyobb, 1670–1674 közötti hullámának csúcspontjának a kassai 

templomok, köztük a Szent Erzsébet-dóm 1671. novemberi elfoglalása tekinthető. Pálffy 

Tamás nyitrai püspök, kancellár már 1670-ben felvetette ezt, majd 1671 elején Spankau 

tábornok foglalkozott ismét a gondolattal, mert a német helyőrség kivonása esetén a 

katolikusoknak akarta átadni a kassai templomot. A Haditanács ekkor még óvatosan kezelte 

ezt a lehetőséget.1133  

1671 őszére azonban az uralkodótól sikerült egy parancsot nyerni a templom 

elfoglalásához. Az október 15-én kelt uralkodói rendelet a Bársony György váradi püspök és 

Holló Zsigmond kamarai tanácsos által vezetett bizottságot küldte ki a Szent Erzsébet-dóm 

elvételére.1134 A rendeletet 1671. november 16-án közölték a kassai tanáccsal, amely 

másnapig kért haladékot, amit ugyan megkaptak, de már ekkor egy tizenhat fős őrséget 

állítottak a templomhoz. A kassaiak ellenállásáról Spankau tábornok tájékoztatta a 

Haditanácsot és mellékletben megküldte a Szepesi Kamara és Bársony püspök jelentését 

is.1135  

Ismerjük Szegedy Ferenc egri püspök, Bársony György váradi püspök és az egri 

káptalan Szelepcsényi György érsekhez írt leveleit is, amelyek november 19-én keltek. 

Szegedy püspök szavai jól mutatják a motivációt, amely miatt sürgették a templom mielőbbi 

elvételét: „…promoveálja Nagyságod tovább is azon Cassai Templomnak elvételét, mert ha 

triumphálnak a Cassaijak meg csekkenik az Catholica Religjonak elő menetele, szarvat emel 

az eretnekség, s félő, hogy azokat is el ne veszessük, amelyeket elfoglaltunk”.1136 Ugyancsak 

hangsúlyozta, hogy a kassai főtemplom elfoglalása segítené a felső-magyarországi régió 

katolizálásának előrehaladását is. Ez egybevág Millei István jezsuita atyának Philipp Miller 

atyához, I. Lipót császár jezsuita gyóntatójához írt soraival, aki azt hangsúlyozta, hogy 

                                                 
1133 SZABÓ 1958–1959. I. 212. 
1134 WICK 1931. 18. Az uralkodói rendelet szövege és fordítása: WICK 1936. 113–116. A Bársony György 
püspök és Holló Zsigmond részére adott végrehajtási instrukció: AAK, Acta Parochiae, Košice (Kassa), nr. 4. 
1671. október 15. 
1135 SZABÓ 1958–1959. I. 227–228. 
1136 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 426., konv. A., fol. 93–95. Kassa, 1673. november 19. Szegedy Ferenc Lénárd egri 
püspök levele; fol. 96–98. Kassa, 1673. november 19. Az egri káptalan levele; fol. 99–101. Kassa, 1673. 
november 19. Bársony György váradi püspök levele. 
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Pozsony, Besztercebánya, Kassa és a szabad királyi városok templomai az ország 

főtemplomai, ha ezek ügyében megállnak, akkor az nagy kárt okoz a katolikusok ügyének.1137 

Szegedy indoklásában az szerepelt, hogy a kassaiak erőszakkal foglalták el annak idején a 

templomot, vagyis közvetve ezzel azt jelezte, hogy jogtalanul, királyi jóváhagyás nélkül 

bírják azt. Ezt Bársony György püspök fejtette ki részletesebben a Szelepcsényihez írt 

levelében. Istvánffyra hivatkozva említette, hogy az evangélikusok Bocskai idején erőszakkal 

foglalták el a templomot (miután azt 1604-ben Szuhay István egri püspök katonai erővel vette 

el). Bársony elismeri ugyan, hogy a bécsi „békéltetés” (pacificatio) és annak nyomán az 1608. 

évi 1. törvénycikkely meghagyta a templomot a protestánsoknál, de épp Bársony 1671-ben 

kiadott Veritasaból ismerhetjük, hogy a püspök mennyire tartotta jogszerűnek a bécsi békét és 

az azt becikkelyező országgyűlést. Bársony kérte, hogy az érsek járjon el az udvarban, hogy 

rendeljenek melléjük katonai segítséget, ami ellen Kassán senki nem szólt. Ez nyilván arra 

utalt, hogy Spankau megadta volna a katonai asszisztenciát, de udvari rendelkezés hiányában 

nem akart önállóan cselekedni, hiszen ekkorra a Haditanács már többször tiltotta a katonaság 

vallásügyi szerepvállalását. Úgy tűnik, hogy a felső-magyarországi egyházi vezetők érezték 

azt az esetleges diplomáciai feszültséget is, amelyet a kassai templom elfoglalása okozhatott 

volna. Szegedy püspök ezért is írta az érseknek, hogy „az udvar tart valamitűl, de kinek mi 

közi az Őfelsége országihoz”. Alighanem a birodalmi evangélikus rendekre, a Corpus 

Evangelicorumra utalhatott, amely a következő években valóban intenzíven próbált meg 

eljárni a magyarországi protestánsok érdekében. Egy másik dimenzióját adja ennek a 

kérdésnek Bársony püspök levele, aki azt írta Szelepcsényinek, hogy Apaffy Mihály erdélyi 

fejedelemnek épp bizonyos Várad környéki területek miatt ellentéte volt a törökkel, így 

inkább húzna a bécsi udvar felé, és emiatt nem jelenthet akadályt. 

Bár az őrség templom mellé való kirendelését a kassai tanács már foglalásként 

értékelte, a templom feltörésére csak 1671. november 24-én került sor, amikor baltával kellett 

felhasítani a kaput, mert a lakatosnak nem sikerült kinyitnia a zárat. Ezzel együtt sor került a 

parókia, az iskola és a szlovák templom elfoglalására is. Másnap Szegedy Ferenc egri püspök 

újraszentelte a templomot, ahol Hartyáni András levele szerint olyan értékes kincseket, 

kegytárgyakat, liturgikus eszközöket őriztek, melyeknél „az ki Rómát s más derék helyeket 

eljárta is, szebb elaboratioval nem láthatott”.1138 Szegedy Ferenc püspök szintén tudatta 

Rottal János gróffal a kassai templom elfoglalását, hangsúlyozva, hogy igyekezett azt 

Spankau segítsége és az udvar nevének hangoztatása nélkül cselekedni és a felelősséget pedig 

                                                 
1137 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 426., konv. A., fol. 91–92. Kassa, 1671. november 19. 
1138 MNL OL, P507, Series A., Classis V., nr. 507. Kassa, 1671. november 25.; PAULER 1876. II. 422–423. 
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magára vállalni.1139 A katonai végrehajtás miatt a kassaiak a Haditanácshoz fordultak, de 

onnan azt válaszolták Féja Dávidnak, a város küldöttének, hogy a templom ügyében másik, 

illetékes helyre kell fordulniuk. A hat felső-magyarországi szabad királyi város hamarosan 

együttesen tiltakozott a katonai kihágások ellen és a templomok elvétele miatt.1140 

A templomokat lényegében 1682 augusztusáig zavartalanul birtokolták a katolikusok. 

Amikor Thököly elfoglalta a várost, a Szent Erzsébet-dóm visszakerült az evangélikusok 

kezére. Pár nappal később a jezsuitákat, majd 1683-ban a ferenceseket is elűzték. Kassát 

1685. október 25-én foglalták vissza a császáriak, a szerzetesrendek ekkor visszatérhettek.1141 

A Csáky-bizottság 1687. január 2-án összehívta a város vezetését. Csáky István jelentéséből 

tudjuk, hogy miután bemutatták nekik a bizottság működésére vonatkozó királyi rendeletet, a 

Szent Erzsébet-dómot békében visszaadták számukra.1142 Az evangélikusok ugyan próbálták 

volna húzni az időt, ám végül ellenkezés nélkül átadták a kulcsokat, viszont kérték a 

bizottságot, hogy a városfalon belül jelöljenek ki számukra helyet, de ezt a bizottság a 

törvényi megkötések miatt nem tudta figyelembe venni. Másként alakult azonban a 

reformátusok templomának a kérdése. Mivel azt a református felekezet csak az 1647. és 1649. 

évi törvények után tudta saját pénzéből felépíteni, és azt az 1681. évi országgyűlés idején 

éléstárnak használták, így az uralkodó későbbi rendelkezéséig, ideiglenesen meghagyták a 

reformátusok kezénél. Csupán a két harangot, amelyeket Thököly idején a jezsuita 

templomból vettek el, szolgáltatták vissza a Jézus Társaságnak. 

A reformátusok emiatt majdnem egy évtized haladékot nyertek. Templomuk ügye egy 

látszólag nagyon triviális kérdés miatt pattant ki. 1696-ban ugyanis hat-hat forintot terheltek 

adóként a templom és a parókia telkére, amelyet a református gyülekezet sérelmezett, és ezért 

Abaúj vármegye közgyűlése elé vitte az ügyet.1143  A református templom ügyének 

kivizsgálását Fenesy György egri püspök és Pethő István kassai jezsuita rektor 

kezdeményezte. Mattyasovszky László nyitrai püspök és kancellár a rektornak 1696. február 

15-én írt levelében jelezte, hogy egy Csáky István országbírónak küldendő parancsolatot fog 

eszközölni.1144  A reformátusok tiltakozása ugyanis feltűnést keltett, amit egy ismeretlen 

szerzőtől származó emlékeztető is alátámaszt. Az egyházi körökhöz és a Csáky-bizottsághoz 

feltételezhetően közel álló szerző pontról-pontra szedte szét a reformátusok beadványát. A 

reformátusok ugyanis azt írták panaszlevelükben, hogy „Articulariter Templomunkkal együtt 
                                                 
1139 MNL OL, P507, Series A., Classis V., nr. 660. Kassa, 1671. november 25. 
1140 SZABÓ 1958–1959. I. 228–230. 
1141 WICK 1941. 140.; WICK 2005. 58. 
1142 MNL OL, A32, nr. 97., Kassa, 1687. január 3. 
1143 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 163–165. 
1144 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 169–172. 
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minekünk designált parochiánkra” vetették ki az adót. A feljegyzés szerzője szerint a 

reformátusok ezzel az 1647. és 1649. évi törvényekre utaltak, amelyek lehetővé tették, hogy a 

katolikusok és a reformátusok is templomhoz jussanak a szabad királyi városokban.1145 

Ezeket a törvényeket azonban – szólt az ismeretlen szerző – az 1681. évi törvények 

lényegében hatályon kívül helyezték, és felhívta rá a figyelmet, hogy mivel az 1670-es 

években a kassai református templomot is felszentelték római katolikus szertartás keretében, 

így azt a soproni országgyűlési törvénycikkelyek értelmében nem lehetett volna a 

reformátusoknál hagyni. A reformátusok által benyújtott panaszlevél ráadásul a parókiát úgy 

jellemezte, hogy „mind ez ideiglen bírt”, a katolikus szerző szerint viszont ez nem volt igaz, 

mert azt 1682-ig katolikusok bírták, és csak Thökölytől nyerték vissza a reformátusok. Igaz, 

hogy azt nem tudta megmondani, hogy mikor vesztették el a reformátusok a parókiájukat, 

annak évszámát üresen hagyta a feljegyzés ismeretlen szerzője.1146  

Lényegében ez a memorandum szolgált annak az összeállításnak (Informatio) az 

alapjául, amely Csáky István országbíró tájékoztatására szolgált.1147 Itt már konkrétan 

megnevezték, hogy 1672-ben Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök szentelte fel katolikus 

szertartás szerint a református templomot, és így azt, valamint a parókiát a gyülekezet egészen 

1682. augusztus 15-ig nem birtokolhatta.1148 Ezt azzal is alá kívánták támasztani, hogy 

mellékelték az egri káptalan előtt Vida András kassai főbíró által 1682-ben kiállított 

ünnepélyes tiltakozást, mivel a kassai evangélikusok és reformátusok az 1681. évi vallásügyi 

cikkelyekre hivatkozva egy magánháznál újították fel vallásgyakorlatukat, mindaddig, amíg 

                                                 
1145 Az 1647. évi 18. törvénycikkely a katolikus, a 19. törvénycikkely pedig a református felekezet kassai 
recepcióját fogadta el. Az 1649. évi 12. törvénycikkely ezeket erősítette meg és rendelte el a kassai evangélikus 
városvezetésnek annak foganatosítását. CJH 1900. 441–443., 533. 
1146 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 167–168. 
1147 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 173–179. A reformátusok kérvényét, valamint a két 
katolikus ellenvéleményt röviden elemzi, de a Göncről Kassára menekült református iskolához kapcsolódóan: 
PAVERCSIK 1987. 176–178. 
1148 Az Informatio adata némileg téved, mert a református templomot csak később foglalták el. Wick Béla adata 
szerint a református templom elvétele 1673. szeptember 29-én történt meg, Volkra gróf ekkor foglalta el, majd 
alakította hadszertárrá: WICK 1941. 384. A foglalás időpontját a jezsuita diárium is megerősíti, szeptember 19-én 
már a reformátusok iskoláját is elfoglalták: BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 21v–22r. A templomot 1674. május 
26-án Szegedy Ferenc egri püspök szentelte fel Szent Mihály arkangyal tiszteletére. A Szepesi Kamara 1674. 
július 2-án évi száz forintot adományozott a káptalannak, hogy a templomban ünnep- és vasárnapokon 
szentmisét mondjanak: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. július, nr. 48. 1674. július 2. A kamara később 
elrendelte, hogy az uralkodó intentiójából a kassai Szent Mihály arkangyalról nevezett templomban, vasár- és 
ünnepnapokon tartott szentmiséért Zamba Ferenc pálos atyának negyedévente (unius angariae) 25 magyar 
forintot fizessenek: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. október, nr. 122. 1674. október 6. Utóbbi alapítványról 
talán egy késedelmes kifizetés miatt eshetett említés, mivel 1675 tavaszán már arról értesülünk, hogy a Szent 
Mihály templom az 1674. augusztusi kassai tűzvészben súlyosan megsérült. A Szepesi Kamara a Magyar 
Kamara segítségét kérte 18 libra aranylemez küldéséhez, hogy a templom belső terét helyreállíthassák: MNL 
OL, E244, fasc. 38., 1675. március, nr. 3. 1675. március 20. 
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templomukat vissza nem kapják. Vagyis ez azt mutatta volna, hogy 1682-ben a reformátusok 

valóban nem voltak egykori templomuk birtokában.  

A Csáky számára készült tájékoztató azt is vélelmezte, hogy a reformátusok azzal, 

hogy templomuk és parókiájuk adózás alóli felmentését el akarták érni, valójában a 

tulajdonjoguk közvetett elismerését is kívánták. Már az első feljegyzés összeállítója kiemelte 

azonban, hogy a plébániaépület után az egri káptalannak ugyanúgy kellett adót fizetnie, mint 

azt a reformátusoktól követelték. 

Az Informatio hivatkozásának legerősebb alapját egy 1687. január 28-i uralkodói 

rendelet adta.1149 Ez valószínűleg a Csáky által beadott, fentebb már idézett 1687. január 3-i 

jelentésre kiadott válasz volt, hisz Csáky csak annyit jelzett, hogy a templomot a reformátusok 

a további uralkodói rendeletig bírják. Az uralkodó azonban a hadi és egyéb szükségletek miatt 

az épületet a Szepesi Kamara rendelkezése alá helyezte, hogy az továbbra is éléstárként 

működjön, de már megengedte egy későbbi katolikus használat lehetőségét is. Épp ezért 

hangsúlyozta a tájékoztató, hogy az országbírón kívül a templom elvételében – vagyis az 

1687. évi uralkodói rendelet végrehajtásában – a Szepesi Kamarának kellene illetékességet 

vállalnia, míg a reformátusoknak a városból való kiszorítása a kassai plébános feladata volna. 

Az eljárás alapját az uralkodó 1696. február 23-i rendelete adta, amely az országbírónak 

elrendelte a templom átadását a katolikusoknak.1150 Az Informatio a rendelet alapján jogosnak 

tartotta, hogy minden ingó- és ingatlanvagyon, amely a templomhoz és a parókiához tartozik, 

elvételre kerüljön, és az ingóságokat további uralkodói rendelkezésig az egri püspök, mint 

illetékes megyéspüspök kezelése alá helyezzék. Az 1681. évi 26. törvénycikkely 22. 

paragrafusára (erőszakos templomfoglalás és vallásgyakorlat megzavarásának büntetése) 

hivatkozva javasolták azoknak a megbüntetését, akik 1682-ben résztvettek a templom 

elfoglalásában, és akik 1696 elején az Informatio szerzője szerint jogtalanul benyújtották a 

vármegyéhez az adókivetés miatti panaszukat. Sőt, mivel ők a kassai református közösség 

nevében jártak el, így javasolták, hogy a gyülekezet veszítse el azt a jogát, hogy a városon 

kívül templomhelyet jelölnek ki számukra. Ez végül nem valósult meg, Csáky 1696-ban a 

külvárosban néhány darab szántóföldet jelölt ki részükre építkezéshez.1151 

A kassai református templom elfoglalásának időpontjára Fenesy György egri püspök 

tett javaslatot az országbírónak. Március 25-én szentelték ugyanis pappá az országbíró fiát, 

Csáky Imre grófot, a későbbi egri kanonokot, majd kalocsai érseket. „…mindjárt azután 

                                                 
1149 Az uralkodói rendelet: BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXIX., pag. 29–30. 
1150 MNL OL, A35, 1696. február, nr. 31. 1696. február 23. 
1151 RÉVÉSZ 1911. 3. 
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következendő napon, úgymint 26 Martii Urunk Őfelsége kegyelmes parancsolatának végben 

vitelében szorgalmatoskodnánk cum optato effectu” – javasolta a püspök Csáky Istvánnak. A 

püspök levele ráadásul egyértelművé tette, hogy a reformátusok januári beadványa adta az 

okot és az ötletet a templom elvételére. Fenesy egyben Pethes András kanonokot mint Kassa 

város plébánosát jelölte ki, hogy az egyház részéről járjon el az ügyben.1152 A református 

templomot végül egy nappal később, 1696. március 27-én foglalták vissza.1153 Ezzel a kassai 

templomok katolikus kézre kerültek, a két protestáns felekezet pedig kiszorult a városfalon 

kívülre, a külvárosokba.  

 

4.1.2. A tér rekatolizációja 

A megszerzett templomokat és egyházi épületeket a katolikus egyház a maga rítusai szerint, 

saját igényeinek megfelelően alakította át. Azonban ezek az épületek a városi, lokális 

társadalmi tér központjai is voltak. Innen kiindulva lehetett a városi tereket is rekatolizálni, 

újraértelmezni, hiszen a templom mint alapvetően szakrális funkciót ellátó tér a társadalom 

megannyi jelenségét magához vonhatta, azokat alakíthatta, és fordítva is, azok alakíthatták a 

szakrális teret. A szakralitás sokszor együtt járt a profánnal, és ennek során, a 17. század 

viharos utolsó évtizedeiben a deszakralizáció is erőszakos formában jelentkezhetett.1154 Az 

alábbiakban néhány kassai példán keresztül vizsgálom meg a „megszentelt terek” 

konstrukcióját és dekonstrukcióját. 

Az 1670-es évek egyik legnagyobb építkezésének Kassán mindenképpen a jezsuita 

templom építése számított. 1671-ben kezdték meg építését Báthory Zsófia fejedelemasszony 

támogatásával. A templomot tíz évvel később, 1681-ben a Szentháromság tiszteletére 

szentelték fel.1155 Az építkezés lassan haladt, az atyáknak például egyeztetniük kellett az 

akkor még protestáns városvezetéssel, hogy a templom és a szomszédos Lőcsei-ház közötti 

boltívet lebonthassák, amit a város eleinte halogatott. Később a jezsuiták azt is felajánlották, 

hogy saját pénzükből építenek a városnak újabb téglaszínt, mert a templom építéséhez nem 

                                                 
1152 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 215–216. Úgy tűnik Csáky jelenléte kétséges volt, mert 
Fenesy pár nappal a papszentelés előtt írt levelében csupán reményét tudta kifejezni, hogy az országbíró 
egészsége és az időjárás is engedi, hogy jelen legyen Kassán a szentelés, és a református templom 
visszafoglalásakor: MNL OL, P71, fasc. 174., pag. 226. Jászó, 1696. március 22. 
1153 BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 69v. A kassai református közösség két beadványban is tiltakozott templomuk 
elfoglalása ellen. Az egyiket az uralkodónak, a másikat Kollonics Lipót esztergomi érseknek nyújtották be. 
Beadványukban főként az 1647. és 1649. évi törvénycikkelyek nyújtotta lehetőségekre hivatkoztak – 
hasztalanul: BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 225–228. A kassai reformátusok beadványa I. 
Lipóthoz; pag. 232–233. A kassai reformátusok beadványa Kollonics Lipót érsekhez. 
1154 MIHALIK 2012b. 22–30.  
1155 WICK 1931. 18. 
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volt elégséges az addigi.1156 1674-ben már egy harangot helyeztek el az épülő templom 

tornyában.1157 A következő évben befejezték a karzat építését, így ott folytathatták a litániák 

tartását.1158 A belső kialakítás lassabban készült el, amit Thököly uralma is hátráltatott. 1686-

ban a Szentháromság-oltár és a Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt oltár közel 

készek voltak, főként Holló Zsigmond kamarai tanácsos támogatásának köszönhetően.1159  

A litánia tartása is már egy olyan szertartás volt, amely biztosította, megerősítette egy 

templom, egy hely szakralitását. A katolikus rítus szerint azonban ennek legfontosabb eleme a 

templom felszentelése volt. A kassai Szent Erzsébet-székesegyház visszafoglalását követően 

másnap, november 25-én az egri káptalan Szegedy Ferenc Lénárd püspökkel az élén 

körmenetben vonult be a templomba, amelyet a püspök újraszentelt, majd Te Deumot 

tartottak, miközben a német őrség ágyú- és puskalövéssel köszöntötte a székesegyház 

visszafoglalását.1160  

Hosszú folyamat volt a ferences templom szakrális jellegének helyreállítása is. 1672-

ig a templomot a káptalannal közösen használták, miközben a templomhajót a katonaság 

használta mint hadszertárat. Azonban a káptalan fenntartotta magának a jogot, hogy a 

tulajdonát képező templomi berendezéseket (két oltár, szószék, orgona, két harang) onnan 

Egerbe átvihesse. Félő volt tehát, hogy egy napon a ferencesek temploma üresen marad, ezért 

a kassai ferences gvárdián kérésére I. Lipót elrendelte, hogy a berendezés maradjon a helyén. 

A hadszertár kitelepítése a templomból már 1666-ban felmerült, de ez csak két évtizeddel 

később valósulhatott meg.1161 1682-ben az uralkodó Kollonics Lipót püspökön, 

kamaraelnökön keresztül elrendelte, hogy a templomból költöztessék ki a hadi eszközöket, és 

az épületet szolgáltassák vissza a ferenceseknek teljesen.1162 Azonban a Szepesi Kamara nem 

mert ebben a Haditanács engedélye nélkül lépni.1163 Thököly idején a ferences templom 

tetőzete megsérült, így azt 1685 után alkalmatlannak minősítették a hadszertár elhelyezésére, 

ráadásul az uralkodó is kifejezte óhaját, hogy a templom teljes területét visszaadják a 

                                                 
1156 AMK, H III/2., pur. 29., fol. 11r., 18v. 1671. március 2., március 9. 
1157 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 46v.  
1158 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 64v. 
1159 ARSI Austr., vol. 147., LA 1686, fol. 84v–85r. A Holló család cserébe engedélyt kapott rá a jezsuita rend 
generálisától arra, hogy Holló Zsigmond, felesége, gyermekei és fiági leszármazottai három nemzedéken át a 
templom kriptájában, az általuk emelt oltárok alatt nyerjenek végső nyughelyet: ARSI, Austr., vol. 9., pag. 351. 
Róma, 1686. október 5. Charles de Noyelle generális levele Adam Aboëdt osztrák provinciálisnak. 
1160 PAULER 1876. II. 422–423. Külön érdekessége a Szent Erzsébet dóm visszafoglalásának és 
újraszentelésének, hogy az egyéves évfordulón külön emlékmisét celebrált Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök, 
és a templom körül körmenetet is vezettek: BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 1r. 
1161 WICK 2005. 55–57. 
1162 MNL OL, E250, fasc. 60., nr. 9., 1682. február 4. 
1163 MNL OL, E23, 1682. május 15. 
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rendnek.1164 Úgy tűnik ekkor megvalósult a ferences templom kiürítésének évtizedes álma, 

azonban az épület felújítása még néhány évet igénybe vett. A felszentelés 1689. május 28-án, 

pünkösd vigiliáján ment végbe, és másnap tartották meg az első szentmisét.1165 

Szimbolikus volt a kassai református templom felszentelése is. Miután 1696. március 

27-én elvették a kassai református gyülekezet templomát, pár nappal később annak is 

megtörtént a felszentelése. A jezsuiták templomából indult körmenet az egykori református 

templomhoz, ahol megtörtént annak szentelése, majd énekes mise keretében magyar nyelvű 

prédikációt tartottak.1166 A körmeneti bevonulás és az egyházi zene bizonyosan olyan 

audiovizuális élményt kölcsönzött a templom újraszentelésének, amely megfelelő módon 

szimbolizálta a katolikus egyház helyi győzelmét, a templomok visszafoglalását. A körmenet 

pedig bekapcsolta az egykori református istentiszteleti helyet a város katolikus épületeinek 

hálózatába is. Igazi helyét ebben a rendszerben majd 1698-ban nyerte el, amikor az orsolyita 

apácákat letelepítették a városban, és nekik adományozták az egykori református templomot. 

Szintén a templom szentségét jelképezte annak berendezése, az ott elhelyezett 

liturgikus eszközök. Kassán 1672 pünkösdje után a város új, katolikus bírája, Fodor János 

tartott vizsgálatot abban az ügyben, hogy azok az aranyozott ezüstkelyhek, amelyekből az 

evangélikus lelkészek áldoztatták a gyülekezetük tagjait, honnan származtak, hogyan kerültek 

hozzájuk, esetleg nem az 1671 őszén visszafoglalt székesegyház kincstárából kerültek-e 

ki.1167 1675-ben az uralkodó rendelettel kívánta rászorítani a városi tanácsot, hogy a dóm 

kétségbeejtő állapotán javítsanak. Ugyanis mint a parancslevél fogalmazott a templom 

„oltárok tekintetében dezolált, boltozata esős időben csepeg és pókhálokkal van bevonva, 

tornya pedig, amelyben a harangok függnek, már-már összeomlással fenyeget”. Ezért 

elrendelte, hogy a kassai céhek javítsák ki az oltárokat, gondoskodjanak körmeneti zászlókról, 

a templomot takarítsák, a tornyokat pedig újítsák fel.1168 A város templomait Thököly idején 

elvették a katolikusoktól. Miután a császári csapatok visszafoglalták a kurucoktól Kassát, 

1686. február 28-án a káptalan és a város képviselőinek jelenlétében részletes inventáriumot 

vettek fel a Szent Erzsébet-dóm kegytárgyairól, miseruháiról. Már ekkor feljegyzésre kerültek 

                                                 
1164 MNL OL, E23, 1686. július 10. 
1165 A kolostor épülete is folyamatosan bővült, megújult ezekben az évtizedekben, ráadásul 1686-ban a rend a 
filozófiai mellett a teológiai studiumot is Kassára telepítette. A rendház egyes traktusait 1671-ben és 1674–1675-
ben újították fel. WICK 2005. 50–51. 
1166 BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 69v. 
1167 MNL OL, E254, fasc. 56., 1672. június, nr. 62. Kassa, 1672. június 22. 
1168 WICK 1936. 116–121. 
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olyan püspöki hagyatékból átvett miseruhák, mint például Bársony György püspök bíborszín 

miseruhája, amelyet ma az Egri Főegyházmegye Gyűjteménye őriz.1169 

Az 1686. évi inventárium épp azért készült, mert Thököly Imre hároméves uralma 

alatt a káptalan állítása szerint nagy pusztulás ment végbe a templom kegytárgyaiban. Mikor a 

kurucok 1682. augusztus 15-én elfoglalták a várost, azonnal őrséget állítottak a 

templomokhoz, rendházakhoz. Különösen a Szent Erzsébet-székesegyházat és a jezsuita 

templomot vonták ellenőrzés alá. A jezsuita atyákat nem engedték be templomukba, a 

ferenceseknél, illetve rendházuk egyik szobájában misézhettek, amihez a templomból titkon 

egy kelyhet tudtak szerezni. A templomi kincseket a bujdosók egybegyűjtötték, a jezsuitáktól 

serlegeket, kehelytányérokat, több mint húsz tányért, Pálffy Tamás egri püspöktől kapott 

értékes tárgyakat, ezüstöket vettek el. Miután kifosztották őket, a jezsuitákat augusztus 19-én 

kiűzték a városból. Hátrahagyták a kollégiumban a teljes könyvtárat, valamint egy felszerelt 

gyógyszertárat. A templomban maradt mintegy hét serleg és hozzávaló kehelytányér, két 

ostyatartó kehely (cibórium), egy úrmutató (monstrancia), négy ezüst gyertyatartó, a Rákóczi 

Ferenc fejedelem által ajándékozott Loyolai Szent Ignác-szobor, a fejedelem ezüst epitáfiuma, 

az aranyozott, képekkel díszített főoltár.1170 A kassai főtemplom kincstárát hasonlóan 

megprédálták. Thököly katonái egy héttel a város elfoglalását követően az ezüstöket, 

gyöngyöket, díszeket a főkapitányság épületébe vitték át, ezek egy részét pénzzé tették. Az 

egyik nagy ezüstmonstranciát egy helyi aranyművessel, Nuszter Lázárral beolvasztatták, és 

kis ezüstlapokat készíttettek belőle. Egy drágakövekkel kirakott aranykeresztet is hozzá adtak 

be, abból a drágaköveket kellett kivennie. A megmaradt értékekből a Kassát 1685-ben 

visszafoglaló császári csapatok ostroma idején egy kis ládikát és két lepecsételt zsákot 

visszaszállítottak a nagytemplomba, a többit pedig a harangozó-sekrestyésre bízták. 

Hasonlóan elkezdték széthordani a Szent Erzsébet-székesegyházban őrzött könyvtárat is, 

Asbóth János evangélikus lelkész például egy tizenegy kötetes Szentírás-konkordanciát vett 

onnan kölcsön, mivel később a sekrestyésnek visszaadta azt.1171 A fosztogatások és a rituális 

erőszak kifejeződései egyaránt megjelentek ezekben a támadásokban. Az oltárok elégetése 

jelentette a szent megtisztulást, a vallásos tárgyak meggyalázása a szent és profán közti határt 

erősítette meg, a megbecstelenített tárgyak kívül kerültek az adott felekezet szakrális terén. A 

                                                 
1169 MNL HML, XII-2/b/8., Nr. 3. Div. 2. Fasc. 1., frust. 7. 
1170 ÖNB, Handschriftensammlung, vol. 12.226, LA 1682, fol. 91–92. 
1171 MNL HML, XII-1/59., nr. 756., 1685. november 18., fol. 524v–525r, 528r. A Szent Erzsébet dóm könyvtára 
1604-ben 160, 1671-ben már 1100 kötetre rúgott. 1682-ben a jezsuita könyvtárban 2100 kötet volt. BITSKEY 
1997. 35–36. 
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rituális templomgyalázásokban résztvevők az egyházi és világi elöljárók szerepét vették fel, 

amikor az adott vallási tanok védelmében, a vallási megtisztulás érdekében léptek fel.1172 

Az 1686. februári inventárium összeállítását követően egy hónappal az egri káptalan 

sürgette a várost a Thökölyék által lefogott és kifosztott kanonokok kártalanítása, valamint a 

székesegyházból elvitt kegytárgyak miatt. A város vezetése azonban elzárkózott a kanonokok 

kártalanítása elől, mert az egy teljesen más összetételű szenátus által történt. Ugyanakkor 

hajlandónak mutatkoztak a templomi kincstár felprédálói ellen a nyomozásban 

együttműködni. A főbíró és a káptalan tárgyalásán végül tisztázták, hogy a káptalan nem a 

város közösségétől várja a kompenzációt, hanem az egyes személyeket akarja az uralkodó 

vagy a nádor elé citálni az ügyben. A város Fajgel Pétert, Pattantyús Györgyöt és Bárány 

Jánost nevezte meg főbűnösként.1173 Az 1687. évi országgyűlés 19. törvénycikkelye 

engedélyezte az egri káptalannak, hogy az egyházi ékszerek széthordói ellen törvényes úton 

felléphessen.1174 1692-ben a kancellárián keresztül az uralkodó elrendelte Abaúj 

vármegyének, hogy küldje ki alispánját, járjon el Kassa város magisztrátusa ellen a rebellió 

idején a Szent Erzsébet-templomból, mint a káptalan tulajdonából ellopott klenódiumok 

ügyében. A káptalan többszöri kérésére ugyanis a város mindezidáig semmiféle hajlandóságot 

nem mutatott a visszaszolgáltatásra. Az eltulajdonított értékek között oklevelek, privilégiális 

iratok, egyházi eszközök voltak, amelyek a napi használatban is hiányoztak.1175 Ez a 

későbbiekben sem rendeződött, mivel az előző fejezetben tárgyalt, a református templom 

elvételének idején Csáky István országbíró részére összeállított Informatio is felvetette, hogy 

a Szent Erzsébet-dóm kifosztása miatt is meg kellene büntetni a felelősöket.1176 

Egyes szertartások, mindenekelőtt a körmenet révén a megszentelt tér a templom 

falain túlra is kinyúlhatott. 1675-ben az úrnapi körmenet a főtemplomból indult, majd a 

kamara épületéhez vonultak, onnan a ferencesekhez, ezt követően a negyedik állomás a 

jezsuita kollégium volt, végül innen tértek vissza a dómba.1177 1677-ben úrnapján a 

főtemplomból a kassai bíró, Kinisy János házához vonultak, majd következtek a ferencesek, 

innen pedig a jezsuita kollégium elé mentek át. Itt egy jezsuita atya tartott prédikációt, majd 

átvonultak a szemináriumhoz, hogy aztán visszatérjenek a székesegyházba.1178 A körmenet 

révén a szakrális tér olykor kinyúlhatott a városfalakon kívülre is. 1676. május 14-én, Urunk 

                                                 
1172 ZEMON DAVIS 2001. 148–149., 161. 
1173 AMK, H III/2., pur. 30., fol. 78v–79v. 
1174 CJH 1900. 349. 
1175 MNL OL, A35, 1692. február, nr. 4. 1692. február 1. 
1176 BEK, Kézirattár, Coll. Kapr., Tomus XXXVIII., pag. 177. 
1177 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 62v. 1675. június 13. 
1178 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 108v. 1677. június 17. 
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mennybemenetelének ünnepén az Agonia-társulat a jezsuita templomból indulva kívülről 

kerülte meg a várost, majd az alsó kapun visszatérve vonultak a Szent Erzsébet-dómba.1179 Az 

Agoniae Christi társulat főünnepén, a húsvét előtti második vasárnapon (feketevasárnap), 

körmenetben vonultak a Szent Erzsébet-dómból a jezsuita templomba, körmeneti zászlóval, 

harangzúgás, harsona- és dobszó mellett. Az itt tartott szertartást követően ünnepi 

processzióban vonultak vissza a székesegyházba, ahol nagypréposti áldásban részesültek.1180 

A protestáns templomokból tehát könnyen válhatott katolikus értelemben vett 

szakrális tér, amely aztán a szertartások révén túl is léphette a templom falai által nyújtott 

kereteket. Ám arra is akadt példa, hogy az egykor katolikus templomként szolgáló épület a 

reformáció következtében világi kézbe került és világi célokra is használták, így csak hosszú 

idő után nyerte vissza szakrális jellegét. A következő fejezetben a kassai domonkos-rendi 

templom visszaszerzésén keresztül egy ilyen folyamatot mutatok be. 

 

4.1.3. A domonkosok visszatérése 

1674. augusztus 22-én fél tíz tájban hatalmas tűz ütött ki Kassán, a Mészárosok utcájában. A 

tűzvész négy órán keresztül pusztított. Különösen nagy kárt okozott, hogy a tűzben felrobbant 

egy lőportorony. Mintegy négyszáz ember esett áldozatul a tűzvésznek, valamint a lángok 

martaléka lett 155 ház és a városi éléstár is.1181 Az éléstár nem más volt, mint a korábbi 

domonkos rendház és templom épületei. A domonkos rend Kassát 1556-ban hagyta el, szintén 

egy tűzvész után. I. Rudolf király 1578-ban az elhagyott templomot a városnak adományozta 

éléstárnak, azzal a feltétellel, hogy a rend visszatérése esetén azt visszaadják a 

szerzeteseknek.1182 A következő évszázadban a templom éléstárként működött, míg a kolostor 

romjain lakások, házak, istállók épültek. A domonkosok magyarországi generalis 

commissariusa, Eustachius de Brixia 1649-ben tiltakozott, hogy az épületeket és a hozzájuk 

tartozó javakat a város saját célra használja.1183 

Az 1674. évi tűzvész után az épületeket kincstári kezelésbe vették, bármilyen ottani 

magánépítkezést megtiltottak. A templom rendkívüli módon meg volt szentségtelenítve, 

mivel a falához támaszkodó, a kolostorban kialakított lakások szennyvizét a templomba 

vezették ki.1184 1674. szeptember 12-én Volkra Ottó Ferdinánd gróf, a Szepesi Kamara 

                                                 
1179 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 81v. 1676. május 14. 
1180 KNAPP–TÜSKÉS 2001b. 312–313. 
1181 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 39r.; WICK 1941. 131–132. 
1182 WICK 1941. 373–374. 
1183 WICK [1932] 21, 23. 
1184 WICK [1932] 25.; MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 87. Kassa, 1674. szeptember 7. Hasonló 
problémával egyébként a jezsuiták is szembesültek. A kollégium szomszédságában lévő polgárház latrinájából 
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adminisztrátora szerződést kötött Alessandro Canneval építőmesterrel, majd pár nappal 

később Paul Hornstein asztalossal. A tűzben a templom belső főfala leomlott, boltívei pedig 

meggyengültek, azokra nem lehetett építkezni, a külső falak azonban viszonylagos épségben 

maradtak meg. Azt tervezték, hogy a templomhajóban egy éléstárat alakítanak ki, míg a 

szentélyt egy kisebb területű templommá alakítják át. Ebbe Szegedy Ferenc Lénárd egri 

püspök is beleegyezett, és Paris von Spankau generális is jóváhagyta.1185 Bécsben nemcsak a 

templomépítés tervét hagyták jóvá, hanem azt is, hogy a régi kolostorépületet ispotállyá vagy 

más egyházi célra alakítsák át.1186 A Szepesi Kamara azt javasolta, hogy az egykori domonkos 

kolostorba annak felújítása után az orsolyita apácákat telepítsék le. Rámutattak, hogy Felső-

Magyarországról a női szerzetesrendek teljesen kiszorultak, noha óriási szerepük lett volna a 

nőnevelésben a kamara szerint.1187 Az új éléstár elkészült, azonban az egykori domonkos 

templom felújítása bizonytalan, hogy megtörtént-e.  

A szerzetesrend sikeres megtelepedésének három előfeltétele volt.1188 Egyfelől fonos 

volt a külső támogatói akarat megnyilvánulása. Ez a kamara részéről megvolt, és úgy tűnik, 

Spankau tábornok sem gördített akadályt a kérdés elé. A második feltétel magának az adott 

szerzetesrendnek a hozzáállása volt. Alighanem ez sem jelenthetett akadályt, mivel a 

domonkos rend 1674 decemberében jelezte, hogy a kassai templomra igényt tartana, bár ezt 

ekkor még nem kapta meg.1189 A harmadik feltétel a befogadó közeg alkalmassága. A város 

azonban nem fogadta osztatlan lelkesedéssel az egykori domonkos épületegyüttes felújítását. 

1674 decemberében két szenátor tiltakozott a város nevében Volkra gróf ellen, aki a város 
                                                                                                                                                         
ugyanis nemcsak elviselhetetlen bűz terjengett, hanem annak tartalma elkezdett átszivárogni a kollégium 
pincéjébe is. A jezsuita rend kérésére ezért a város vállalta, hogy a szomszédos ház tulajdonosával 
együttműködésben megtisztítják a latrinát, amint az a téli hónapokban befagy: AMK, H III/2., pur. 29., 1673. 
november 8. Szintén hasonló volt a helyzet ferenceseknél, akik egészen az 1670-es évekig küzdöttek a 
kolostoruk „társbérlőivel”, az oda beszállásolt katonákkal: WICK 2005. 48.  
1185 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr.  249., 1674. november, fol. 272–273, 279–280. 1674. szeptember 12. és 20. A 
Szepesi Kamara 1674. szeptember 12-én küldte meg a Magyar Kamarának a szerződéseket és a szükséges 
mellékleteket: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 35. 1674. szeptember 12.  A Magyar Kamara 
október 27-i levelében jelezte a Szepesi Kamarának, hogy Kollonics Lipót püspök, kamaraelnök az udvarban 
beadja a Szepesi Kamara által benyújtott terveket: MNL OL, E250, fasc. 47., nr. 65. 1674. október 27. A Szepesi 
Kamara közben ismét megkereste a Magyar Kamarát, sürgetve az új éléstár ügyét, mert mint jelezték, az egykori 
domonkos templomon kívül nincs megfelelő épület a célra a városban: MNL OL, E23, 1674. október 20. 
Kollonics azt üzente Bécsből a Szepesi Kamarának, hogy az udvar hamarosan dönteni fog a kassai domonkos 
templom ügyében, és hogy abban a város ne ellenkezzék: MNL OL, E250, fasc. 47., nr. 53. 1674. november 10. 
1186 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 249., 1674. november, fol. 267, 294–297. 1674. október 24., november 16. Az 
uralkodói rendeletet 1674. november 19-én küldte meg a Magyar Kamara a Szepesi Kamarának: MNL OL, 
E250, fasc. 47., nr. 77. 1674. november 19. A Szepesi Kamara 1674. november 28-án utasította az építészt, hogy 
az udvar engedélyének értelmében, az ácsmesterrel együttműködésben kezdjék meg a templom és a rendház 
átépítését, felújítását: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. november, fol. 47. 1674. november 28. A városnak pedig 
ismét meghagyták, hogy semmiképpen ne engedjék meg, hogy a korábbi lakosok oda visszatérjenek, és 
házacskáikat elkezdjék újjáépíteni: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. november, fol. 50. 1674. november 27. 
1187 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 30–31. 1674. szeptember 19. 
1188 SIPTÁR 2012. 473–474. 
1189 SZABÓ 1958–1959. III. 325. 
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sérelmére lefoglalta a romos kolostort és a közelében fekvő házakat, azokat kamarai igazgatás 

alá vette, hogy ott gabonaraktárat építsenek.1190 A Szepesi Kamara rosszallóan írt a kassai 

magisztrátusnak, mivel az nem volt hajlandó a királyi rendelethez és a kamarai akarathoz 

alkalmazkodni, és nem tiltotta meg a templom köré épített házacskák újjáépítését. A kamara 

azt is a város vezetőinek szemére vetette, hogy nemcsak az evangélikusok idejében, de a 

katolikus magisztrátus alatt is közömbösen figyelték, ahogy a megszentelt tér, az ott 

eltemetett katolikusok sírjai a szomszédos házak szennyvíz- és ürülék-elvezetőjévé váltak.1191 

1675 januárjában a Szepesi Kamara arról panaszkodott az adminisztrátornak, hogy a kassai 

városvezetés uralkodói rendelkezés nélkül nem akart munkásokat adni az építkezésre.1192 

Mint látni fogjuk, az 1690-es évek végén a város továbbra is próbált ellenállni az újabb 

szerzetesrend érkezésének. Noha a helyi egyházi vezetés már az 1670-es években nyitott volt 

a templom és kolostor felújítására, az kérdéses, hogy a Kassán működő ferencesek és 

jezsuiták hogyan fogadták egy harmadik férfi szerzetesrend megjelenését.  

Problémát jelenthetett ugyanakkor még a működéshez szükséges anyagi fedezet 

megteremtése is. Fabian Serakowsky domonkosrendi elöljáró Eleonóra főhercegnő és 

Szelepcsényi György esztergomi érsek támogatásával és ajánlásával fordult kérelemmel I. 

Lipóthoz, hogy a rend tagjai visszatérhessenek Kassára. Az uralkodó 1680. szeptember 23-án 

elrendelte a kolostor visszaadását a domonkosoknak.1193 A Szepesi Kamara emiatt megkezdte 

az egykori kolostorra és annak birtokaira vonatkozó iratok felkutatását, ugyanakkor jelezte a 

Magyar Kamarának, hogy a kolostor szobáiba, celláiba ismét kassaiak költöztek be, így jó 

volna előzetesen a városnál is eljárni, hogy a rend visszatérésekor nehogy bonyodalom 

származzon ebből.1194 A domonkosok megtelepedése azonban még nem valósult meg, mivel a 

kolostorhoz tartozó egykori javadalmakat nem szolgáltatták volna vissza. Sőt 1686-ban az is 

felmerült, hogy míg a templomból gabonaraktárat, addig a kolostortból hadszertárat (amely 

korábban részben a ferences templomban volt elhelyezve) építene a Szepesi Kamara.1195 

A domonkosok az 1690-es években tettek újabb kísérletet a kassai visszatérésre. 1695-

ben nyújtottak be kérvényt eziránt, de a város próbált ez ellen tenni.1196 A rend kérését az 

                                                 
1190 MNL HML, XII-1/17., nr. 369., 1674. december 14. Az egykori kolostor és a telkén épült házak kamarai 
lefoglalása 1674. szeptember 7-én történt meg: MNL HML, XII-1/74., nr. 323.  
1191 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. december, fol. 29., 1674. december 11. 
1192 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. január, fol. 32. 1675. január 19. A Szepesi Kamara március elején már 
uralkodói rendeletre hivatkozva sürgette Fodor János kassai főbírót és a szenátust, hogy a munkálatokban 
legyenek segítségükre: MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. március, fol. 192. 1675. március 20. 
1193 MNL OL, E250, fasc. 58., nr. 45. 1680. november 4.; ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 275., 1680. november, fol. 
11–12. 
1194 MNL OL, E23, 1680. november 18. 
1195 MNL OL, E23, 1686. július 10. 
1196 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 368., 1695. március, fol. 810–821., 1695. március 30., fol. 819r.  



 239 

Aichpüchl báró vezette királyi bizottság 1695. január 21-én tudatta a város vezetésével. 

Kérték, hogy a vonatkozó iratokat, a város által ismert információkat nyolc napon belül 

küldjék meg. A bécsi domonkos perjel kérésére 1697. december 16-án I. Lipót jóváhagyta a 

domonkos rend visszatelepedését. Megparancsolta a városnak, hogy a templomot 

haladéktalanul adják át a bécsi priornak. A város azonban késlekedett az uralkodói rendelet 

végrehajtásáról szóló jelentéssel, amit Bécsből egyre inkább sürgettek. A kassai tanács 

válasza kitérő volt, arra hivatkoztak, hogy már nem tudják megállapítani, melyek voltak a 

rend javai a városban, és azok kiszolgáltatása a város nagy kárával történhetne csak meg.1197 

Ezért 1698. április 11-én I. Lipót apostoli jogával élve a domonkosok generálisának 

megbízottját felhatalmazta, hogy a kassai templomot, rendházat és minden hozzá tartozó 

javadalmat átvegyen. Felszólította az egri püspököt, a káptalant, a kamarát, a vármegyét és a 

várost, hogy a birtokbaiktatást ne akadályozzák, hanem legyenek a rend segítségére az 

épületek restaurálásában.1198 

A város nehézsége abban állt, hogy nem tudták melyik rét, kaszáló, szőlő, malom 

tartozott a rendhez, illetve a rendház területén épült lakásokkal mit kezdjenek. Ezért június 

23-án Lipót rendeletben utasította Fenesy György püspököt, hogy egy káptalani-kamarai 

bizottság határozza meg az eredeti telek nagyságát. Közben a rend képviselői, Gundisalvus 

Holfelder és Gregorius Wlassati atyák a bizottsághoz beadott kérvényükben leszögezték, hogy 

nem óhajtanak többet annál, mint ami őket jog szerint illeti.1199 A domonkos atyák ezért a 

vármegyét is megkeresték, hogy a birtokjog feltárása ügyében folytassanak vizsgálatot. Ennek 

folyományaként 1698 szeptemberében a vármegyei hatóságok kilenc kassaújfalusi lakost 

hallgattak ki a domonkosok egykori javairól. A tanúk úgy emlékeztek, hogy Kassaújfalu, egy 

vereshegyi szántó, illetve egy malom volt a rend birtokában. Hasonló probléma volt a 

vereshegyi szőlővel, amely a város többi ottlévő szőlőföldjével egybeolvadt, így a 

domonkosok részének kiválasztása nehézségbe ütközött. Ezért 1699. március 24-én Lipót 

meghagyta a városnak, hogy a jogi huzavonák elkerülése végett adják ki a kezükben lévő 

birtokjogi iratokat, hogy a domonkosok birtokainak meghatározása végre megtörténhessen. 

                                                 
1197 A város a várható károk és sérelmek miatt kérte az uralkodót, hogy járjon közben érdekükben a Szepesi 
Kamaránál és a domonkosoknál. A kamara az okleveleket, a rend a telkeket, birtokokat kereste a városon: 
AGOP, XIII, 80.541, fasc. 1., nr. 21. A domonkos rend római központi levéltárában található iratok 
fotómásolatait Viliam Štefan Dóci OP, a bécsi domonkos rendház priorja bocsátotta rendelkezésemre, segítségét 
ezúton is hálásan köszönöm! 
1198 WICK [1932] 26., 28–29. 
1199 Talán Wlassati és Holfelder lehetett az a két domonkos szerzetes, akik 1698. május 20-án a kassai jezsuiták 
vendégei voltak: BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 98v.  
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Erre a kamarai adminisztrátor, Fischer Mihály három hét haladékot adott, de a város végül 

csak 1699. május 23-án mutatta be a kezénél lévő dokumentumokat.1200 

Ezt követően a tárgyalások felgyorsultak és a két fél, amennyire lehetett, 

kompromisszumot kötött. Eközben a Kamara Kaul Tóbiás kőművessel elkészíttette a 

rendházban néhány barát lakását. A birtokügy végleges rendezésére tett pontot, hogy a 

városháza könyvtárából 1699. december 2-án 82 kötetet adtak át a rendnek. A rendház és a 

templom újjáépítéséhez 1700-ben fogtak hozzá, a városvezetés többféle (adóelengedés, 

anyagi támogatás, stb.) támogatásával. A templomot több évtizeden át építették, végül 1741. 

augusztus 4-én Szent Domonkos ünnepén szentelték fel.1201 

Bár már 1674-ben felmerült kassai letelepedésük, végül 1698-ban Eleonóra császárné 

támogatásával, a domonkosokkal egyidőben érkeztek Kassára az orsolyiták is, akik az 1696-

ban elfoglalt református templomot kapták meg. 1698. október 23-án Pethes András 

nagyprépost tartott Te Deumot a Szent Mihály tiszteletére szentelt egykori református 

templomban, majd bevezette az apácákat a közelben álló rendházukba.1202 

A Siptár Dániel által felvázolt, a szerzetesrendi letelepedés modelljének három 

feltétele közül tehát a harmadik csak részlegesen valósult meg. Kassa város többszörös 

tiltakozása és időhúzása időlegesen sikerrel akadályozta meg a domonkosok visszatérését, 

noha az már az 1670-es évektől napirenden volt. Végül azonban a külső támogatók, vagyis a 

bécsi udvar, a Szepesi Kamara és a helyi egyházi vezetők nyomása megtörte a város 

ellenállását, és így a század végére a domonkosok, valamint mellettük az orsolyiták is sikerrel 

telepedtek meg. Így Kassán már négy szerzetesrend volt jelen, ami tovább erősítette a 

városnak mint katolikus centrumnak a jellegét. 

 

4.2. PAPOK ÉS POLGÁROK 

Az egyház, a kamara és a városi vezetés háromszöget alkotó viszonyrendszere 

legközvetlenebbül éppen a kamarai és püspöki székhelyen, Kassán bontakozhatott ki. Ezt a 

                                                 
1200 WICK [1932] 28–31. Wick Béla néhány napot tévedve hozza a a Fischer Mihály által adott felszólítás és a 
város válaszának dátumát. Fischer április 17-e helyett valójában 12-én adta ki felszólítását, míg a város május 
24-e helyett egy nappal korábban, május 23-án adta be a dokumentumokat, vö.: AGOP, XIII, 80.541, fasc. 1., nr. 
9., nr. 20.; SIPTÁR 2005. 27–28. A város bécsi ágense 1698 decemberében még azt írta, hogy nem kell aggódniuk 
a privilégiumok és oklevelek bemutatása miatt, mert Bécsben sem sürgetik azt: AGOP, XIII, 80.541, fasc. 1., nr. 
16. 1698. december 24. 
1201 WICK [1932] 31–32. A domonkosok mind a káptalan, mind a várost megkeresték, hogy a régi könyvtárukból 
megmaradt köteteket visszakaphassák. Ezek egy részét a „tót” templomban őrizték, míg néhány kötet a kassai 
plébános könyvtárában volt. Erős Tamás kassai jegyző már 1699. november 26-án át tudott adni 35 kötetet a 
bennük talált bejegyzések alapján, a többi kötetet azonban még át kellett nézniük: AGOP, XIII, 80.541, fasc. 1., 
nr. 26., nr. 27. 
1202 WICK 1941. 385.; BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 104r. 
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három pólust alkalmi szövetségek és ellentétek, az interakció és egyensúly változékonysága 

jellemezték. 

Kassán is gondot okozott a plébános kinevezése körüli kegyúri vita. Ráadásul ez a 

vita, hasonlóan az 1673. évi eperjesihez, még Szegedy Ferenc idejében zajlott, így a 

kisszebeni konfliktus idején a Szepesi Kamara már a korábbi ellentéteken felülemelkedve 

hivatkozott arra, hogy Szegedy idején a kegyúri kérdés nem volt problematikus. 1674 elején 

ugyanis meghalt Istvánffy Bálint egri kanonok, kassai plébános.1203 Helyére a Szepesi Kamara 

az ungvári plébánost, Debrődy Jánost jelölte. A kamara arra alapozta jogát, hogy bár Kassa 

városának régi privilégiuma volt a városi kegyuraság, azt a templomok elfoglalásával, az 

„eretnek” veszély miatt az uralkodó magához vonta, így azt most az ő képében gyakorolja a 

kamara.1204 Úgy tűnik, Debrődy jelölése valamiért hamar lekerült a napirendről, mert 1674. 

május elején a Szepesi Kamara Tache János kanonokot, szerencsi apátot jelölte a kassai 

plébániára. A kamara indoklása szerint azért esett a választásuk rá, mert a városban élő német 

lakosság és az ott lévő német katonaság számára jó volna egy németül is tudó plébános.1205 

Erre azonban a püspök nem is válaszolt, mert egy héttel később a Szepesi Kamara ismét 

Szegedy Ferenchez fordult, hogy várják az ügyben írásos válaszát.1206 A püspök azonban 

szembement a kamara akaratával, emiatt a Szepesi Kamara az egri káptalan mint hiteleshely 

előtt ünnepélyesen tiltakozott.1207 1674. július 17-én már Illyefalvy István egri kanonok 

keresztelt mint kassai plébános.1208 Elképzelhető, hogy a konfliktus következménye volt, 

hogy az egyre inkább katolikus befolyás alá kerülő kassai tanácsnak végül visszaadták a 

kegyúri jogok gyakorlását, legalábbis 1675-ben az uralkodó már arra hivatkozva szólította fel 

a kassai magisztrátust a Szent Erzsébet-dóm kijavítására, hogy ők a kegyurak.1209 Ezt jelzi az 

is, hogy 1676-ban a város bírája, Kinisy János és a tribunus, Nádaskay András az egri 

káptalan előtt tiltakozott, mert a város magisztrátusának tudta nélkül, a városi kegyuraság 

sérelmére Bársony György püspök egy jezsuita hitszónokot rendelt a Szent Erzsébet-

dómba.1210 

                                                 
1203 1674. február 15-én halt meg: NOVÁKY 1907. 222. Fivére, Istvánffy Lőrinc kérését 1674. február 19-én 
tárgyalta a Szepesi Kamara. Istvánffy a bátyja 1673. évi fizetéséből hátralékként visszamaradt 200 forint 
kifizetését kérte a kamarától: MNL OL, E254, fasc. 63., 1674. február, nr. 72. 1674. február 19-én praesentált 
irat. 
1204 MNL OL, E244, fasc. 35., 1674. március, nr. 3. 1674. március 2. 
1205 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. május, nr. 187. 1674. május 4. 
1206 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. május, nr. 62. 1674. május 10. 
1207 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. június, nr. 95. Sine dato. 
1208 Kassa város keresztelési anyakönyve (1672–1687), pag. 53. (www.familysearch.org; letöltés: 2012. április 
20.) 
1209 WICK 1936. 116–117. 
1210 MNL HML, XII-1/59., nr. 199. 1676. december 23. 
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Szintén a kassai katolikus intézményeket is érintő konfliktus alakult ki az egyház és a 

kamara között Szegedy Ferenc Lénárd püspök halálát követően a hagyaték körül.1211 A 

kamara a püspök halálát követő napon, 1675. szeptember 13-án lezárta a Szent Erzsébet-dóm 

bejáratait, oda senkit, így a káplánokat sem engedték be, továbbá szentmiséket és más 

szertartásokat sem engedélyeztek. A kamara által kirendelt katonák tisztje a harangozót is 

kiparancsolta a templomból.1212 A székesegyházhoz rendelt őrséget a káptalan kérésére sem 

távolította el a kamara. A testamentumos urak, vagyis a püspök által a végrendelet 

végrehajtására kijelölt kanonokok Mokcsay András nagypréposttal, korbáviai püspökkel, 

valamint jezsuita, ferences és pálos atyákkal egyeztettek a kialakult helyzetről. Ennek 

eredményeképpen a kamarát egyházi tilalom alá vétellel fenyegették meg. A kamara csak 

ennek hatására volt hajlandó feloldani a székesegyház zárlatát és ott szentmise tartását 

engedni.1213 

A kassai plébánosok fizetésének, javadalmazásának kérdése sem volt problémamentes. 

1670-ben a kassai egyháziak között volt emiatt nézeteltérés. Istvánffy Bálint plébános 

Szegedy Ferenc Lénárd püspöknél tett panaszt, mert a jezsuiták kereszteltek, eskettek, 

temettek és asszonyavatást tartottak, ezek után pedig felvették a stóladíjat. A jezsuita rektor a 

plébános megkeresésére azzal védekezett, hogy Baroni atya csak mint tábori pap látta el a 

német katonaságot. A plébános szerint azonban nemcsak a német katonákat pasztorálták a 

jezsuiták, hanem a magyar és szlovák lakosság körében is temettek és kereszteltek. Ez azért 

okozott problémát, mert az így kieső stóladíjat a Szent Erzsébet-székesegyházhoz rendelt 

káplán a plébános jövedelméből akarta kipótolni.1214 1673-ban a Szepesi Kamara 

figyelmeztette Fodor János kassai főbírót és a szenátust, hogy a plébánost illető fizetést a 

megfelelő időben adják ki a plébános által adott nyugta ellenében.1215 Ez azzal állt 

összefüggésben, hogy 1673 tavaszáig a kassai plébánost a Szepesi Kamara fizette, de ezután 

ez a kötelezettség a városra hárult át.1216 A plébánosi jövedelem költségterhének átruházása 

fontos lépcső lehetett abban a fentebb is jelzett folyamatban, amelynek során a város 

fokozatosan átvette a kegyúri szerepkört.  

Csima Mihály kanonok, plébános 1689. évi végrendeletéből tudjuk, hogy egyes 

természetbeni juttatások mellett 540 forinttal tartozott még neki a város. Három hordó bort 

sem kapott meg, ezeket azonban elengedte volna, ha a város megjavította volna a plébánia 
                                                 
1211 BARANYAI 1927. 
1212 MNL HML, XII-1/18., nr. 107. 
1213 MNL HML, XII-1/18., nr. 109. 
1214 AAK, Acta Parochiae, Košice (Kassa), nr. 3. Kassa, 1670. október 5. 
1215 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. január, fol. 190. 1673. január 4. 
1216 MNL OL, E244, fasc. 31., 1673. február, fol. 27. 1673. február 7. 
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ablakait.1217 Úgy tűnik, a plébánia épületének állapota a következő években sem javult. 1692-

ben már szinte lakhatatlan volt Pethes András plébános szerint, aki mivel a magisztrátus nem 

volt segítségére, ezért az uralkodóhoz fordult. I. Lipót elrendelte a városnak, hogy javítsák ki 

a hibákat, és hozzák lakható állapotba a házat.1218 

Ezek a problémák azért is szembetűnőek, mert a hatalom nagy hangsúlyt fektetett arra, 

hogy erősítse a katolikus befolyást a városi magisztrátusban. Igaz, ez nem tudott még 

feltétlenül érvényesülni, hiszen a város lakosságának nagy része még protestáns volt. 

Korlátozásukra azonban folyamatosan törekedtek. Már 1672 októberében, a bujdosóktól 

szorongatott városból hatvannégy református lakost, akart a bíró ideiglenesen kiutasítani, 

köztük a lelkészeket is. Ezt azonban a tanács nem támogatta, arra hivatkozva, hogy a város 

köteles minden lakójára gondot viselni, és akinek kevés az élelmiszere, azt el kell látnia.1219 A 

protestánsokkal szembeni bánásmódot nem csak a fogytán lévő készletek, hanem a velük 

szemben lévő bizalmatlanság is befolyásolta. A bujdosók 1672. őszi támadásának 

következtében Spankau generális elrendelte, hogy a kassai református és evangélikus lakosok 

adják le fegyvereiket, „mivel hallatlan példával Eperjes és Szeben városa elállván az őfelsége 

hűségétől, (…) azért egyáltalában már senkinek az Lutheránus Evangelica Religión való 

atyafiak közül, hitelt nem adhatnak”. A szenátus evangélikus tagjai – bár kifogásolták az 

eljárást – hajlandóak voltak beszolgáltatni a fegyvereket, de a lakosoktól való beszedést a 

generálisra hárították. Két nappal később a község is összegyűlt, és ott az evangélikus 

polgárok elfogadták a tábornok kérését, ugyanakkor kérték, hogy kapjanak hitlevelet, hogy 

fegyvereik leadását követően nem esik bántodásuk.1220 Más módon is korlátozták a 

protestánsok lehetőségeit. 1672 áprilisában Szegedy Ferenc püspök az egri káptalan útján 

megtiltatta a reformátusoknak a harangjuk használatát. A református elöljárók az 1649. évi 

12. törvénycikkelyre hivatkozva ezt nem akarták elfogadni, amely nemcsak a felekezet kassai 

recepcióját hagyta jóvá, hanem külön szólt a harangok szabad használatáról is. A püspök 

viszont megfenyegette a református gyülekezetet, hogy elveszi a harangjukat, így végül 

beleegyeztek, hogy nem használják azt. Az egri káptalan előtt azonban ünnepélyesen 

tiltakoztak a püspök eljárása ellen, kifejezve, hogy engedelmességük nem annak szól, hogy a 

harangozás rendjét ezentúl a katolikus püspök joghatósága alá helyezték volna, és nem jelenti 

azt sem, hogy a katolikus szertartásokhoz, ünnepekhez alkalmazkodnának.1221 Ez 

                                                 
1217 MNL HML, XII-2/b, Nr. 2. Div. 4. Fasc. 23., frust. 9. Kassa, 1689. november 12. 
1218 MNL OL, A35, 1692. augusztus, nr. 53. 1692. augusztus 25. 
1219 AMK, H III/2., pur. 29., fol. 100r–v. 1672. október 18. 
1220 AMK, H III/2., pur. 29., fol. 96r–97r. 1672. október 2., október 4. 
1221 MNL HML, XII-1/58., nr. 297. 
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természetesen nem jelentette azt, hogy a város protestáns lakosságát ne próbálták volna 

rászorítani a katolikus ünnepek megtartására. 1677-ben a kassai bíró, Hoffmann György maga 

elé hívatta a városi céhek mestereit. Az uralkodó, I. Lipót rendeletére hivatkozva sürgette 

őket, hogy a közelgő úrnapján tartandó körmeneten mindannyian vegyenek részt a 

céhtagokkal együtt. Azonban a céhmesterek a kilátásba helyezett büntetés ellenére is 

szembeszegültek, és kijelentették, hogy a körmeneten nem hajlandóak részt venni, mert az 

lelkiismeretük és vallásuk ellen való volna.1222 

Az igazi szakítópróba természetesen a lelkészek és a vallásgyakorlat körül zajlott. Az 

1673 januárjában elfogott kassai lelkészek miatt a város már elfogásukat követő napokban 

eljárt a kamaránál. A kamara azonban azt válaszolta, hogy a lelkészek addig fogságban 

maradnak, amíg a bujdosók által elrabolt katolikus papokat ki nem szabadítják.1223 A város 

evangélikus közössége arra hivatkozott, hogy sem a lelkészeknek, sem a kassai evangélikus 

egyházfiaknak nincs kapcsolata a bujdosókkal, így nem tudnak az elrabolt katolikus papok 

kiszabadításában segíteni. A városi követek ezért kérték Volkra grófot, hogy a lelkészeket 

bocsássa szabadon. Ő ettől elzárkozott, ezért a város Szegedy Ferenc egri püspököt is 

megkereste. A főpásztor azt mondta, hogy ha a lelkészek nem akarnak írni, akkor a város 

járjon el helyettük. Az újabb városi küldöttség már azt kívánta feltárni, hogy kinek a 

rendelkezéséből fogták le a lelkészeket. A püspök arra hivatkozott, hogy ő csak azt kérte a 

Szepesi Kamarától, hogy legyen segítségére az ő joghatósága alá tartozó katolikus papok 

kiszabadításában, de nem ő tanácsolta a kamarának a lelkészek lefogását. A városi követek 

emiatt a kamara elé járultak, ahol kérték lelkészeik szabadon bocsátását, mert az evangélikus 

lakosság nem tudja eltemetni halottait vallásuk szertartása szerint. A kamara azonban nem 

járult hozzá a lelkészek elbocsátásához, csupán úgy határozott, hogy „egy-egy praedicatort 

minden nationak” kienged a szükséges szertartásokat elvégezni, noha siettek felhívni rá a 

figyelmet, hogy mivel nincs templomuk a protestánsoknak Kassán, így elvileg csak magán 

vallásgyakorlatra volna lehetőségük. A kamara arra is ígéretet tett, hogy amennyiben a 

lelkészek levelet írnak a bujdosóknak, vagy személyesen elmennek a táborukba tárgyalni, azt 

nem fogják hűtlenségként kezelni, mivel azt a kamara kérésére tették. A tanács ezért úgy 

határozott, hogy két követet küldenek maguk közül a lelkészekhez, hogy velük is 

egyeztessenek. A katolikus főbíró, Fodor János beleegyezett, hogy egybehívja a tanácsot és a 

választott községet, hogy a két rossz közül a kisebbet válasszák (inter duo mala minus 

eligendum). A lelkészek azonban továbbra sem voltak hajlandóak a bujdosókkal akár írásban, 

                                                 
1222 MNL HML, XII-1/18., nr. 386. 
1223 MNL OL, E240, fasc. 2., Diarium diversarum expeditionum camerali, 1673. január 30. 
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akár személyesen kapcsolatba lépni. A prédikátorok azt hangsúlyozták, hogy ha a kamara, 

amikor még szabadok voltak, megkérte volna őket, akkor írtak volna a bujdosóknak, de az 

általuk igazságtalannak tartott lefogásuk után erre még kevésbé voltak hajlandóak. A 

lelkészek azt javasolták a város vezetésének, hogy az ügyet terjesszék be Wolfgang Friedrich 

Cobb generális és az udvar elé is. 

A város, mielőtt ezt megcselekedte volna, még egyszer felkereste a Szepesi Kamarát, 

azzal a kéréssel, hogy addig is, amíg a lelkészek házi őrizetben maradnak, annál a háznál 

biztosítsanak lehetőséget és engedélyezzék az evangélikusok keresztelését és esketését. A 

kamara ettől teljesen elzárkózott, nem engedte meg az evangélikus szertartások folytatását, 

mert mint hangsúlyozták, „arra való az plébánus, megfelel hivatalának”. Emellett azt is 

jelezték a városi tanácsnak, hogy ők is írnak az uralkodónak, bepanaszolva az evangélikus 

lelkészeket és a gyülekezetet, hogy „annyi respectusa nincsen az nemes camarának, hogy az 

catholicus egyházi rendek mellett egy levelet írnának”.  

A kialakult patthelyzetben a szenátus úgy döntött, hogy egybehívja a város 

evangélikus polgárait. Ettől a február 1-jei gyűléstől a katolikus Fodor János főbíró azonban 

távolmaradt. Madarász Márton szenátor propositiójából kiderül, hogy a kamara neheztelni 

kezdett a bíróra, hogy katolikus létére az evangélikusok ügyében eljár, ezért úgy döntött, hogy 

a katolikus szenátorok, Kinisy János, Nádassy András, Harmath András és Üveges Liszy 

János legyenek jelen az evangélikusok ülésén, de ne szóljanak hozzá, viszont így elhárul 

annak gyanúja, hogy az evangélikusok titokban tanácskoznának. Madarász Márton 

hangsúlyozta, hogy felesleges a törvényekre és előjogokra való hivatkozás, mert „az legalis 

ratioknak (…) semmi foganatja nincs”. Azonban az evangélikus lakosok – hasonló okokra 

hivatkozva – szintén nem kívántak a bujdosókkal összeköttetésbe lépni, hanem egy utolsó 

követséget kívántak a kamarához küldeni. A kamara azonban azt válaszolta, hogy ha a város 

közbenjárása nélkül szabadulnak ki a katolikus papok, akkor abban biztos lehet a város 

evangélikus közössége, hogy lelkészeiket elűzik nemcsak Kassáról, hanem más városokból is, 

ezért sürgősen lépjenek az ügyben. Amint a város pecsétjével ellátott közbenjáró levelet 

bocsátanak ki az elrabolt papok érdekében, úgy egy lelkészt az evangélikus szertartások 

érdekében kiengednek. 

A város evangélikusai ezért beleegyeztek, hogy levelükkel a bujdosókhoz forduljanak, 

de kikötötték, hogy mivel az a város pecsétje alatt kell történjen, az iratot az egész város 

nevében bocsássák ki. Hangsúlyozták, hogy a kamara többszöri kérésére, a közjó és a 

katolikus papok kiszabadítása végett, nem pedig rossz szándékkal keresik meg a felkelőket. 

Kijelentették, hogy a kamara ígéretei alapján, ha a bujdosók nem is vennék figyelembe a 
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város közbenjárását a katolikus papok érdekében, a kamara akkor is köteles a lefogott 

lelkészeket elengedni. Ráadásul minden városi nemzetiségnek egy-egy lelkészét el kell 

engedni, mert egy sincs, aki németül, magyarul és szlovákul is kellőképpen el tudná 

szolgálatát látni. A kamara nem fogadta el az első pontot, arra hivatkozva, hogy ez kezdettől 

fogva az evangélikus polgárok ügye, abból a katolikusokat hagyják ki. Az utolsó kérést sem 

fogadta el a kamara, és csupán egy lelkész kiengedésére volt hajlandó.1224 

Március elején azonban Cobb generális arról tájékoztatta a Haditanácsot, hogy a 

kassaiak ismét panasszal éltek lelkészeik ügyében. A Haditanács az ügyet illetékes helyre 

jutatta, de március 20-án még mindig azt írták Cobbnak, hogy semmilyen resolutio nem 

érkezett a lelkészek ügyében. Április 5-én ismét értesítették a tábornokot, hogy a kassai 

lelkészek ügye a Gubernium elé került.1225 Valószínűleg ezekben a napokban küldték el 

terjedelmes kérvényüket a kassai polgárok az udvarnak. Ebben igyekeztek bizonyítani 

hűségüket, felhozva a város 1672 őszén tanúsított magatartását, az uralkodói parancs 

teljesítését, amivel mind a szenátus, mind a választott község fele-fele részben már 

katolikusokból állt. Mégis hiába próbálták elérni a Szepesi Kamaránál lelkészeik szabadon 

bocsátását, csupán ígéretet kaptak, hogy ha közbenjárnak a plébánosok érdekében, akkor a 

lelkészek elengedése is szóba jöhet. A katolikus papok kiszabadulását követően a kamara arra 

hivatkozva utasította el az evangélikus lelkipásztorok elengedését, hogy ahhoz uralkodói 

rendelet szükséges. Ezt követően fordultak a kassaiak az uralkodóhoz lelkészeik szabadon 

bocsátása érdekében. I. Lipót ekkor is még csak azt rendelte el a Szepesi Kamarának, hogy az 

ügyben teendő resolutiót megelőzően a kamara mielőbb informálja az udvart.1226 Időközben a 

kamara húsvét alkalmából rövid időre kiengedett egy református és egy evangélikus lelkészt, 

hogy híveiknek prédikálhassanak.1227 A lelkészek ügye hónapokig húzódott, a még január 

elején az elsőként lefogott református lelkészt, Kabai Gellértet csak azután engedték szabadon 

1673. augusztusában, hogy reverzálist adott lelkipásztori működésének felfüggesztéséről.1228 

Az evangélikus vallásgyakorlat tehát 1673-ra szinte teljesen ellehetetlenült Kassán. 

Nem csoda, hogy az 1674. évi gályarabpert követően itt is hamar találkozunk a titokban 

folytatott vallásgyakorlatra, a kryptoprotestantizmus jelenlétére utaló forrásokkal. Joannes 

Carl és Caspar Helblingh egykori iskolamesterekkel tudatták, hogy a kamara nagy 

keserűséggel értette, hogy az uralkodói rendelet ellenére a polgárság gyermekeit a protestáns 
                                                 
1224 AMK, H III/2., pur. 29., fol. 111r–120r. 1673. január 28., január 30., január 31., február 1. 
1225 SZABÓ 1958–1959. II. 170–173. 
1226 MNL OL, E249, 1673. április 29. Az uralkodói rendelet mellékleteként található a kassaiak kérvénye. 
1227 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 9r. 1673. április 3. 
1228 MNL OL, E250, fasc. 45., nr. 76. 1673. augusztus 17. Kabait később Debrecenbe került, ahol 1681-ben 
bekövetkezett haláláig működött lelkipásztorként: SZABÓ 1944. 66. 
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vallás szerint nevelni és tanítani merészelték. Ezért megparancsolták, hogy ilyen működéssel 

hagyjanak fel, elsőként ötven, majd másodjára száz magyar forint büntetés terhe alatt. A 

harmadik figyelmeztetést követően a városból száműzték volna őket.1229 1675 májusában a 

város magisztrátusának már azért kellett magát mentegetnie, mivel a városban lefogtak egy 

lelkészt, és felmerült, hogy a város vezetésének tudtával fogadták fel a prédikátort.1230  

Az 1681. évi vallásügyi törvénycikkelyek hatása Kassán is hamar éreztette hatását, a 

város evangélikus és református lakosai minél előbb vissza kívánták hívni lelkészeiket. 1682. 

február végén a kassai reformátusok és evangélikusok egy-egy követe, Olcsváry Ferenc és 

Marczibányi Mátyás jelentek meg a Szepesi Kamara előtt. Előadták a kassai protestáns 

közösség kérését, hogy a törvények alapján felújíthassák vallásgyakorlatukat és lelkészeket 

hívhassanak. A kamara azonban kérte, hogy kérésüket írásban nyújtsák be, amire a kamara 

szintén írásban fog válaszolni. Ugyanakkor figyelmeztette a küldötteket, hogy mivel a 

törvényeket még nem hirdették ki, és a kamara sem értesült arról hivatalosan, ezért 

semmiféleképpen ne hívjanak be önhatalmúlag lelkészeket a városba. Egyben felszólították a 

kassai főbírót is, hogy minden lehetséges módon akadályozza meg a lelkészek jogtalan 

behívását a városba. Kérték ezért Strasoldo tábornokot, hogy rendelje el a kassai 

parancsnoknak, hogy szükség esetén nyújtson katonai segítséget a protestánsok esetleges 

törekvéseinek megakadályozására. A Magyar Kamarát is kérték, hogy az Udvari Kamarától 

tudják meg mielőbb, hogy mi az udvar irányelve a hasonló esetekben.1231 A város a főbíró 

kérésére egy küldöttet menesztett Strasoldo tábornokhoz, hogy rendelje el a kassai 

parancsnoknak, legyen a városi tanács segítségére, hogy az evangélikusok törekvése 

megakadályozható legyen. Az evangélikusok részéről Féja Dávid tiltakozott, mert véleménye 

szerint a bírónak nem volt joga beavatkozni ebbe az ügybe.1232 

A protestáns vallásgyakorlat körül a botrány végül 1682. június elején tört ki. Az 

evangélikusok ugyanis egy polgárháznál felújították vallásgyakorlatukat a kamara és a város 

vezetésének tudta nélkül. 1682. június 2-án Udvarhelyi István, mint a kassai evangélikusok és 

reformátusok követe jelentette a főbírónak, hogy „az Augustana és Helvetica Religión 

valóknak volna bizonyos conferentiára való materiájuk, melyre össze akarnának gyűlni, hogy 

                                                 
1229 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. december, fol. 36. 1674. december 30. 
1230 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 27. 1675. május 10-én praesentált irat. 
1231 MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. február, fol. 20–21. 1682. február 26. A Szepesi Kamara az egri káptalant is 
tájékoztatta a fejleményekről, egyben kérte, hogy amennyiben Kassán vagy más felső-magyarországi városokban 
is hasonló lépésekről szereznek tudomást, arról a kamarát is tájékoztassák: MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. 
február, fol. 54. 1682. február 27. A Magyar Kamara arról tájékoztatta a Szepesi Kamarát a felterjesztés kézhez 
vételét követően, hogy a kérésüket az Udvari Kamarán keresztül a király elé terjesztik, és az onnan kapott 
válaszról tájékoztatják őket: MNL OL, E250., fasc. 60., nr. 25. Pozsony, 1682. március 9. 
1232 AMK, H III/2., mac. 81., fol. 3r. 1682. március 2. 
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mindazonáltal valami tumultusnak ne tartatnék, akarták magukat őkegyelme előtt 

insinuálni…”. Vida András főbíró azonban ezt a tanáccsal is egyeztetni akarta, ám a 

protestánsok követe ezt nem fogadta el, arra hivatkozva, hogy ők csupán tájékoztatták a 

püspököt, a kamarát, valamint a bírót, és nem beleegyezésüket kérték. A főbíró ezért szemére 

vetette a követnek, hogy önhatalmúlag járnak el. Udvarhelyi erre azt válaszolta, hogy ő maga 

hozott Lőcséről Strasoldo tábornoktól rendeletet Lamp grófnak, kassai parancsnoknak, hogy 

az ne akadályozza meg a protestánsok vallásgyakorlatát.1233 

Már aznap, június 2-án a bíró, a szenátus, a tribunus és a község nevében Demeczky 

Mihály jegyző és Újfalvy Imre szenátor tiltakoztak az egri káptalan előtt, hogy Pattantyús 

György házában az evangélikusok felújították a vallásgyakorlatukat.1234 Közben a 

reformátusok a Nyékházi-háznál kezdték meg vallásgyakorlatukat. A Pattantyús-ház 

látogatásától a Szepesi Kamara eltiltotta az evangélikusokat, akik ezután azt Kassai István 

polgár házánál folytatták. Ekkor a kassai főbíró fenyegette meg őket, hogy katonákat küld a 

házba, ezért ismét másik házba, Záborszky Istvánhoz helyezték át vallásgyakorlatuk helyét. A 

kamara ekkor Korompay Péter püspökkel is tárgyalt, és úgy határoztak, hogy minden 

lehetséges módon meg kell akadályozni a protestánsok vallásgyakorlatát.1235  

Az igazi tumultus azonban 1682. június 4-én bontakozott ki. A város Sárossy Mihály 

ügyészt küldte ki Záborszky Istvánhoz, akinél jelen volt a prédikátor. Itt az ügyész a város 

nevében tiltakozott az evangélikus vallásgyakorlat felújítása ellen. Erre a feldühödött 

Záborszky azzal fenyegette meg Sárossyt, hogy az ablakon át fogja kidobni a házából, és 

jöjjön Vida András főbíró a házához, merészelje meg a vallásgyakorlatukat megzavarni és 

akadályozni, fegyverrel fog neki válaszolni, és kész kiállni vele akár köztéren, akár a mezőn 

is.1236 A bíró ezért a kassai német parancsnokhoz fordult, aki erre katonákat küldött Záborszky 

házához és tulajdonképpen házi őrizet alá vették. Az őrség felállításakor jelen voltak a 

káptalan részéről Hocsay Jakab és Bán János kanonokok, akik tanúvallomásukban is 

megerősítették, hogy a parancsnok nem a vallásgyakorlat megakadályozása miatt, hanem a 

további tumultus elkerülése miatt küldött katonákat Záborszkyhoz.1237 Az ügyet a Szepesi 

                                                 
1233 MNL HML, XII-1/59., nr. 601. 1682. június 3. 
1234 MNL HML, XII-1/77., nr. 287. 1682. június 2. Pontosan nem világos, hogy melyik polgárházról volt szó. 
Eleinte Pattantyús György házát említik, majd egy bizonyos polgárházat, amelyben Záborszky Istvánnak is volt 
némi tulajdona. Miután Záborszkyt őrizet alá helyezték, az őrséggel ellátott házat a Hoposorum család után 
nevezték meg. 
1235 MNL OL, E23, 1682. június 5. A Pattantyús-házból a kamara a királyi jogügyi aligazgató, Lucsánszky 
Boldizsár révén tiltotta ki az evangélikusokat. A Szepesi Kamara megkeresése Lucsánszkyhoz: MNL OL, E244, 
fasc. 54., 1682. június, fol. 57. 1682. június 3. 
1236 MNL HML, XII-1/77., nr. 288.  
1237 MNL HML, XII-1/77., nr. 293. 1682. június 15. A bíró kérését a Szepesi Kamara tolmácsolta Strasoldo 
tábornok felé, kérve, hogy nyújtson katonai segítséget a protestáns vallásgyakorlat megakadályozására és a bíró 
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Kamara a Magyar Kamarán és Kollonics Lipóton keresztül az udvar elé terjesztette. I. Lipót 

rendelkezése szerint a királyi bizottság kiküldéséig és az általuk történő intézkedésig tilos a 

lelkészek behívása, így a már beiktatott lelkészeket ki kell űzni a városokból, és a felújított 

vallásgyakorlatot be kell szüntetni.1238 

A kassai evangélikusok ügye azonban hamarosan jobbra fordult Thököly 

bejövetelével. Ahogy arra már korábban is rámutattam, Kassa esete nem volt egyedülálló, 

Eperjesen és Kisszebenben, valamint az alsó-magyarországi bányavárosokban is hasonló 

események játszódtak le. Mindezek együttesen vezettek a király által kinevezett, a vallásügy 

rendezésére kiküldött bizottságok felállításához, köztük a Csáky-bizottság működéséhez. A 

kassai esetet azonban még később is felhasználták a protestánsok ellen. 1696-ban a 

reformátusokkal szembeni fellépés idején például ennek az esetnek a dokumentumaira 

támaszkodva hangsúlyozták, hogy sem az evangélikusoknak, de sem a reformátusoknak nem 

volt 1682-ben temploma Kassán. 

A kassai katolikus egyház kiépítésében, a protestánsok visszaszorításában tehát óriási 

szerepe volt az egyházi hatóságok, a magisztrátus, a kamara és a katonaság 

együttműködésének is. A közöttük kialakuló viszonyrendszer azonban folytonosan változó 

volt, az aktuális ügyek és problémák mentén szerveződtek. Ez pedig számos kiskaput 

biztosított az evangélikus és református lakosságnak is, hiszen több olyan fórum is volt, ahol 

lehetőségük volt legalább minimális engedmények elérésére. Részben ez a többrétegű, 

egymásra épülő, de egyben párhuzamos struktúra lehetőséget biztosított arra, hogy a 

protestáns felekezet megmaradjon a városban, noha egyre inkább visszaszorult. Ebben a 

folyamatban nagy szerepe volt a városi magisztrátusnak is. A magisztrátuson belüli katolikus 

befolyás megerősítésére éppen ezért már az 1670-es évektől kezdve törekedtek, amelynek 

persze nem csupán felekezeti mozgatórúgói voltak, hanem gazdasági és várospolitikai 

érdekek is álltak mögötte. Mindez együttesen szolgálta az egyház és az állam befolyásának 

erősödését is a városban. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
védelmére: MNL OL, E244, fasc. 54., 1682. június, fol. 16. 1682. június 5. Később az is felmerült, hogy az 
evangélikus közösség megpróbálta lefizetni némi bor ellenében a bírót, hogy az őrséget visszavonják a háztól. 
Rozgonyi János evangélikus polgár elismerte, hogy Féja Dáviddal együtt megkeresték a bírót, de tagadta, hogy 
le akarták volna fizetni, sőt a bíró azt felelte nekik, hogy ha tehetné még több katonát rendelne a házhoz. Ez 
persze némileg ellene mond annak a városi vezetés által sugallt érvelésnek, hogy nem a bíró, hanem a kassai 
parancsnok rendelte ki az őrséget. MNL HML, XII-1/77., nr. 297. 1682. július 4. 
1238 MNL OL, E250, fasc. 60., nr. 65. 1682. június 18. 
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4.3. KÜZDELEM A MAGISZTRÁTUSÉRT 

A világi hatóságok katolizálásánál már bővebben részleteztem azokat az 1670 előttre 

visszanyúló törekvéseket, amelyekkel a hatalom növelni akarta befolyását a városokban és 

azok magisztrátusaiba udvarhű, katolikus személyeket kívánt ültetni. Ennek megvalósítására 

1670 után nyílt nagyobb lehetőség, és ez különösen igaz volt az egyes országrészek vezető 

városaira, így Felső-Magyarországon Kassára.  

Az uralkodó 1671. december 20-án utasította rendeletével a Magyar Kamarát, hogy a 

közelgő kassai városi tisztújításon a szokásoknak és a törvényeknek megfelelően alkalmas 

katolikus személyeket emeljenek a városi tanácsba. Csatoltan megküldte a Magyar 

Kamarának a Kassa városának szóló utasítását is, melyben bővebben részletezte akaratát. I. 

Lipót király kifejtette, hogy noha a városban számos olyan polgári hivatalra alkalmas 

katolikus lakik, aki Kassán ingatlannal is bír, a város evangélikus vezetése mégsem engedte 

őket bírói, szenátori vagy más tisztséghez, feltehetőleg vallási ellentét miatt. Ezért 

emlékeztette Kassát az 1609. évi 44. törvénycikkelyre, amely a választás vallási és 

nemzetiségi különbségtételét kétezer magyar forinttal büntette. A Magyar Kamara a két 

királyi rendeletet azonnal megküldte a Szepesi Kamarának, hogy a januári tisztújítás 

alkalmával eljárhassanak.1239 

A Szepesi Kamara január 16-án tájékoztatta a Magyar Kamarát, hogy a választás 

sikerrel lezajlott. A lehető legnagyobb nyomásgyakorlás és hatékonyság érdekében a 

választást megelőzően tárgyaltak a térség vezetőivel, így Szegedy Ferenc Lénárd egri 

püspökkel, Paris von Spankau császári tábornokkal és Mokcsay András egri nagypréposttal. 

Végül mind a szenátusba, mind a választott községbe sikerült katolikus személyeket 

beválasztaniuk. Azonban már ekkor jelezték a problémát, hogy kevés az alkalmas, választható 

katolikus polgár, mert vagy nem rendelkezik Kassán ingatlannal, vagy más okokból nem 

alkalmas. A legnagyobb siker azonban kétségkívül az volt, hogy az új kassai főbíró is 

katolikus lett, Fodor János újhelyi harmincados és felső-magyarországi hadbíró 

személyében.1240 Ez is mutatja, hogy a megfelelő személyek hiányában a Szepesi Kamara 

saját tisztviselőit választatta bíróvá. Erre már I. Lipót is utalt decemberi utasításában, 

amelyben helyben hagyta, hogy szükség esetén akár kamarai hivatalnokot is bíróvá 

választhassanak. 

Fodor János 1675-ig maradt hivatalában, mellé 1674-ben már városi jegyzőnek is 

sikerrel választottak meg katolikus személyt. Az új jegyző szintén egy külső hivatalból lépett 

                                                 
1239 MNL OL, E250, fasc. 42., nr. 119. 1671. december 21. 
1240 MNL OL, E23, 1672. január 16. 
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át a városi közigazgatásba, ugyanis Udvarhelyi Mihály azt megelőzően az egri káptalan 

mellett látott el jegyzői feladatokat.1241 A kamarai igazgatás, az egyházigazgatás és a városi 

igazgatás között tehát egy jól látható mobilitási csatorna nyílt ezekben az években. Ez 

szolgálta azt a központi akaratot is, hogy a várospolitikát centralizálja és szoros ellenőrzés alá 

vonja. 1676-ban Holló Zsigmond kamarai tanácsos nemcsak magát a választást felügyelte, 

hanem Zenggl György Kristóf kamarai levéltárnokkal együtt a városi ispotály és árvaház 

számadásait is ellenőriznie kellett.1242 

A kamara alighanem valamit megsejthetett, mert 1676 végére a katolikus vezetésű 

magisztrátussal meglehetősen elmérgesedett a viszony. Pedig 1676 tavaszán még azt 

jelentették az Udvari Kamarának, hogy Kassán a teljes vezetést sikerült katolizálni.1243 

Decemberben azonban már több problémáról számoltak be a Magyar Kamarának, sürgetve az 

udvari rendeletet a közelgő 1677. évi tisztújítás kapcsán. A Szepesi Kamara már ekkor jelezte, 

hogy a kassai magisztrátus nem akarja a kamarai megbízott jelenlétét a tisztújításon.1244 Ez 

egyértelmű jele volt a tanács és a kamara közötti ellentétnek, amelynek hátterében azonban 

nem felekezeti, hanem gazdasági és politikai okok húzódtak főleg. A Szepesi Kamara ugyanis 

gazdasági visszaéléseket tapasztalt: a város nem vezetett átlátható számadást, bizonyos 

bevételeket a szenátorok saját javukra használtak fel, míg a bírónál megpróbálták elérni, hogy 

bizonyos tartozásaikat töröljék a korábbi számadáskönyvekből. Emellett a kamara azt is 

sérelmezte, hogy bár a városban nagy számban éltek katolikusok, bizonyos tisztségekkel 

evangélikusokat bíztak meg, és a kamara tudta nélkül elmozdították hivataláról Prayner Péter 

aljegyzőt. Utóbbi különösen azért is találták sérelmesnek, mert így lényegében a kamarát 

elzárták a városi döntések ismeretétől.1245 

Az 1677. évi tisztújítási botrány tulajdonképpen egy eljárásbeli, hivatali hibával 

kezdődött. Ugyanis az udvarból egész egyszerűen elfelejtették kiadni a Magyar Kancellárián 

keresztül az előző években már megszokott uralkodói rendeletet, amely a városokat 

tisztújításra és a kamarai biztos fogadására utasította. A Szepesi Kamara ezt pedig már későn, 

december 23-án jelezte a Magyar Kamarán keresztül az udvarnak, ahonnan az uralkodó 

távolléte és az idő rövidsége miatt már nem lehetett rendeletet kiadni. Így végül a Magyar 

                                                 
1241 H. NÉMETH 2006. 226–228. 
1242 MNL OL, E244, fasc. 41., 1676. január, nr. 78. 1676. január 7. Zengglt 1676 júniusában már kamarai 
számvevőként is említik: FALLENBÜCHL 2002. 367. 
1243 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 256., 1676. március, fol. 55–88., 1676. március 8., fol. 55r–v. Az Udvari Kamara 
felterjesztése az uralkodónak, aki 1676. február 29-i, bécsi audenciáján jóváhagyta a városi tisztújításokról 
beküldött jelentéseket. 
1244 A magisztrátus már 1674-ben jegyzőkönyveztette az egri káptalannal a város szabad bíró- és 
plébánosválasztásra vonatkozó kiváltságait: MNL HML, XII-1/17., nr. 367. 1674. december 24. 
1245 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. december, fol. 10., 1676. december 26. 
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Kamara saját hatáskörben, de az uralkodó nevében rendelte el a szokásos formulák szerint a 

tisztújítást és a kamarai biztosok kinevezését. Ennek megfelelően a Szepesi Kamara Holló 

Zsigmond tanácsost nevezte ki a kassai tisztújításra kiküldendő biztosnak. 

Holló a választás napján, 1677. január 10-én ment a választott községhez két kanonok 

és két kamarai tiszt jelenlétében, ahol kérte a tribunust, hogy olvassák fel a kamarai 

rendeletet. Nádaskay András tribunus ezt azonban a kiváltságaikra és az 1659. évi 1. tc-re 

hivatkozva megtagadta.1246 A szenátusból átküldött két követ, Hoffmann György és Pelsőczy 

György hangsúlyozták, hogy a kamarai rendelet nem tekinthető sem uralkodói rendeletnek, 

sem az uralkodói akarat kifejeződésének. Kérték ezért Holló megbízólevelét is, másként nem  

voltak hajlandóak királyi biztosnak elismerni. Végül a bíró és a szenátus Hollót a 

megbízólevél hiányában a város előjogait megsértőnek titulálta. Ekkor dulakodás tört ki, és a 

választott községből néhányan erővel kitoloncolták a városházáról a Holló mellett lévő 

írnokot. Ekkor hagyta el Holló is az épületet, így a tribunust az ő távollétében erősítették meg 

a posztján, ami ellen Holló ünnepélyesen protestált. Másnap ismét kimentek a városházára a 

bíróválasztás végett. Ekkor már a káptalan sem volt hajlandó Holló mellé két kanonokot adni 

hiteleshelyi embernek mandátum hiányában. Azonban a község magára zárta az ajtókat és a 

többszöri, jól hallható ajtókopogtatás után sem engedték be a kamarai küldöttséget a 

választásra. 

Az elmérgesedett viszonyt csak tovább rontotta, hogy Franz Melchior Gans, a Magyar 

és a Szepesi Kamara tanácsosának szállását a városiak az eset után pár nappal feldúlták. Az 

ügy a Magyar Kamarán keresztül az Udvari Kamara elé került. Az uralkodó 1677. február 25-

én tartott audienciáján jóváhagyta a kamarai előterjesztést, miszerint a város elöljáróit, 

Hoffmann György bírót, Nádaskay András tribunust és Pelsőczy György szenátort saját 

költségükre a bécsi udvarba idézzék.1247 

Thököly fejedelemségének időszakában ismét evangélikusokból álló tanács került a 

város élére. Miután 1685-ben a császári csapatok visszafoglalták a várost, az evangélikus 

magisztrátust a következő tisztújításig meghagyták a helyén. A kassai Status Catholicus egy 

beadvánnyal fordult a Szepesi Kamarához. Ennek érdekessége, hogy érvelésüket nem az 

1672-től fennálló viszonyokra alapozták, hanem épp az előbb tárgyalt 1677. évi tisztújítás 

során kialakult állapotra hivatkoztak. Ugyanis ettől az évtől kezdve egészen 1682-ig, a város 

                                                 
1246 Az 1659. évi 1. törvénycikkely a királyi hitlevél törvénybe iktatása volt. Ennek 10§-ában a kilencedik feltétel 
szólt a szabad királyi városok és bányavárosok privilégiumainak megerősítése. CJH 1900. 137. 
1247 Az ügy iratanyaga a jelentésekkel és levelekkel: ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 260., 1677. március, fol. 1–43. 
1677. március 1. A Magyar Kancellária azonban azt javasolta az Udvari Kamarának, hogy az ügyet tereljék 
bírósági útra, peres eljárás alá: ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 260., 1677. március, fol. 141–144. 1677. március 14. 
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teljes vezetése katolikusokból állt, és ők nyilvánvalóan ehhez az állapothoz kívántak 

visszatérni. Kérésük törvényi alapjául az 1681. évi 41. törvénycikkelyt tartották.1248 Ennek 

második paragrafusa ugyanis kimondta – hivatkozással az 1609. évi 44. törvénycikkelyre – a 

szabad választások jogának megerősítését, ám az idézett törvénycikkelyből már nem emelte át 

a „sine discrimine religionis” kitételt. Így a kassai katolikus közösség értelmezésében 1677-

től már a szabad választások megtartása mellett lett a város vezetése teljesen katolikus. 

Azonban az ideiglenesen még helyén hagyott, Thökölyhez hű evangélikus városvezetés sem 

volt rest. Összehívták a választást, ám a választó községbe csupán nyolc katolikust engedtek 

be, míg a kamarai és káptalani küldötteket teljesen kizárták. Így a teljes evangélikus 

városvezetést – élén Féja Dávid bíróval – megerősítették.1249 A Szepesi Kamara az egri 

káptalanon keresztül intette és emlékeztette a várost az 1609. évi 44. törvénycikkelyre, és 

emiatt sürgette katolikus bíró választását, valamint a választott község és a szenátus felének 

katolikusokkal való betöltését.1250 Vagyis a Szepesi Kamara a kassai katolikus közösség 

beadványához képest enyhébb feltételeket szabott és engedte volna evangélikusok 

beválasztását is a vezető testületekbe. Az uralkodó pedig új választást rendelt el, ahol már 

katolikusokat kellett a város vezetésébe beemelni. 

Ahogy azt a városi tisztújítások felekezeti vonatkozásait általánosan bemutató 

fejezetben már említettem, a választások során gyakori probléma volt, hogy nehezen találtak 

alkalmas katolikus jelölteket. Ez Kassán is probléma volt az 1670-es évek elején, nem 

véletlen, hogy kamarai tisztviselők kerültek hatalomba, akik azonban épp kamarai szolgálatuk 

miatt már rendelkezhettek igazgatási tapasztalattal.1251 Az is igaz, hogy valóban kerülhettek 

be a városvezetésbe ekkoriban szerényebb képességű személyek, talán épp ez okozta a 

kamara 1676. évi, főként gazdasági visszaélésekkel kapcsolatos panaszait. De Kassán már az 

1680-as évekre kialakult egy olyan katolikus réteg, amely megfelelő társadalmi bázisa lehetett 

egy katolikus vezetőség kialakulásának. 1680-ban az uralkodó már azt írta a városnak a 

tisztújítást meghirdető rendeletében, hogy a kamarai biztos fog a katolikusok közül megfelelő 

személyeket kiválasztani a vezető pozíciókra, mivel nem voltak már híján az alkalmas 

katolikusoknak (non deessent inter vos, uti benigne informamur sufficientia et apta subjecta 

catholica).1252 A felekezeti szempontok tehát egyre inkább háttérbe szorultak Kassán a 

tisztújítások alkalmával, és egyre erőteljesebben kerültek előtérbe azok a gazdaságpolitikai 
                                                 
1248 CJH 1901. 297. 
1249 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 306., 1686. január, fol. 217–230. 1686. január 18. 
1250 MNL OL, E244, fasc. 58., 1686. január, fol. 62–63. 1686. január 4. 
1251 Vö.: H. NÉMETH 2007b. 137. 
1252 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 306., 1686. január, fol. 217–230. 1686. január 18-i ügyirat mellékletében, fol. 
223–226. Linz, 1680. december 19. 
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megfontolások, amelyek már a kamara 1676-ban megfogalmazott panaszaiban is tetten 

érhetőek a város gazdálkodásával kapcsolatban. 

 

4.4. JEZSUITÁK KASSÁN 

4.4.1. Jezsuita mindennapok 

A jezsuita rend kassai jelenléte a helyi vallásos élet egyik legfontosabb részévé vált. A rend 

által szervezett társulatok, szertartások központi eseményei voltak a város mindennapi 

életének is. A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett Mária-kongregáció már 1653-ban 

megalakult a kassai diákság számára, 1715-ig Congregatio Studiosorum néven is említették. 

Miután a kongregációt aggregálták a római főtársulatba, ugyanannak kiváltságaiban és pápai 

búcsúiban is részesült. Ezt követte 1665-ben a Congregatio Agoniae Christi létrehozása. 

Nemcsak a jezsuita társulatok működtek együtt, hanem a kassai ferencesek kordás társulatával 

is látogatták egymás ünnepeit, szertartásait. 1685 után, Thököly bukását követően a társulatok 

is újraindultak a szerzetesrendek visszatérésével. Az Agonia Christi társulat elöljáróinak 

magyar nyelvű prédikációi nagy népszerűségre tettek szert, nemcsak a társulati tagok körében. 

A pozsonyi és nagyszombati Agonia-társulatoktól eltérően azonban nem jöttek létre Kassán 

nemzetiségek szerinti tagozatok.1253 

A Congregatio Studiosorum tagjai lehettek azok a diákok, akik a kamara székházában 

kiállított Szűz Mária kép előtt minden este lorettói litániát mondtak. Minden nap legalább 

tizenketten kellett jelen lenniük. Az ezt a kötelezettséget elvállaló szegényebb diákok részére 

a kamara napi négy császári garas kifizetését rendelte el, valamint a kép mellé egy 

örökmécsest is adtak.1254 A szokás a Thököly-korszak után is újjáéledt, 1686 tavaszán a 

kamara ismét elrendelte az alamizsna kiadását.1255 

Bár az Agonia-társulatnak nem jött létre nemzetiségi tagozata, ez nem jelentette, hogy 

a jezsuiták ne figyeltek volna a város etnikai sokszínűségére. A háromnyelvű prédikációk 

1671-től kezdődtek meg Kassán.1256 A szlovák, német és magyar nyelvű prédikációt más-más 

templomban tartották az atyák. Általában a jezsuita templomban volt szlovák, a 

székesegyházban német hitszónoklat.1257 A miserend is követte ezt a nyelvi felosztást. Egy 

1675. évi levélből tudjuk, hogy a szlovák nyelvű prédikációra általában 9 órakor került sor, 

                                                 
1253 TÜSKÉS–KNAPP 2001b. 302–306. 
1254 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. október, fol. 34. 1674. október 13. A kamara Vid László SJ rektornak; fol. 
126. 1674. október 9. A kamara a perceptornak a napidíj kifizetése végett. 
1255 MNL OL, E244, fasc. 58., 1686. március, fol. 94. 1686. március 5. 
1256 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1671, fol. 34r. 
1257 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 50v. 1675. január 20. 
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ám ezt áttették 8 órára, ami azonban jelentősen csökkentette a megjelenő hívek számát.1258 A 

jezsuita évkönyv 1678-ban már arról írt, hogy olyan nagyszámú hallgatóság látogatta a 

jezsuiták prédikációit, hogy több templomban, eltérő időpontokban kellett azokat 

megtartani.1259 1686-tól, visszatérésük után már rögtön a régi rend szerint három nyelven, 

szlovákul, németül és magyarul folyt az igehirdetés. Különösen megnövekedett a jelentősége 

a várost megszálló császári csapatok miatt a német prédikációknak. Ebben részt vett a tábori 

papként szolgáló jezsuita atya is.1260 A prédikációk rendje az 1690-es évekre a 

következőképpen alakult: a szlovák és a német nyelvű igehirdetés a jezsuita templomban 

zajlott, míg a magyar prédikációra a székesegyházban került sor. Ez a rend 1696-ban változott 

meg a református templom elfoglalásával, amely a szlovák nyelvű prédikáció helyszíne lett. 

Ez az állapot egészen 1698-ig, az orsolyita rend betelepedéséig tartott. A generális 1698 

márciusában tudatta Permay László kassai rektorral és Albert Mechtl osztrák 

tartományfőnökkel, hogy a szlovák prédikációt ismét a rend templomában tartsák.1261 Az új 

prédikációs rend bevezetésére végül 1698. május 18-ától került sor, amikor a szlovák nyelvű 

igehirdetés ismét a jezsuita templomban folyt.1262 Kevésbé volt állandó a vasárnap 

délutánonként sorra kerülő hitoktatás helyszíne, de ezt is nyelvi csoportok szerint osztották 

fel. Általában a jezsuiták templomában volt magyar, míg a kollégiumban, vagy a plébánián a 

német és szlovák katekizmus-oktatás. De előfordult, hogy a német hitoktatás a 

székesegyházban, a szlovák pedig a „tót” templomban volt.1263 

Hasonlóan, szabályozott rendben zajlott a harangozás is. Legalábbis 1677-ből ismert a 

jezsuita templom ünnepi harangozási rendje. Reggel ötkor szólalt meg a nagyharang 

szentmisére, majd 7 előtt ugyanez a szlovák nyelvű szentbeszédre hívta a híveket. Nyolc 

órakor énekes misére a két kisebb harangot húzták meg, délben ismét a nagyharang szólt 

prédikációra hívogatva, majd este vesperásra a két kisebbet szólaltatták meg.1264 Ráadásul, 

mint azt láttuk már a korábbiakban, a harangok is könnyen a rekatolizáció és a vallási 

villongások „áldozataivá” válhattak. Már említettem, hogy Thököly elvitette a jezsuita 

templom harangjait a reformátusokhoz, ezek a kisebb harangok voltak. A legnagyobb, Szent 

                                                 
1258 ARSI, Austr., vol. 8/II., pag. 798. 1675. április 27. A kassai diárium is megjegyzi, igaz 1676-ból, hogy egy 
alkalommal a szlovák nyelvű igehirdetés egyszerűen elmaradt, mert a hívek nem jelentek meg: BEK, Kézirattár, 
Ab 86/I., fol. 76r. 1676. február 17. 
1259 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.225., LA 1678, fol. 149r. 
1260 ARSI, Austr., vol. 146., LA 1686, fol. 6v. 
1261 ARSI, Austr., vol. 10. pag. 212. 1698. március 29. 
1262 BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 98r. 
1263 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 50v. 1675. január 20.; fol. 59r. 1675. április 26.; fol. 59v. 1675. április 59v.  
1264 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 107v. 1677. június 6. 
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Donát tiszteletére szentelt harangot azonban a késmárki várba vitette a fejedelem.1265 Innen 

csak nagy nehézséggel tudták visszaszállítani Kassára. Furár Dánielnek, a kamara késmárki 

provizorának kezénél lévő szekerek ugyanis nem bírták volna el a harang hatalmas súlyát. 

Ezért ehhez ágyúvontató szekeret kellett vennie, de szintén gondot okozott számára, hogy a 

késmárki vártorony falát át kellett töretnie ahhoz, hogy a harangot onnan kiemelhessék.1266 A 

nehézségek miatt a harangok visszaszállítása annyira elhúzódott, hogy Vitális János a kamara 

lőcsei tisztje csak hónapokkal később jelentette, hogy „kassai Páter Jesuita uraimék 

harangját Késmárk vára tornyából levétetvén, ím huszonkét forintért fogadott szekeres által 

leküldtem, minthogy paraszt jobbágyszekeren lehetetlen volt volna levitetni, mely költséget a 

jószágra vetettem”.1267 

A jezsuiták nagy hangsúlyt fektettek a protestánsok katolizálására is. Egy 1672. évi 

jelentés szerint abban az évben 342 fő tért katolikus hitre a páterek működésének 

köszönhetően. Köztük volt két lelkész is, akik a kollégiumban is látogattak órákat, és a Szent 

Erzsébet-dómban történt áttérésük után az egri püspök alkalmasnak látta őket arra, hogy 

licenciátusok legyenek.1268 A lelkészek áttérése különösen alkalmas volt a katolikus egyház 

győzelmének propagálására. Hasonlóképpen jelentős esemény volt az apostaták, a 

hitehagyottak visszatérése az egyház kebelébe. 1686-ban például maga az egri püspök vezette 

azt a szertartást, amelynek során két, a Thököly-időszakban katolikus hitét elhagyó 

evangélikus nemest fogadtak vissza a katolikus egyházba.1269 

Meg kell emlékeznünk a rövid ideig működő jezsuita nyomdáról is. Kassán egy városi 

nyomda működött, amelyet 1639-ben a Daniel Schultz özvegyétől váltottak magukhoz. 

Egészen 1694-ig beszélhetünk a kassai városi nyomdáról, noha a megjelent kiadványokon 

mindig a nyomdavezető neve szerepelt. A nyomda egyaránt dolgozott a reformátusok és a 

katolikusok számára is, ezt a felső-magyarországi és kassai hitvita során itt készült nagyszámú 

vitairat is mutatja. 1677-től azonban már csak katolikus nyomtatványok jelentek meg, ezért a 

református egyház 1695. szeptember 7-én az utolsó nyomdavezető, Johannes Klein 

özvegyétől megvásárolta a városi tipográfiát is. Ám ezt nem tudták működtetni, és a 

                                                 
1265 WICK 1931. 20. Wick Béla azt írta, hogy a többi harangot a Szent Erzsébet dómba vitték át, amikor az 1682-
ben evangélikus kézre került. Csáky István 1687. évi jelentésében viszont azt írta, hogy a reformátusok 
templomából vitték vissza a jezsuita templomba annak harangjait. Csáky jelentése: MNL OL, A32, nr. 94. 
Kassa, 1687. január 3. 
1266 MNL OL, E254, fasc. 102., 1686. július, nr. 194. Késmárk, 1686. július 14. Rényes István SJ kassai rektor 
kérvénye a harangok visszaszállítása végett: MNL OL, E254, fasc. 102., 1686. július, nr. 227. sine dato. 
1267 MNL OL, E254, fasc. 104., 1686. november, nr. 43. Lőcse, 1686. november 3. 
1268 ARSI, Austr., vol. 229., fol. 3r., 6v.  
1269 ARSI, Austr., vol. 146., LA 1686, fol. 16v. 
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felszerelés 1704-ben elpusztult.1270 A városi mellett 1670–1674 között működött Kassán a 

jezsuiták nyomdája is. Alighanem egy vándornyomdászt, talán Johann Sagittariust és annak 

szerény, mozgatható műhelyét alkalmazták, ahol már rögtön két munka is megjelent a 

Kisdianum kontroverzteológiai professzorától, Sámbár Mátyástól és tanítványától, Debrődy 

Jánostól. 1673–1674-ben már három nyomdász neve (Lőcsei Pál, Frantisek Lubovienski és 

Georg Pilgram) ismert, de a betűkészlet ugyanaz volt, mint 1670-ben. Eleinte a kollégiumban, 

majd 1673 márciusától már a Kisdianum épületében működött a műhely. Itt fejezték be 1674-

ben a Szegedy Ferenc püspök által támogatott „Cantus Catholici Latino-Hungarici” 

énekeskönyvet. 1674. augusztus 22-én azonban a kassai tűzvészben a nyomda is odaveszett, 

1675 januárjában Vid László rektor jelenlétében írták össze a megmaradt könyveket és 

eszközöket. A nyomda újbóli felállítása azonban nem sikerült, így a jezsuiták is újra a városi 

műhelyt foglalkoztatták.1271 A kollégiumnak feltehetőleg nem volt elegendő anyagi ereje a 

nyomda felújításához. 1675 márciusában a rektor kérte Kollonics Lipótot, hogy bizonyos 

könyveknek még az előző esztendőben történt előkészítéséből származó költségeiket a 

Szepesi Kamarán keresztül segítsék ki.1272 

A legnagyobb jelentősége azonban a Kisdy Benedek püspök által a század derekán 

alapított és a jezsuiták által vezetett gimnáziumnak, akadémiának és szemináriumnak volt. 

Ezek működése is megakadt Thököly Imre fejedelemségének idejében, de a rend már 

visszatérése után, 1686-ban megnyitotta ismét az iskola kapuit. Egészen a syntaxisig 

bezárólag, vagyis négy osztállyal indult újra az oktatás. Azonban a visszatérő atyák a 

körülmények megfelelő kialakításával voltak elfoglalva, ráadásul egyelőre csak négyen 

voltak, így az első időben egy klerikus és egy világi iskolamester folytatta a tanítást a 

gimnáziumban a jezsuita prefektus felügyelete alatt.1273 1688-ban már 96 diák tanult az 

intézményben, ez a szám fokozatosan növekedett és a 17. század végére megközelítette a 

félezret (1698: 481 fő; 1699: 424 fő).1274 Az iskolai élet jelentős eseményei voltak a vizsgák 

és a disputák, amelyeken gyakorta jeles vendégek is részt vettek. 1679-ben például a logikai 

osztály diákjainak vitáján részt vett az egri püspök és a káptalan is.1275 Az 1674. évi tűzvész is 

éppen egy baccalaureatus vizsgát szakított meg.1276 1693 szeptemberében egy gyilkosság 

                                                 
1270 V. ECSEDY 2006. 156–158. 
1271 PAVERCSIK 1983. 361–363. A 18. században alapított kassai jezsuita nyomdára ld.: PAVERCSIK 1992. 
1272 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. március, nr. 51. 1675. március 16. 
1273 ARSI, Austr., vol. 146., LA 1686, fol. 72r. 
1274 FARKAS 1895. 220. Ebben a számban benne vannak az akadémia felsőbb studiumainak hallgatói is. 
1275 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 176r. 1679. május 3. 
1276 BEK, Kézirattár, Ab 86/I., fol. 39r. 1674. augusztus 22. 



 258 

zavarta meg a tanítást, Sztrányay Pál nemesi konviktort gyilkolták meg.1277 A feldühödött 

diáktársak a gyilkost fegyveresen kezdték keresni, ahelyett, hogy értesítették volna a városi 

hatóságokat, így a város viszont nem tudta időben lefogni a tettest, pedig tudták, hogy ki volt 

az.1278 

A jezsuita rendnek óriási szerepe volt abban, hogy a 17. század derekától Kassa 

egyértelmű katolikus központja lett nemcsak az egri püspökségnek, hanem az egész felső-

magyarországi régiónak. Intézményeik révén központi szerepük lett nemcsak a város, hanem 

az egyházmegye katolikus megújulásában is. Ennek egyik legfontosabb színtere a rend által 

vezetett, a kassai akadémia mellett alapított papnevelde, a Kisdianum volt, amelynek keretei 

között folyt az egyházmegye papképzése. 

 

4.4.2. A Kisdianum 

A bevezetőben is utaltam rá, hogy a 17. század első felében az egri püspökök főként külső 

szemináriumokban (Nagyszombat, Bécs) kívánták megoldani a paphiány égető problémáját. 

Kisdy Benedek püspök volt az, aki 1659-ben 30 ezer rajnai forintot helyezett letétbe egy 

szeminárium alapítására. Ennek ötszázalékos éves osztalékát, 1500 forintot az eperjesi 

harmincadból kellett kifizetni. Emellett az intézmény javára rendelte az Abaúj vármegyei 

Gönyű falut.1279 Úgy tűnik a szemináriumi képzés már 1659-ben elindult a káptalan 

felügyelete alatt. Azonban a szemináriumi protokollum feljegyzései szerint a képzés nem volt 

megfelelő, a tananyag nem volt egyenletes, az ellátás is rossz volt, és nem is volt megfelelő az 

intézmény szabályzata.1280 1661-ben Lippay György esztergomi érsek feddte meg a káptalant. 

Ugyanis a kanonokok, Kisdy végakaratával szemben, a növendékek ellátására rendelt bazini 

adójövedelmet maguk között osztották el.1281 Mindezek miatt Kisdy utóda, Pálffy Tamás 

püspök a bécsi Pazmaneum mintájára átszervezte, és a jezsuita rend igazgatása alá helyezte a 

szemináriumot. Az erről szóló okiratot 1665. április 24-én állították ki. Ezzel megalakult a 

Szent Lászlóról nevezett szeminárium, a Kisdianum.1282 A jezsuita iskoláknál már 

ismertettem, hogy a megnyitást követő évben a kassai szemináriumhoz csoportosították át az 

ungvári kollégiumtól a Melith-alapítványt. Ezzel még biztosabbá vált a szeminárium 

                                                 
1277 BEK, Kézirattár, Ab 86/II., fol. 13v. 1693. szeptember 10. A gyilkosság szeptember 7-én történt. 
1278 AMK, H III/2., pur. 30., fol. 251r., 1693. szeptember 19. 
1279 EÉL, AV, nr. 1893. Extractus fundationis Seminarii Cassoviensis.; WICK 1931. 15. 
1280 OSZK, Kézirattár, Quart. lat. 1122., fol. 19r. 
1281 EÉL, AV, nr. 1893. Pozsony, 1661. február 11. Lippay György érsek levele az egri káptalannak. 
1282 Pálffy Tamás oklevele az alapításról: OSZK, Kézirattár, Quart. lat. 1122., fol. 19r–22v. 
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működésének anyagi háttere. A Melith György által 1638-ban tett alapítvány 8 papi és 12 

világi növendék nevelését tette lehetővé Ungvárott.1283 

Az intézmény súlyát jelezte, hogy aktívan bekapcsolódott a felső-magyarországi és 

kassai hitvitákba. 1668-tól e hitvita legjelentősebb képviselője, Sámbár Mátyás lett a 

Kisdianum régense, aki egyben az akadémia controversia professzora is volt. 1661-ben és 

1665-ben adta ki Három üdvösséges kérdés c. traktátusát, amely kirobbantotta a hitvitát. Az 

egyik ezzel vitatkozó mű volt Matkó István felsőbányai lelkész „Bányász csákány” c. írása. 

Erre viszont már Sámbár tanítványa, a későbbi egri nagyprépost, Illyefalvi István mint a 

Kisdianum teológus hallgatója válaszolt „Bányász csákánynak tompítása” c. értekezésével.1284 

Sámbár másik tanítványa, Debrődy János is részt vett e hitvitában a Kisdianum protokolluma 

szerint. Miután 1669-ben kiadott téziseit evangélikus lelkészek megtámadták, a következő 

évben két munkában is válaszolt ezekre. Mind Debrődy, mind Illyefalvi 1670-ben teológiai 

baccalaureatust szerzett.1285 

A szeminárium állandó bevételi forrását jelentette a már említett, az eperjesi 

harmincadból kifizetendő éves kamatösszeg. Ez azonban nem ment zökkenőmentesen. A 

kamara 1671. január 29-én elrendelte Nebest Dánielnek, az eperjesi harmincadhivatal 

ellenőrének, hogy Sámbár Mátyásnak adja ki a Kisdianum részére való 900 magyar forintot, 

erről értesítették Bélaváry Dávid harmincadost is.1286 Azonban február elején újra el kellett 

rendelni Bélavárynak a pénz Kassára küldését,1287 majd a hónap végén Nebest Dánielnek írtak 

újra, hogy a pénzt lepecsételve, kellő őrizet alatt küldje el.1288 Nebest azonban betegségére 

hivatkozva kérte a kamarát, hogy találjanak valami más módot a pénz eljuttatására.1289 A 

Szepesi Kamara azonban addigra már pénztárából kifizetett kétszáz forintot, így Nebestet 

csak hétszáz forint kiadására utasították, amelyet a kamarai utasítást vivő jezsuita 

szerzetesnek kellett kiadni.1290 1673 januárjában Sámbár Mátyás még mindig az előző évből, 

Szent Jakab ünnepéről elmaradt 326 forint kiadását kéri a szeminárium javára a kamarától.1291 

Augusztusban a kamaráról ismét utasították Bélaváryt, hogy az összeget, amelyet Szent 

Jakab-napra ki kellett volna fizetnie, azt haladék nélkül jutassa el a szeminárium 

                                                 
1283 MIHÁLYFI 1896. 223. 
1284 BITSKEY 1997. 32–34.  
1285 OSZK, Kézirattár, Quart. lat. 1122., fol. 34r–v. 
1286 MNL OL, E244, fasc. 26., 1671. január, fol. 117. 1671. január 29. 
1287 MNL OL, E244, fasc. 26., 1671. február, fol. 22. 1671. február 4. 
1288 MNL OL, E244, fasc. 26., 1671. február, fol. 23. 1671. február 28. 
1289 MNL OL, E254, fasc. 52., 1671. március, nr. 9. Eperjes, 1671. március 5. 
1290 MNL OL, E244, fasc. 26., 1671. március, fol. 158. 1671. március 7. 
1291 MNL OL, E254, fasc. 59., 1673. január, nr. 51. sine dato 
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régenséhez.1292 Thököly bukása után is az eperjesi harmincadból befolyó összeg volt a 

legfontosabb alap az intézmény újraindulásához. Rényes István SJ rektor 1686. január elején 

emlékeztette a Szepesi Kamarát az alapítólevélben foglaltakra és kérte, hogy a kamara 

folyósítsa részükre a pénzt.1293 Fischer Mihály adminisztrátor természetesen támogatta a 

kérést és utasították az eperjesi tiszteket, hogy a kérdéses összeget két részletben, Szent Pál 

fordulása és Szent Jakab ünnepére adják meg a Kisdianumnak.1294 

A szeminárium működését azonban 1677-ben kellemetlen konfliktus árnyékolta be. 

Bársony György egri püspök azzal vádolta meg a jezsuitákat, hogy nem végzik feladatukat 

rendesen, a Kisdianumba kevesebb növendéket vesznek fel, mint amennyit az alapító Kisdy 

püspök előírt, az akadémia és a szeminárium jövedelmeit saját céljaikra használják fel, az 

akadémián pedig nem folytatnak teológiai oktatást, ezért a püspöknek Bécsbe kell küldeni a 

növendékeket teológiát tanulni. Bársony püspök ezért a trienti zsinat 23. ülésszakának 18. 

fejezetére alapozva ki akarta vizsgálni az akadémia és a szeminárium működését. A zsinat 

idézett helye a püspöknek lehetővé tette, hogy évente két kanonok és két székvárosi pap 

jelenlétében megvizsgálja a szemináriumi számadást. A jezsuiták azonban ezt 

visszautasították, mondván a püspöknek semmi más joga nincs felettük, csak bizonyos számú 

növendék jelölésére van lehetősége. Azt is felhozták érvnek, hogy a jezsuita generálisnak 

jogában áll az intézményi jövedelmek eltérő felosztásáról rendelkezni. A püspök emiatt 

bepanaszolta a jezsuitákat a Hitterjesztés Szent Kongregációjánál Rómában.1295 Nikolas 

Avancini osztrák provinciális a kialakult helyzet miatt Kassára utazott, ekkor úgy tűnt, sikerül 

nyugvópontra juttatni az ügyet.1296 Azonban a következő év elején Giovanni Paolo Oliva 

generális ismét azt jelezte a provinciálisnak, hogy a püspök Rómában panaszkodik ellenük. A 

rendfőnök levele azonban egyértelműen fogalmazott: semmi módon nem lehet megengedni, 

hogy a püspök beavatkozzon a szeminárium belső életébe és azt felügyelete alá vonja, mert az 

veszélyes példát szülne.1297 Hogy 1678 elején végül a provinciális miként állapodott meg a 

püspökkel, nem tudjuk, de alighanem sikerült Bársony püspökkel megegyezniük. Oliva 

generális a provinciálisnak azt válaszolta 1678 áprilisában, hogy Avancini tartományfőnök 

levelét, amellyel Bársony ellenvetéseit eloszlatta, a Propaganda Kongregációnak be fogja 

mutatni.1298 Ekkorra azonban Bársony püspök már nem volt az élők sorában.  

                                                 
1292 MNL OL, E244, fasc. 33., 1673. augusztus, fol. 165. 1671. augusztus 12. 
1293 MNL OL, E254, fasc. 98., 1686. január, nr. 151. 1686. január 25-én praesentált irat. 
1294 MNL OL, E254, fasc. 58., 1686. január, nr. 192. 1686. január 26. 
1295 APF, SC, Ungheria-Transilvania, vol. 2., fol. 80r–81v. Kassa, 1677. május 11. 
1296 ARSI, Austr., vol. 8/II., pag. 916. Róma, 1677. május 15.  
1297 ARSI, Austr., vol. 8/II., pag. 948. Róma, 1678. február 26. 
1298 ARSI, Austr., vol. 8/II., pag. 957. Róma, 1678. április 30. 
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Ha megnézzük a Kisdianum tanulói névsorát valóban találunk igazságot a püspök 

panaszában. 1672-ig a teológusok száma általában 9-10 körül mozgott. 1673-tól azonban csak 

kazuisztikát tanítottak, miután a theologia speculativa oktatása valóban megszakadt. Ráadásul 

a püspök panaszát megelőző évben, 1676-ban csupán három, 1677-ben pedig négy teológus 

volt a szemináriumban. Ugyanakkor ezekben az években jelentősen megnőtt a filozófiát 

hallgató növendékek száma.1299 A speculativa oktatásának megszakadására a szeminárium 

jegyzőkönyve nem ad magyarázatot. Csupán a jezsuita évkönyvben található egy rövid utalás 

az oktatás zavarára. Eszerint „fegyverek zaja és a körös-körül vándorló rebellisek terrorja 

zavarta meg a Múzsák nyugalmát”. A bujdosók 1672. őszi támadása tehát megzavarta a 

kassai oktatási intézményekben is folyó munkát, noha 1673-ban a metafizikai évfolyam már 

olyannyira folytatni tudta működését, hogy onnan hárman is megvédték téziseiket és filozófiai 

baccalaureatust nyertek. 1673 elején a logikai osztály is újraindult, a teológiáról viszont csak 

annyit írtak, hogy a kazuisztikát és a kontroverzteológiát oktatták.1300 Mindez tehát azt 

mutatja, hogy bár a város nem került a bujdosók kezére, a megnövekedett veszély árnyékában 

a normális működés ellehetetlenült a kassai szemináriumban és az akadémián, ezt pedig a 

következő években sem tudták kiheverni. Ez középtávon kiváltó oka lett a püspök és a kassai 

jezsuiták ellentétének. 

1682 éles törést hozott a szeminárium életében. Thököly Imre gróf Kassa elfoglalását 

követően elűzte a jezsuitákat a városból. A növendékek oktatását ekkor a káptalan vette át, 

Dorich Miklós kanonok vezette tanulmányaikat. A papnevelés tehát az oszmán vazallus 

Thököly hároméves felső-magyarországi fejedelemsége alatt sem szűnt meg teljesen. A 

későbbi bíboros, Csáky Imre kalocsai érsek is ekkor kezdte meg tanulmányait.1301 A jezsuiták 

1686-ban tértek vissza Kassára, ám a szemináriumi protokollum csak a 18. század elején 

indult újra. 1687-ben Fenesy György püspök az egykori Lippay-féle bécsi intézményi 

alapítványt is felújította, de azt áthelyezte Nagyszombatba, a Collegium Rubrorumhoz 

csatolva. A Fenesy által felelevenített alapból viszont csak négy növendék nagyszombati 

képzését finanszírozták, míg Lippay György még tizenhat hallgatóra alapította azt.1302 Ez 

természetesen nem jelentette azt, hogy a kassai szeminárium nem működött volna. A kassai 

jezsuita diáriumból számos eseményről, papszentelésről, vizsgáról, disputáról értesülünk. Az 

1693/1694-i tanévtől megindult a kassai akadémia anyakönyve is, ebből ismerjük a század 

                                                 
1299 A Kisdianum növendékeinek névsora: OSZK, Kézirattár, Quart. lat. 1122. 
1300 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224., LA 1673., fol. 155r. 
1301 MÁLNÁSI 1933. 51–52. 
1302 EÉL, AV, nr. 1893. Memoriale. 
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végén a Kisdianumban nevelkedő hallgatók létszámát. A teológusok száma átlagosan 11 

körül, míg a filozófusoké 17-20 között mozgott.1303 

A Kisdianum hatása és regionális kisugárzása jelentős volt, bár nem oldotta meg a 

paphiány problémáját. Növendékeinek többsége a Habsburg uralom alatt álló országrészben 

lett plébános, kevesen mentek az oszmán alatti területekre. Jelentős volt az erdélyi 

vonzáskörzete is. 1681-ben például a 11 új növendékből öt érkezett az erdélyi fejedelemség 

területéről.1304 Jelentősége azonban a 18. századtól kezdve fokozatosan csökkent. Miután a 

keresztény csapatok visszafoglalták Egert és oda a püspöki székhely visszatért, Telekesy 

István püspök 1700-ban új szemináriumot alapított.1305 A Kisdianum fokozatosan vesztett 

jelentőségéből, és az egri szeminárium reformját követően, 1760-ben oda olvasztották be.1306 

 

                                                 
1303 Az akadémiai anyakönyv: AMK, Catalogus Studiosorum. 
1304 OSZK, Kézirattár, Quart. lat., fol. 60v–61v. 
1305 Az egri szeminárium a hatalmas egyházmegyének főleg déli főesperességeit látta el papokkal. Az 
egyházmegye déli esperesi kerületeiben végzett 1746. évi egyházlátogatás során a 84 papból 35 végzett Egerben 
és 29 Kassán. MIHALIK 2013. 89. 
1306 A Kisdianum bekebelezésére az egri szemináriumba: BOZSIK 1910. 117–138. 
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5. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS HATÁRAIN: 

 NAGYBÁNYA 

 
5.1. A KATOLIKUS EGYHÁZ VISSZATÉRÉSE: A JEZSUITA MISSZIÓ (1674–1677) 

5.1.1. Egy város, három templom 

Az erdélyi határnál fekvő Nagybánya a hozzátartozó bányavidék miatt kiemelten fontos volt a 

Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség részére is. A Rákócziak idejében, egészen II. 

Rákóczi György 1658. évi bukásáig Nagybánya a fejedelemség része volt. Azonban a 

Habsburgok a gyakorlatban nem tudták érvényesíteni hatalmukat az 1670-es évek elejéig a 

város felett. Wesselényi Ferenc nádor egy 1663-ban kelt levele alapján a császári csapatok 

nem tudták elfoglalni a várost, csak csellel, de végül a polgároknak sikerült őket kiverni.1307 

Beszédes adat ehhez, hogy amikor 1670 őszén Strasoldo tábornok a császári katonaság élén át 

akarta venni a városőrséget, a városi tanács egyszerűen nem engedte be a városba. Az igazi 

változás azután következett be, hogy a kuruc támadás visszaszorítását követően 1672. 

december 8-án a császári katonaság elfoglalta a várost.1308 A Cobb tábornok vezette katonaság 

hozzálátott a város által tíz évvel korábban megerősített városfal tornyainak és bástyáinak 

visszabontásához. A város ugyan próbált ellenállni, de végül még a bontási munkákat végző 

katonák ellátását is biztosítaniuk kellett.1309 

Bár katonai erővel nem tudták megszállni a várost 1672-ig, a kamarai igazgatás már 

korábban meg tudott jelenni. 1671-ben egy András deák nevű harmincados szolga élt 

Nagybányán, aki valószínűleg azonos a később is szereplő Rutkay András harmincadhivatali 

hivatalnokkal.1310 1672-ből ismerjük a nagybányai harmincados, Sztrecsény Mihály nevét, bár 

elképzelhető, hogy ő ekkor még Szatmáron tartotta székhelyét.1311 1673-ban az evangélikus 

                                                 
1307 MNL OL, E199, fasc. 8., IV/4., nr. 453., fol. 40–41. Zólyomlipcse, 1663. január 23. Köszönöm Szabó 
András Péternek, hogy felhívta a figyelmemet a forrásra, és rendelkezésemre bocsátotta. Bár a városba nem 
engedték be a katonaságot, abba úgy tűnik kénytelenek voltak belemenni, hogy 1661 után a török veszély miatt 
öt „companiabeli” német katonaságot szállásoljanak el a külvárosban: H. NÉMETH 2004. II. 217. A városba nem 
engedték be ugyan a hadsereget, viszont megerősítették a városfalat, sőt új védműveket is emeltek: BALOGH 
2003. 25. 
1308 BALOGH 2003. 25. A város már pár nappal korábban követei útján megkereste a császári katonaságot, hogy 
ne terheljék a várost katonai őrség beszállásolásával, amelyet azonban Cobb tábornok elutasított és a sereg 
folytatta útját a város felé: ÖStA, HHStA, UA, fasz. 177., konv. A., fol. 36–38. 1672. október 3. Mérey István, 
egri püspöki titkár levele a váci püspökhöz. 1673. áprilisában Wolfgang Cobb már arról tájékoztatta a 
Haditanácsot, hogy a kaputornyot leromboltatta: ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 243., 1673. április, fol. 284. 1673. 
április 29. 
1309 SCHÖNHERR 1910. 313. 
1310 SOLTÉSZ 1902. 187. 
1311 MNL OL, E23, 1672. március 2. Sztrecsény Mihály szatmári tartózkodását erősíti azt, hogy ugyanebben az 
időszakban, mikor nagybányai harmincadosként említik, Szatmárról keltezi leveleit, ld.: MNL OL, E254, fasc. 
55., 1672. február, nr. 65. Szatmár, 1672. február 20. Pár hónappal később, 1672 augusztusában viszont már 
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Proczner Bálint bányafelügyelőt (inspector minerarum) elmozdították a nagybányai 

pénzverde éléről, és fiával, Proczner Mihállyal együtt Kassán a kamara vizsgálati fogságba 

helyezte őket hanyag kezelés vádjával.1312 Helyére a kamarai igazgatás számára megfelelőbb 

és megbízhatóbb személyeket, ausztriai származású tisztviselőket ültettek. 

A vallási-felekezeti helyzetet illetően egyértelmű, hogy Nagybányán a protestánsok, 

azon belül is – Kassával ellentétben – a reformátusok voltak többségben. A város már a 16. 

század közepén csatlakozott a reformációhoz, főként Kopácsi István lelkész tevékenységének 

köszönhetően.1313 A városban a kora újkorban három templom volt. A főtemplom a Szent 

István-templom volt, melynek ma már csak a tornya létezik. Ez a reformátusok kezén volt. A 

Szent Márton-templomról nincs pontos információnk, de mivel Thököly idején, az 1680-as 

években az evangélikusok kezén volt, így feltételezhető, hogy 1674 körül is ez a felekezet 

használta. A harmadik, az Omechin János alapította ispotályhoz tartozó Szent Miklós-

templom ekkor használaton kívül volt, városi istállóként funkcionált, a hozzátartozó 

javadalmakat pedig a város élte. A főtemplom birtoklása kétségkívül bizonyítja a református 

felekezet többségét, emellett valószínűleg egy jelentősebb evangélikus kisebbséggel is 

számolhatunk. A későbbi események arra is rávilágítanak, hogy görögkeletiek is éltek a 

városban. Katolikusok viszont szinte egyáltalán nem voltak a városban, 1671-ben a fentebb 

már említett András deák katolikus létére jobb híján a református istentiszteleteket látogatta a 

református egyház feljegyzései szerint.1314 De La Borde szatmári parancsnok írta 1673 

tavaszán Cobb generálisnak, hogy miután a Szepesi Kamara leváltotta a harmincadost, 

helyébe pedig egy görögöt ültetett, azóta nincs jóformán egy katolikus sem a városban.1315 

Bár ez alighanem némileg túlzó állítás, az valószínűnek tűnik, hogy a Kamara helyi 

tisztviselőin kívül nem élt katolikus a városban. A város geopolitikai helyzete (Erdély, a török 

és a bujdosók közelsége, a császári katonaság jelenlétének hiánya) mellett valószínűleg a 

felekezeti viszonyok, a katolikus lakosság teljes hiánya is jelentős szerepet játszott abban, 

                                                                                                                                                         
arról értesülünk, hogy Sztrecsény alig tudott elmenekülni a város alá érkező bujdosók elől: MNL OL, E23, 1672. 
augusztus 31. A Szepesi Kamara levele a Magyar Kamarához, ennek mellékletében Tyukodi János szatmári 
harmincados 1672. augusztus 25-én, Szatmáron kelt levele: „Sztrechény uram is csak alig szaladt Bányárul, 
három helyen lesték...”  
1312 MNL OL, E23, 1673. november 9. Közel fél éves őrizet után csak kezesség fejében engedték őket szabadon: 
MNL OL, E23, 1674. május 30. A Procznereket úgy tűnik, el is ítélték, mivel 1674 őszén a Magyar Kamara 
egyik leiratában azt javasolta a Szepesi Kamarának, hogy a kassai tűzvészben leégett, éléstárnak használt 
domonkos kolostort Proczner Bálint és más „bűnösök” elkobzott vagyonából újítsák fel: MNL OL, E250, fasc. 
47., nr. 77. 1674. november 19. 
1313 WEISZ 2007. 7. 
1314 SOLTÉSZ 1902. 187. 
1315 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 243., 1673. április, fol. 85r. 1673. április 14. 
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hogy a többi felső-magyarországi városhoz képest csak később jelentkeztek a rekatolizációs 

törekvések. 

Szintén a nagybányai helyzet bizonytalanságát nehezítette a város hovatartozásának 

kérdése. Ennek hátterét az adta, hogy Báthory István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György 

erdélyi fejedelmek idejében különböző szerződések, békekötések révén kötötték a 

fejedelemséghez Nagybányát.1316 Mint említettem, II. Rákóczi György bukását követően 

került vissza a város Habsburg-fennhatóság alá, ezt az állapotot a vasvári béke rendezte 

formálisan, azonban arra is utaltam már, hogy a királyi fennhatóság elismerésével komoly 

problémák voltak.1317 Ezt nehezítette, hogy a Rákóczi-család is bejelentette igényét a városra, 

arra hivatkozva, hogy III. Ferdinánd királyi jogon adományozta I. Rákóczi Györgynek 

Nagybányát, amelyet így fia, II. Rákóczi György is teljes jogon bírt. Özvegye, Báthory Zsófia 

fejedelemasszony erre alapozta az Udvari Kamarának benyújtott kérelmét.1318 A 

fejedelemasszony valójában taktikai okokból időzítette 1672-re a nagybányai követelés 

benyújtását, ugyanis ezzel egy újabb indokot kívánt teremteni a Wesselényi-szervezkedésben 

kompromittálódott fia, I. Rákóczi Ferencért váltságként fizetett összeg csökkentésére.1319 Ezt 

mutatja, hogy 1672 decemberében, P. Millei István jezsuita atya, az özvegy megbízottjának 

bécsi tárgyalásain benyújtott iratok között hangsúlyozták, hogy Nagybánya 50 ezer tallért ér 

egymaga.1320 Így alighanem a Rákóczi-család cserébe a váltságdíj csökkentéséért lemondott a 

további követelésekről Nagybánya kapcsán. Ráadásul 1672 decemberében szállta meg a 

császári katonaság a várost, így 1673 elejére egyértelművé vált a királyi hatalom befolyása a 

szatmári bányavidéken. 

Ennek tükrében nem csoda, hogy a Szepesi Kamara már 1673. márciusában kísérletet 

tett a főtemplom, vagyis a Szent István-templom megszerzésére.1321 A városnak küldött 

felszólítás azonban teljességgel hatástalan maradt. A nagybányaiak számíthattak arra, hogy 

                                                 
1316 SCHÖNHERR 1910. 330. A szatmári bányavidék 1583 – 1585. között került Báthory István erdélyi fejedelem 
cseretárgyalásai révén a fejedelemség birtokába. A tárgyalások egy új aspektusára, Felician von Herberstein, a 
bányákat bérlő stájer főúr szerepére hívja fel a figyelmet legújabban: MÁTYÁS-RAUSCH 2013. 495–496. 
1317 BALOGH 2003. 25. 
1318 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 236., 1672. január, fol. 30. 1672. január 9. A fejedelemasszony később 
megismételte kérését, ekkor az Udvari Kamara újra a Magyar Kamara tájékoztatását kérte az ügyben: ÖStA, 
FHKA, HFU, r. Nr. 237., 1672. március, fol. 395–396. 1672. március 23. 
1319 A Rákóczi-család és az udvar közötti 1671. február 21-i megállapodás értelmében a családnak 200 ezer 
rajnai forintot készpénzben, 150 ezret pedig élelemben, ellátásban kellett váltságdíjul befizetnie, ebbe azonban 
nem számolták bele a már 1670-től addig beszolgáltatott javakat. Továbbá a Rákócziaknak trencséni 
uradalmaikat is át kellett adniuk, azzal a feltétellel, hogy ha az uralkodó azt eladná, a család visszaválthatja 50 
ezer rajnai forinton. PAULER 1876. II. 257–258. 
1320 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 241., 1672. december, fol. 285–327., 1672. december 30., fol. 315r–v. Postulata 
Celsissimi Principis Francisci Rakoczi. 
1321 MNL OL, E250, fasc. 44., nr. 90., 1673. március 9. A főtemplom mellett a Szepesi Kamara 1673. április 13-
án felszólította a várost, hogy a Szent Miklós-templomot is adják át a katolikusoknak. MORVAY 1896. 22. 



 266 

templomaik ügyében változás várható. Tyukodi János szatmári harmincados már 1670 késő 

őszén javasolta ugyanis a Szepesi Kamarának, hogy a Wesselényi-szervezkedés bukását 

követő megtorlásban a Szatmár vármegyei nemesek és lelkészek letartóztatását Nagybányán 

kellene kezdeni.1322 1673 tavaszán De La Borde ezredes, szatmári parancsnok pedig lefogta a 

szatmári lelkészeket, ami szintén intő jel lehetett a közeli bányaváros számára is.1323 A 

nagybányaiak ezért igyekeztek védlevelet szerezni protestáns egyházuk számára, és 

alighanem ez a felkészültség és a város időhúzása is segíthetett abban, hogy 1673-ban még a 

protestánsok kezén maradtak a templomok.1324 

A következő esztendőben azonban már sokkal alaposabban előkészítették a 

nagybányai változásokat. A helyi jezsuita misszió Kassáról kiindulva jött létre. 1674-ben 

alapvetően négy missziót felügyeltek Kassáról: a bártfait, a balogvárit, a jolsvait és a 

nagybányait. A nagybányai misszió emellett a közeli szatmári rezidenciára is 

támaszkodhatott. Nagybányára 1674. március 7-én érkezett Balogh Bálint jezsuita atya, a 

Kisdianum korábbi vicerégense, aki, mint már tárgyaltam, 1673-ban több hónapon keresztül a 

bujdosók fogságában volt. A nagybányai tanács és bíró a páter érkezésekor elrendelte a 

lakosoknak, hogy a templomokat akár fegyveresen is meg kell védeni bármilyen elfoglalási 

kísérlettől. A pátert fogadó városi bizottság hangsúlyozta is, hogy a fennálló egyházi 

viszonyokat ne háborgassa, s bár a jezsuita atya ezt megfogadta, a város nem biztosított neki 

szállást. Balogh páter végül egy görögkeleti lakos házában szállt meg, ahol mindössze négy 

katolikusnak tartott misét nyitott ablak mellett, hogy a város protestáns lakossága is hallhassa 

prédikációját. Ezenkívül látogatta az ispotályban fekvő betegeket, a városi börtönben lévő 

rabokat, mindenhová a protestáns lelkészek gyanakvásától kísérve. Húsvétra a kamara révén 

Balogh atya megkapta egy rebellis nemes főtéri házát, ahová átköltözhetett. Húsvét 

vasárnapján pedig korábbi szállásadója is katolizált, a litterae annuae feljegyzése szerint 

összesen öten katolizáltak ebben az évben, emellett a jezsuita páter három környékbeli 

görögkeleti pópát is a római katolikus egyházzal való unióra vezetett. Az évkönyv beszámolt 

arról is, hogy a páter ellátására a kamara egy falut, egy malmot és egy kis szőlőt adott. Sajnos 

a következő évekre az évkönyv nem ad már további hírt a nagybányai misszióról.1325 

Ezt a forráshiányt azonban örvendetes módon, nagymértékben helyettesíti a kamarai 

iratanyag. Ebből kiderül, hogy elsőként a városi istállóként szolgáló Szent Miklós-templom 

                                                 
1322 MNL OL, E254, fasc. 51., 1670. november, nr. 92. Szatmár, 1670. november 27. 
1323 SZABÓ 1958–1959. I. 173. 
1324 MORVAY 1896. 22. 
1325 ÖNB, Handschriftensammlung, Cod. 12.224, LA 1674., fol. 192r–193r. A jezsuita évkönyv vonatkozó részét 
felhasználta: KRONES 1893. 97–98.  
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átvételére került sor. Értelmezhetnénk ezt úgyis, hogy a két másik templom meghagyásával a 

Szepesi Kamara nem kívánta megbolygatni a fennálló viszonyokat. Közelebbről megnézve 

azonban ennek a templomnak a megszerzése sokkal nagyobb előnyökkel járt. A Szent 

Miklós-templom ugyanis a gazdag alapítvánnyal ellátott ispotályhoz kapcsolódott.1326 Ennek 

kezelése a reformáció óta bizonyosan a város kezében volt, amely a javadalmakból 

finanszírozta az ispotály működése mellett a református egyházat is. Ezért elvétele súlyos 

csapás volt a városra és a helyi protestáns egyházra egyaránt.  

Valószínűleg már 1674 tavaszán kamarai felügyelet alá vették a templomot, de a város 

nem adta át annak kulcsait, és a kamara sem adta ki az épületet katolikus használatra. A Szent 

Miklós-templom helyzete ahhoz lehetett hasonló, mint 1671 augusztusa és 1672 tavasza 

között a katonai kezelésbe vett sárospataki templomé. Ezt a feltételezést igazolja, hogy 1674. 

május 19-én a Szepesi Kamara nagybányai officiálisa, Jarossy István arról tett jelentést, hogy 

a templomtető felújításához szükséges zsindelyről már gondoskodtak.1327 Június elején a 

Balogh páterrel való egyeztetést követően a nagybányai pénzverde tisztviselői és a kamara 

képviseletében Jarossy István a város vezetőit maguk elé hívatták és felszólították őket, hogy 

a templom kulcsait adják ki, számoljanak el a templomhoz tartozó javadalmakkal, és azokat 

adják át hűtlenség terhe alatt.1328 A város azonban időhúzásra rendezkedett be. Régi 

privilégiumaikra hivatkozva kérték az ispotálytemplom és az ahhoz tartozó javak 

meghagyását a város kezén. A kamara helyi képviselői folyamatosan nyomás alatt tartották a 

város elöljáróit, akik viszont állandó időhaladékot kértek az ügy megtárgyalására, főként a 

Kassára küldött városi követ visszaérkezésének kivárására apellálva. Végül Jarossy erős 

fenyegetésére a város hajlandónak mutatkozott egy kötelezvény kiállítására, hogy az egyházi 

ingatlanokat átadják. A kötelezvényt végül június 23-án csak pecsét és aláírás nélkül adták ki 

a kamara tisztviselőinek, miközben a kamarától ismét kérték a Szent Miklós-ispotály, 

templom és a hozzá tartozó javak meghagyását.1329 A Szepesi Kamara július elején még 

mindig csak arról tudta tájékoztatni a jezsuita atyákat, hogy a városnak megparancsolták a 
                                                 
1326 A Szepesi Kamara ezért is rendelte el a nagybányai hivatalnokoknak, hogy küldjenek pontos tájékoztatást 
arról, hogy az ispotály alapítványához milyen birtokok, jövedelmek tartoznak: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. 
május, fol. 168. 1674. május 12. Az Omechin-féle végrendelet 1408-ban kelt: MNL OL, E152, Regestrata, 38. 
dob., fasc. 1. nr. 10. Eredetije: MNL OL, DL 9424. 
1327 MORVAY 1896. 22; MNL OL, E254, fasc. 64., 1674, május, nr. 46. Feketebánya, 1674. május 19. A kamara 
május 12-én rendelte el a nagybányai kamarai tisztviselőknek, hogy gondoskodjanak a templom tetejének 
kijavításáról: MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. május, fol. 168. 1674. május 12. 
1328 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. június, nr. 1. Nagybánya, 1674. június 7.; nr. 48. Nagybánya, 1674. június 
3.; nr. 59. Nagybánya, 1674. június 5.  
1329 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. június, nr. 80. Nagybánya, 1674. június 6.; nr. 52. Nagybánya, 1674. június 
23.; nr. 54. Nagybánya, 1674. június 23.; nr. 55. Nagybánya, 1674. június 23. A kamara tisztviselői azt is 
szemére vetették a város vezetőinek, hogy még mindig nem takarították ki az istállónak használt templomot, sőt 
az ott tartott bakkecskéket sem vitték el.   
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javak átadását, és hogy további alapítványtételig az ispotály jövedelméből lássák el a 

nagybányai plébánost.1330 A Szent Miklós-templom és a hozzátartozó Giródtótfalu 

elfoglalására végül 1674. augusztus 12-én került sor, augusztus 15-én az ispotálymalom és a 

szőlő lefoglalása történt meg. A lefoglalt épületek és tartozékaik az uralkodó rendelkezése 

értelmében az augusztus 18-án megérkező új plébános, a misszionárius Balogh pátert váltó 

Gödy Péter jezsuita atya igazgatása alá került.1331 

A Szent Miklós-templom elvesztése a helyzet elmérgesedését eredményezte. A város 

ugyanis visszakövetelte a szőlőt és a malmot, mert arról Omechin János alapítólevele nem tett 

említést, hanem csak a későbbi városatyák jótékonyságából kerülhetett az ispotály ellátására. 

Egyben visszautasították azokat a vádakat, hogy a nagybányai tanács tudtával bontották volna 

le a giródtótfalusiak a templom sekrestyéjét. A régi kegytárgyak sorsáról sem tudtak semmit, 

mivel a város követe, Jászberényi István szerint azok még a Szapolyai János és I. Ferdinánd 

közötti háborúk idején elpusztultak, szétszóródtak.1332 A város viszont bevádolta a kamarai 

tisztviselőt és a plébánost is Kassán. Jarossy válaszában tagadta, hogy a város polgárságával 

szemben önkényesen járt volna el, állítása szerint mindig a kamarai rendeletek értelmében 

cselekedett. Cáfolta azt is, hogy a plébános 500 aranyat követelne a városon, viszont a 

nagybányaiak szemére vetette, hogy nem segítenek a Szent Miklós-templom felújításában. A 

város és a kamara között kitört kölcsönös vádaskodás miatt Jarossy István elkeseredésében 

már azt írta, hogy a járványos időben inkább választaná a halált, mint a nagybányai életet.1333  

A Szent Miklós-templom elfoglalására tett kísérletekkel egyidőben a nagybányai és a 

környékbeli lelkészek ellen is megkezdődött az üldözés. Már júliusban a nagybányai 

harmincadbérlő, Prinyi Márton váddal élt a város és a környékbeli falvak lelkészei ellen.1334 

Jarossy István kamarai tisztviselő azonban arról tájékoztatta a kamarát, hogy a vádak egy 

része Prinyi feleségétől származik, és egy vallomás nem elegendő azok megerősítésére. A 

vádak elől az ispotály birtokáról, Giródtótfaluról Erdélybe menekült Enyedi János lelkész, aki 

a nagyhatalmú nagybányai szenátor, Enyedi István fivére volt. A felsőbányai lelkészt és 
                                                 
1330 MNL OL, E152, Irregestrata, 208. dob., nr. 1. 1674. július 10. 
1331 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. augusztus, nr. 33. Nagybánya, 1674. augusztus 14.; nr. 51. Nagybánya, 
1674. augusztus 21. Téves tehát az az állítás, miszerint a jezsuiták már korábban, július 10-én hozzájutottak 
volna a kamara engedelmével a templomhoz és annak javaihoz: MORVAY 1896. 23. 
1332 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. szeptember, nr. 16. Nagybánya, 1674. szeptember 6. A Szepesi Kamara a 
város vezetőit a Szent Miklós templom körüli bonyodalmak miatt beidézte Kassára, ők azonban csak követüket, 
Jászberényi Istvánt küldték Kassára. Ezért a kamara szigorúan meghagyta a nagybányai bírónak és elöljáróknak, 
hogy ne prokurátort küldjenek, hanem személyesen jelenjenek meg száz arany büntetés terhe mellett: MNL OL, 
E244, fasc. 36., 1674. szeptember, fol. 137. 1674. szeptember 7. 
1333 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. szeptember, nr. 29. Nagybánya, 1674. szeptember 25. 
1334 MOL E254 fasc. 64. 1674. július nr. 52. Nagybánya, 1674. július 3. Prinyi beadványában azzal vádolta a 
lelkészeket, hogy az uralkodó ellen prédikálnak. A kamara a beadványra felvezetett megjegyzés alapján 
elrendelte, hogy kezdjenek nyomozást a lelkészek ellen, és ha bebizonyosodna a vád, akkor tartóztassák le őket.  
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iskolamestert augusztus elején a császári katonaság Szatmárra hurcolta.1335 A kamarai 

tisztviselők jelentése szerint a nagybányaiak nagyon féltették lelkészüket, Horthy Istvánt, a 

későbbi erdélyi református püspököt. Feltehetőleg ez is közrejátszott abban, hogy augusztus 

elején beleegyeztek a Szent Miklós-templom átadásába.1336 Azonban ez sem biztosította már 

sokáig a lelkészek helyzetét Nagybányán. 1674. szeptember 13-án a Szepesi Kamara Kassára 

idézte a két református lelkészt, Nánásy Istvánt és Horthy Istvánt, valamint Eperjessy Farkas 

evangélikus prédikátort is.1337 

A Szent Miklós-templom megszerzése ugyan részben biztosította a jezsuita misszió 

anyagi bázisát, a hosszú ideje istállóként használt épület azonban jelentős felújításra szorult, 

benne vallásgyakorlat folytatása ekkor még nem volt lehetséges. A templom esetében 

ugyanaz a folyamat ment tulajdonképpen végbe, mint amit a kassai domonkos templom 

esetében láttunk. Vagyis a reformáció óta profán célra (itt istálló) használt egykori szakrális 

tér ismét visszanyerhette megszentelt jellegét. A nagybányai templom helyzete azért is 

érdekes, mert a Szepesi Kamara érvelésében ez teremtett jogalapot az épület elvételéhez. 

Ahogy a Magyar Kamarának írták, a Szent Miklós-templom és ispotály, valamint az ehhez 

tartozó alapítvány elvétele azért történt, mert azokat a város nem a régi privilégiumok szerint, 

hanem profán célokra használta (profanis usibus converterunt).1338 A Szent Miklós-templom 

felújítása hónapokig elhúzódott. A profán használattól lassan tudták megtisztítani, a kamara 

1674 szeptemberében kérte Paris von Spankau császári tábornoktól, hogy az ott található 

hadieszközöket szállítassa át Szatmárra, mert semmi szükség nincs azokra Nagybányán.1339 

Az 1674 augusztusában beiktatott nagybányai plébános, Gödy Péter jezsuita atya 1677-ben, 

az osztrák provinciálisnak írott jelentéséből részletesen értesülünk a templom felújításáról. A 

tetőzetet teljesen kicserélték, új tornyot emeltek, amelyen aranyozott keresztet helyeztek el, a 

boltíves sekrestyét alapjaitól építették teljesen újjá. A belső térben új kórust emeltek, új 

szószéket építettek. A templom falait is teljesen rendbehozták, lemeszelték. A felújítás 

összköltsége 671 forintra rúgott, de a jezsuita páter négy hónappal beiktatása után végre a 

templomban tudott misézni.1340 A felújítás ideje alatt Gödy továbbra is abban a főtéri házban 

                                                 
1335 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. július, nr. 75. Nagybánya, 1674. július 12. 
1336 MNL OL, E254, fasc. 64., 1674. július, nr. 102. Nagybánya, 1674. július 19. 
1337 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 139. 1674. szeptember 13. A lelkészeket a Szent István 
templom elfoglalásával egyidőben, szeptember 29-én utasították ki a városból, javaikat pedig lefoglalták. Erről 
1676-ból ismerünk egy rövid összeírást. Horthy Istvántól egy faházat, egy szőlőt és két kertet, Nánásy Istvántól 
két szőlőt, Eperjessy Farkastól pedig a parókia épületét és két szőlőt koboztak el: ÖStA, FHKA, VUG, r. Nr. 
13C, fol. 1353–1354. 1676. július 26. 
1338 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 22. 1674. szeptember 12. 
1339 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 204. 1674. szeptember 1. 
1340 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1., nr. 121., 1677. július 20. A Szepesi Kamara még 1674 
decemberében is megfeddte a várost, amiért az nem mutatott hajlandóságot a Szent Miklós templom 
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tartotta a szentmiséket, amelyet még Balogh Bálint atya kapott a Szepesi Kamarától. A ház 

alighanem azonos lehetett a Proczner család házával, ahol Gödyt 1674 augusztusában 

beiktatták nagybányai plébánosnak.1341  

A katolikus egyház nagybányai győzelméhez elengedhetetlen volt a főtemplom, a 

Szent István-templom megszerzése is. A Szepesi Kamara Jarossy Istvánnak elrendelte, hogy a 

templom elfoglalására vonatkozó kamarai parancslevelet mutassa be a nagybányai 

tanácsnak.1342 Utasították a városi magisztrátust, hogy minden ellenkezés nélkül adják át a 

templomot a kiérkező bizottságnak, ellenkező esetben katonai végrehajtással fogják elvenni 

azt.1343 A főtemplom elvételére végül 1674. szeptember 29-én Szent Mihály ünnepén került 

sor, ezzel együtt elvették a lelkész házát is. Bár további részletek nem ismertek a foglalásról, 

az bizonyos, hogy a főtemplom nem került automatikusan a jezsuita rend kezelésébe, hanem 

kamarai zár alatt maradt. A városi tanács minden követ megmozgatott, hogy ellenálljon a 

főtemplom elvesztésének. A kulcsokat nem voltak hajlandóak kiadni, a kamarai pecsétet 

letörték a templomról, a bujdosók mozgolódásán felbátorodva pedig a plébánosnak is 

megtiltották a vallásgyakorlat tartását a főtemplomban. A nagybányai és feketebányai 

bányászok és pénzverők pedig közös kérvényben fordultak a kamarához vallásgyakorlatuk 

folytatásának engedélyezéséért és prédikátor tartásáért. Ám 1674 őszére a nagybányai 

református gyülekezetet így is megfosztották legfontosabb támaszaitól: az anyagi bázistól, a 

főtemplomtól és a lelkipásztortól.1344 Azonban a város vezetése és a polgárság továbbra is 

ellenállt. Alighanem Enyedi István és elmenekült lelkész fivére, János útján kapcsolatba 
                                                                                                                                                         
felújításában való együttműködésre: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. december, fol. 116., 1674. december 11. A 
Szepesi Kamara ezért a pénzverdének jelezte, hogy Gödy Péter a felújításhoz további 159 forint támogatást kért, 
de a város nem hajlandó a költségekhez hozzájárulni. A pénzverde tisztjeinek viszont 100 forint kiadás fölött 
külön engedélyt kellett a kamarától kérniük, ezt ebben az esetben a kamara nemcsak engedélyezte, hanem 
elrendelte, hogy a plébános által kért összeget kerekítsék 200 forintra: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. 
december, fol. 118–119. 1674. december 15. 
1341 MNL OL, E254, fasc. 65., 1674. augusztus, nr. 51. Nagybánya, 1674. augusztus 21. A család később úgy 
tűnik visszakapta az ingatlant, mert az 1687 után megújult misszió vezetője, Ravasz Ferenc páter a Szepesi 
Kamarától kérte vissza a rend számára a házat, ez ellen azonban Proczner Mihály tiltakozott, a Szepesi 
Kamarának egy korábbi hitlevelére hivatkozva: MNL OL, E254, fasc. 116., 1688. december, nr. 5. Nagybánya, 
1688. december 10. A Szepesi Kamara is jelezte, hogy a Proczner által bemutatott iratok alapján kell a Breuner-
bizottságot informálni: MNL OL, E266, fasc. 8., 1689. május, fol. 16. Kassa, 1689. május 9. Ravasz Ferenc 
alighanem Proczner közbelépésére válaszul, bosszúból javasolhatta a Breuner-bizottságnak, hogy az evangélikus 
Proczner Mihályt csapják el a nagybányai pénzverdében betöltött állásából, és helyébe egy megbízható katolikus 
hivatalnokot nevezzenek ki: MNL OL, E254, fasc. 118., 1689. május, nr. 123. Kassa, 1689. május 1. 
1342 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 116. 1674. szeptember 13. 
1343 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, fol. 140. 1674. szeptember 14. 
1344 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. október, nr. 16. Nagybánya, 1674. október 25.; 1674 . november, nr. 23. 
Nagybánya, 1674. november 8. A bányászok kérvénye azt mutatja, hogy ekkorra már bekövetkezett a lelkészek 
elűzése. Az év végén a város vezetése ismét kérvényt nyújtott be lelkész tartása végett, míg Rutkay András 1675 
elején a környékbeli prédikátorok eltávolítását is sürgette: MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. december, nr. 39. 
Nagybánya, 1674. december 22.; MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 93. Szatmár, 1675. január 4. 
Rutkayt a Nagybánya környékén portyázó bujdosók halállal fenyegették meg, ha a lelkészeket nem helyezik 
vissza helyükre: MNL OL E254, fasc. 67., 1675. február, nr. 8. Nagybánya, 1675. február 13. 
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léptek az erdélyi bujdosókkal. Ez azonban nem kerülhette el a császári katonaság figyelmét: 

Spankau tábornok október elején értesítette a Haditanácsot a nagybányai helyzet végletes 

elmérgesedéséről.1345 

Az összecsapás 1674. november elején következett be. A helyzet rendezésére egy 

újabb kamarai bizottság érkezett a városba, hogy jobb belátásra bírják a város vezetőit. A 

város azonban titokban behívta a kurucokat. A kamarai bizottságot csupán 34 muskétás védte, 

amikor 1674. november 10-én délelőtt a város határában 6-800 fős kuruc csapat jelent meg. A 

város vezetői is fegyverbe szólították a polgárságot, és várták a helyzet alakulását. Azonban 

hamarosan kellemetlen csalódásban lett részük, amikor a távolban feltűntek Szatmár irányából 

a császári csapatok, élükön Filippo Sapponara kapitánnyal. A város falai alatt szabályos 

ütközet alakult ki, végül a kamarai bizottságot kísérő 34 muskétás fedezete alatt a Szatmárról 

érkező császáriak bevonultak Nagybányára. A város lakosságán teljes döbbenet lett úrrá, 

amikor a magyar bujdosók helyett megjelentek a császári csapatok.1346 A nagybányaiakat 

lefegyverezték, a teljes nagybányai magisztrátust Szatmárra hurcolták, új, lojális bírót és 

jegyzőt neveztek ki, és a nagybányai pénzverde készpénz- és aranyállományát is Szatmárra 

vitték biztonságba. Azonban az események nem teljesen a jezsuiták elképzelése szerint 

alakultak: a Szent István-templomhoz és annak javadalmaihoz ugyanis nem jutottak hozzá, 

hanem azt további uralkodói döntésig az új nagybányai főbíró, Villás János és a kamara 

képviseletében a nagybányai harmincados, Prinyi Márton közös felügyelete alá helyezték.1347 

1675 elejére a nagybányai misszió kétfősre bővült, Gödy páter mellé Szatmárról Bors 

János atya érkezett.1348 Azonban májusban az atyák komoly konfliktusba keveredtek, ezúttal 

nem a várossal, hanem a Szepesi Kamara helyi képviselőivel. A kamara már februárban 

jelezte helyi hivatalnokainak, hogy rájuk kívánja bízni az ispotály javainak igazgatását, és 

gondosan ügyeljenek arra, hogy a plébános az alapítványnak megfelelően lássa el az 

                                                 
1345 SZABÓ 1958–1959. III. 322. 
1346 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. november, nr. 26. Nagybánya, 1674. november 11.; nr. 21. 1674. november 
11. 
1347 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. december, nr. 21. Szatmár, 1674. december 2. A Szepesi Kamara a Magyar 
Kamaránál tiltakozott a katonaság önkényes eljárása miatt, amelynek során a nagybányai pénzverde készleteit 
Szatmárra szállították, és lecserélték a város magisztrátusát: MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. december, nr. 35. 
1674. december 12. A Magyar Kamara továbbította az ügyet az Udvari Kamarának, hogy a Haditanáccsal 
közösen találjanak megoldást. A fő problémát ugyanis az okozta, hogy a Sapponara kapitány által Szatmárra 
szállított pénzből akarta de Suys, szatmári várparancsnok a szatmári katonaság zsoldját kifizetni, noha ehhez a 
kamara nem járult hozzá: ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 249., 1674. december, fol. 376–379. 1674. december 31. Az 
Udvari Kamara végül úgy állapodott meg a Haditanáccsal, hogy a szatmári végház tisztjei a kamarai 
tisztviselőkkel közösen folytassanak le vizsgálatot a lefogott nagybányaiakkal szemben. Továbbá az Udvari 
Kamara jóváhagyta az átszállított pénz katonai célokra történő fordítását, ugyanakkor a Szepesi Kamara levele 
alapján bizonyos ezüstöket Szatmárról Kassára, majd onnan Körmöcbányára kellett szállítani. ÖStA, FHKA, 
HFU, r. Nr. 250., 1675. január, fol. 152–157. 1675. január 10. 
1348 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 93. Szatmár, 1675. január 4. 
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ispotályban lévő szegényeket.1349 Ez azt jelentette, hogy a kamara saját kezelésbe akarta venni 

az ispotály-alapítványhoz tartozó Giródtótfalut, a malmot és a szőlőt. A malom lefoglalására 

igyekvő nagybányai kamarai inspektort, Jarossy Istvánt és embereit a Gödy Péter atya 

felfegyverzett háznépe élén kergette ki a malomból. A misszióvezető Gödy hiába apellált 

Bécsbe és a kassai jezsuita elöljárókhoz, misszionáriustársa, Bors János kénytelen volt átadni 

a kérdéses javakat.1350 Azonban azt is látni kell, hogy bár egyfelől a kamara igyekezett saját 

felügyelete alá vonni az Omechin-alapítványt, valójában a nagybányai kamarai szerveken 

keresztül állandó támogatásban részesítette a jezsuita missziót. Már 1674 májusában 

elrendelték, hogy negyedévente 50 birodalmi tallért, azaz 75 rajnai forintot folyósítsanak 

fizetségként.1351 Ez később negyedévente 120 forintra nőtt, vagyis évente 480 forint kamarai 

fizetést biztosítottak a nagybányai missziónak. De még ezen felül is, 1674–1677 között 

rendkívüli hozzájárulásként összesen 572 forint 72 dénárt folyósítottak a pénzverdén keresztül 

a jezsuita atyáknak.1352 A jezsuita misszió ezenkívül szerette volna elérni, hogy a város 

szolgáltassa ki számára azokat a többnyire természetbeni járadékokat (gabonaőrlemény, heti 

vásár idején széna és fa, stb.), amelyek korábban a protestáns lelkészeknek jártak. Mivel a 

kamarának nem volt tudomása a pontos juttatásokról, elrendelték az officiálisoknak, hogy 

derítsék ki a polgárság meghallgatásával, hogy mi volt a szokott jövedelem a lelkészek 

idejében.1353 Emellett a jezsuita páterek igyekeztek más kiegészítő bevételekre is szert tenni, 

így például a giródtótfalui szőlőből származó dézsmabort kezdték árultatni. Természetesen ez 

ellen a Szepesi Kamara felemelte szavát, mivel a missziónak nem volt korcsmáltatási joga.1354 

 

5.1.2. A Csáky-féle kondíciók 

1675 tavaszára a három templom lényegében a katolikus egyház kezén volt, noha a Szent 

István-templom ügye még nyitott volt, mivel a város és a kamara közös igazgatással bírt 

felette. Bár az ispotály alapítványának kezelése miatt konfliktusba került a jezsuita misszió a 
                                                 
1349 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. február, fol. 26. 1675. február 12. 
1350 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. május, nr. 33. Nagybánya, 1675. május 7.; nr. 40. Nagybánya, 1675. május 
8., nr. 4. Nagybánya, 1675. május 10.; nr. 45. Nagybánya, 1675. május 24. Jarossy István már januárban 
aggodalmát fejezte ki az ügyben a Szepesi Kamarának amiatt, hogy a kérdéses javakat neki kell lefoglalnia és 
igazgatnia: MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 35. Nagybánya, 1675. január 20. Amikor áprilisban egy 
rebellis, Tar András giródtótfalui birtokait kellett konfiskálni, Rutkay András szintén jelezte a kamarának, hogy a 
falu jezsuita birtokigazgatás alá tartozik, de a kamara ragaszkodott a kamarai konfiskációhoz: MNL OL, E254, 
fasc. 68., 1675. április, nr. 46. Nagybánya, 1675. április 4. A Csáky-féle kondíciók rendezték majd az ispotály-
alapítvány helyzetét, ám például Giródtótfalu 1677 tavaszán is panaszlevéllel fordult a Szepesi Kamarához, mert 
Gödy Péter atya olyan kötelezettségeket terhelt rájuk, amelyek a község szerint ellentétes volt az alapítványt tevő 
Omechin János végrendeletével és akaratával: MNL OL, E254, fasc. 75., 1677. május, nr. 38. sine dato.  
1351 MNL OL, E244, fasc. 36., 1674. május, fol. 169. 1674. május 28. 
1352 ÖStA, FHKA, VUG, r. Nr. 13C, fol. 1481. 1677. március 1. 
1353 MNL OL, E244, fasc. 39., 1675. május, fol. 180. 1675. május 29. 
1354 MNL OL, E244, fasc. 39., 1675. július, fol. 130. 1675. július 4. 
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kamara helyi embereivel, az atyák helyzete és ezzel a katolikus egyház visszatérése 

stabilizálódni látszott. A katolikus intézmények alapjainak megteremtése ellenére a város 

protestáns lakosságának és vezetőinek kezében még mindig nagy befolyás összpontosult. Ez 

is lehetővé tette, hogy a református és evangélikus gyülekezet ellenálljon a katolikus egyházi 

és kormányzati törekvéseknek, amiben óriási szerepe volt a környező falvakban még kitartó 

lelkipásztoroknak. 

Bár a Szent István-templom elvételével egyidőben a két református és az egyetlen 

evangélikus lelkészt is elűzték a városból, a protestáns közösség mégsem maradt lelkipásztori 

szolgálat nélkül. A lakosok ugyanis titokban kijártak a közeli falvak lelkészeihez, akikkel 

gyermekeiket megkereszteltették és akik a házasulandókat megeskették. A kamara ezt 20 

tallér büntetés terhe mellett megtiltotta, figyelmeztetve a polgárokat, hogy e szolgálatokat a 

katolikus plébánosnál, Gödy Péter jezsuita atyánál kell igénybe venniük.1355 A Szepesi 

Kamara emellett nagybányai inspektorának, Jarossy Istvánnak megküldte a lelkészek idézését 

elrendelő parancslevelet.1356 1675 tavaszán a megküldött idézőlevelekkel megkezdődött a 

Nagybánya körüli lelkészek eltávolítása.1357 A prédikátorok többsége meg is jelent 

Nagybányán, velük ismertették a kamara rendeletét, amelyben alighanem a lelkészi szolgálat 

felhagyására vagy a királyság területéről való távozásra szólíthatták fel őket.1358 Azonban 

néhány lelkész ellenállt az utasításnak, az elmenekültek helyére pedig önjelölt prédikátorok 

álltak.1359 Ráadásul a nagybányai – és ezzel együtt a szatmári – protestáns vallásgyakorlat 

szabadsága mellett Szatmár vármegye rendjei is kiálltak. Követük, Kökényesdi György révén 

kérték, hogy a vármegyében az elvett templomokat, parókiákat és az ezekhez tartozó 

birtokokat, jövedelmeket adják vissza a protestánsoknak, mindenekelőtt Nagybányán és 

Szatmáron.1360 A Szepesi Kamara sem volt tétlen, és hamarosan Kassára idézték Kökényesdyt 

annak vádjával, hogy Nagybányán templomot biztosított a reformátusoknak, és lelkészt 

iktatott be önhatalmúlag, továbbá a szatmári jezsuiták birtokát képező két falut is megpróbálta 

elfoglalni.1361 A kamarai törekvés tehát csak részben volt eredményes, a protestáns közösség 

félig-meddig nyilvánosan továbbra is folytatni tudta vallásgyakorlatát. A szatmári lelkészek 

                                                 
1355 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. január, fol. 180. 1675. január 15. 
1356 MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. január, fol. 81. 1675. január 18. Szatmárról Korocz Andrást, Misztótfaluról 
Enyedi Jánost (alighanem azonos az 1674 nyarán Giródtótfaluról elmenekült Enyedi Jánossal), Giródtótfaluról 
Petri Mihályt, Felsőbányáról egy Sárfőy nevű lelkészt, valamint a magyarkékesi és a dobravicai lelkészt idézték 
be. MNL OL, E244, fasc. 38., 1675. január, fol. 213. 1675. január 15. 
1357 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. március, nr. 23. Nagybánya, 1675. március 31.  
1358 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. április, nr. 38. és nr. 39. 1675. április 6. 
1359 MNL OL, E254, fasc. 68., 1675. április, nr. 44. 1675. április 10. 
1360 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 251., 1675. március, fol. 36–37. 1675. március 4. 
1361 MNL OL, E244, fasc. 39., 1675. május, fol. 129. 1675. május 20. 
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beidézésénél azonban az is figyelemre méltó, hogy ez pont egy évvel a hírhedt gályarabpert 

követően zajlott, vagyis az 1674 tavaszi eseményeknek ebben a régióban semmilyen hatása 

nem volt. 

Sikeresebb volt a páterek törekvése a nagybányai egyházi viszonyok végső, kedvező 

rendezése irányában. Gödy Péter 1675 tavaszán hosszú levélben kereste meg Ferdinand 

Elwanger atyát, az osztrák provincia prokurátorát. Tájékoztatta, hogy a provinciális levele 

alapján a magyar kancellár, Pálffy Tamás nyitrai püspök és a császár jezsuita gyóntatója, 

Philip Miller atya is a legjobb lehetőséget látja arra, hogy a Szent István-templom birtokában 

a jezsuita rendet I. Lipót megerősítse. Ezt több okból is sürgette. Egyfelől a Szent Miklós-

templomot nem látta hosszú távon megfelelő épületnek, míg a Szent István-templommal 

elnyerhető plébániaépületet és tizedjövedelmeket alkalmas kiindulási alapnak tartotta egy 

kollégium létesítéséhez.1362  

Bár ezek a nagyívű tervek nem valósultak meg, a befolyásos bécsi támogatás is 

hozzájárulhatott 1675 őszén a Csáky-féle bizottság kiküldéséhez Nagybányára. Holló 

Zsigmond kamarai tanácsos már júniusban értesítette a Szepesi Kamarát, hogy a kirendelt 

Csáky-bizottságnak minden információt adjanak meg a nagybányai vallásügyi helyzetről és a 

lefoglalt javakról.1363 Az 1675 novemberében megkötött Csáky-féle egyezség szerint a 

jezsuita rend megkapta mindhárom nagybányai templomot: a Szent Istvánt, a Szent Mártont 

és a Szent Miklóst, valamint az ezekhez tartozó minden ingatlanokat, jövedelmeket. A város 

kötelezte magát, hogy a plébánia vezetésére kinevezett jezsuitáknak a szokott jövedelmeket 

mindenféle csökkentést és kifogást mellőzve megadják, cserébe a városon kívül egy 

prédikátort és egy kántort tarthattak, protestáns istentiszteletet folytathatnak. A 

nagybányaiaknak ígéretet kellett tenniük, hogy a katolikus hitre való áttérést semmilyen 

módon nem akadályozzák és a templom, illetve az iskola látogatását sem tiltják a 

polgároknak. A prédikátornak egy kötelezvényt kellett adnia, hogy a legkisebb elhajlás 

(katolikus vallás elleni prédikáció, káromlás) vagy a katolikusokkal való szembefordulás 

esetén a vétkeseket száműzik Nagybányáról. Az egyezséghez csatolták a nagybányai lelkész 

elismervényét, hogy a megszabott pontokat büntetés terhe alatt megtartja.1364 Nagyon fontos 

volt, hogy a templomokkal együtt a jezsuita rendhez került az iskola épülete is. Arra nincs 

adat, hogy 1675 előtt a kéttagú misszió folytatott volna oktatási tevékenységet, 1676 

                                                 
1362 MNL OL, E152, Irregestrata, 203. dob., Missilisek, fol. 44–47. 1675. május 26. 
1363 MNL OL, E254, fasc. 69., 1675. június, nr. 84. Lőcse, 1675. június 28. A bizottságot Csáky István vezette, 
mellette a kamara részéről Hartyáni András vett részt a kiküldetésben: SZABÓ 1958–1959. III. 335. 
1364 MNL OL, E152, Irregestrata, 208. dob., Egyházpolitikai iratok, nr. 2. 1675. november 4.; SZPL, Nagybányai 
Minorita Rendház iratai, nr. 2. 1675. november 3. 
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májusában viszont már bizonyosan folyt katolikus oktatás Nagybányán. Ekkor a katolikus 

templomban éneklő diákoknak fizettek a pénzverde pénztárából 1 forint 80 dénárt. 

Ugyanekkora összeget fizettek ki újévre is a diákoknak 1676 decemberében.1365 Ahogy azt 

korábban láttuk, egy város, egy közösség katolizálásának egyik, ha nem legfontosabb eszköze 

volt a helyi katolikus felekezeti oktatás biztosítása. 

A Csáky-féle egyezség bécsi fogadtatása azonban majdnem fél évet csúszott, és csak 

Gödy páter folyamatos, a Magyar Kamarához és az Udvari Kamarához beadott kérvényeinek 

hatására erősítette meg az uralkodó. Már 1676. februárban benyújthatott egy kérvényt az 

udvarhoz a Magyar Kancellárián keresztül, mert március 2-án az Udvari Kamara kérte a 

Magyar Kamarát, hogy adjon tájékoztatást az ügyben.1366 A Magyar Kamara javasolta a 

Csáky-féle egyezség megerősítését azzal a feltétellel, hogy a Szent István-templomot mások 

jogainak fenntartásával adják át, míg a Szent Márton-templomot, az iskolát és a parókia 

épületét viszont örökösen adományozzák a jezsuita rendnek. Az Udvari Kamara által az 

uralkodónak benyújtott előterjesztés alapján válik világossá, hogy a főtemplom esetében a 

„mások jogainak fenntartása” azt jelentette, hogy ha a megyéspüspök a jövőben gondoskodni 

tud világi egyházi személyről mint plébánosról, akkor a Szent István-templomot a rendnek át 

kell adnia. A Szent Miklós-ispotálytemplomhoz tartozó javadalmak ügyében azonban nem 

adtak helyt Gödy kérésének, hogy az ispotály birtokait és jövedelmeit is a jezsuita rend 

kezelje. Gödy kérésére és az Udvari Kamara előterjesztésére végül I. Lipót 1676. április 18-án 

megerősítette a Csáky-féle egyezséget.1367 Gödy Péter kérvényében az is szerepelt, hogy a 

katolikus státusz és a nagybányai pénzverde biztonságának érdekében az uralkodó helyezzen 

Nagybányára is őrséget. Ez a kérés nem volt előzmény nélkül, a Szepesi Kamara már 1674 

novemberében, a bujdosók sikertelen behívását követően javasolta a Magyar Kamarának, 

hogy ötven muskétásból álló őrséget helyezzenek a városba.1368 A Csáky-féle kondíciók 

megerősítésével egyidőben ezért az uralkodó utasítására az Udvari Kamara a Haditanácsot is 

felkérte a terv véleményezésére. Egy nagybányai őrség felállítását a Szepesi Kamara ismét 

szorgalmazta a Magyar Kamarán keresztül.1369 A Haditanács továbbította is a kérést Strasoldo 

tábornoknak. Azonban a tábornok valami miatt nem javasolta a helyőrség felállítását, hanem a 

                                                 
1365 ÖStA, FHKA, VUG, r. Nr. 13C, fol. 1500r, 1522r. 
1366 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 256., 1676. március, fol. 43–44. 1676. március 2. 
1367 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 256., 1676. április, fol. 87–104. 1676. április 18. A Szepesi Kamara 1676. július 
3-án utasította a várost, hogy az uralkodó által is megerősített Csáky-féle kondíciókat tartsák be: MNL OL, 
E244, fasc. 42., 1676. július, nr. 89., 1676. július 3. 
1368 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. november, fol. 45. 1674. november 24. 
1369 MNL OL, E23, 1676. május 16.; ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 257., 1676. május, fol. 262., 268. 1676. május 
16. 
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status quo fenntartását javasolta a Haditanácsnak, amíg a körülmények meg nem 

változnak.1370 

A Csáky-féle egyezség korántsem ment végbe könnyedén. Gödy Péter atya 1676 nyári 

leveléből az derül ki, hogy a nagybányaiak elég tágan értelmezték a megállapodást.1371 A 

városban, azaz nem a külvárosban legalább négy lelkész lakott, köztük egy esperes, illetve 

Enyedi szenátor visszatérő fivére, aki nyilvánosan a jezsuiták és a város tanácsa ellen 

prédikált a Csáky-féle egyezség elfogadása miatt. A jövedelmek folyósítását minden módon 

igyekeztek akadályozni, a páter kéréseit a Szent István-templom tetejének és falainak 

javítására folyamatosan figyelmen kívül hagyták. A lelkészek visszatérésétől kezdve a 

korábban a katolikus misékre járók elmaradoztak, amit a protestáns városvezetés is 

elősegített. A páter ezért az egyházi és kamarai vezetők hathatós közbelépését kérte, akár 

katonaság Nagybányára küldését is, hogy a katolikus egyház helyzetét megerősíthessék. A 

Szepesi Kamara nem tehetett mást, mint hogy figyelmeztette a várost, hogy ne merészeljenek 

az egyezséggel szemben cselekedni, hanem annak pontjai szerint járjanak el, különben 

büntetéssel kell szembenézniük.1372 Ez azonban továbbra is hatástalan maradt, Gödy Péter 

atya ismét panaszlevéllel fordult a Szepesi Kamarához, ahonnan azonban azt válaszolták, 

hogy nem áll módjukban a várost erővel kényszeríteni a Szent István-templomhoz tartozó 

jövedelmek kiadására. Ugyancsak kénytelenek voltak elutasítani a páter kérését, hogy 

segítséget nyújtsanak az evangélikusoktól megszerzett parókia épületének felújítására.1373 

A bécsi udvar ekkor már a felső-magyarországi helyzet hatékony és békés kezelésében 

volt leginkább érdekelt. Ennek keretében tett javaslatot Nagybánya ügyében is a Wallsegg-

Zehenter-bizottság 1677 tavaszán. A bizottságot a nagybányai magisztrátus és külső tanács is 

közös levélben kereste meg, amelyben leírták, hogy mint határszéli város, különösképpen ki 

vannak téve a felkelőknek és a török zsarnokságnak, ami különösen veszélyes akkor, amikor a 

városon kívülre kell vallásgyakorlat céljából járniuk. Kérték ezért a helyzet orvosolását a 

bizottságtól.1374 A bizottság ezért javasolta, hogy a lakosság Erdélybe való költözését 

akadályozzák meg, mert az már olyan méreteket öltött, hogy a város gazdasági fejlődését és a 

bányák működtetését is akadályozza. Azt találták, hogy a protestáns vallásgyakorlat 

korlátozása, elővárosba való kiűzése volt ennek az egyik oka. A városon kívüli istentisztelet 
                                                 
1370 SZABÓ 1958–1959. III. 336–338. 
1371 MNL OL, E254, fasc. 73., 1676. július, nr. 1. Nagybánya, 1676. július 24. 
1372 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. augusztus, fol. 140., 1676. augusztus 18. 
1373 MNL OL, E244, fasc. 42., 1676. szeptember, fol. 108., 1676. szeptember 12. Gödy emellett azt is panaszolta, 
hogy az egyik pénzverdei hivatalnok, Nikolas Hartung az ispotálytemplomhoz tartózó malom két malomkövét is 
használhatatlanná tette, ezért kérte a kamarát, hogy utasítsák Hartungot a kár megtérítésére: MNL OL, E254, 
fasc. 73., 1676. augusztus, nr. 67. Nagybánya, 1676. augusztus 30. 
1374 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 326., konv. B., fol. 70–71. 



 277 

veszélyei miatt javasolta a két biztos, hogy jelöljenek ki a városban egy házat istentisztelet 

céljára, amely nemcsak megtartó erő lehetne a polgárság számára, hanem esetleg segítené a 

már elköltözöttek visszatérését is.1375 

1677-ben mind Gödy pátert, mind Bors János atyát új szerzetesek váltották volna. 

Ehhez kapcsolódóan született meg, feltehetőleg Gödy Péter összeállításában 1677 nyarán egy 

összefoglalás a nagybányai misszió első három esztendejéről. A két fővel működő misszió 

főként a Szepesi Kamarától kapott évjáradékból és a templomokkal együtt elnyert 

javadalmakból tudta magát fenntartani. A nagybányai jezsuita misszió azonban nemcsak a 

Szent Miklós-templomot újította fel, hanem a Szent Márton-templom felújítását is 

megkezdték. Emellett az osztrák jezsuita tartományfőnöktől kapott pénzen könyvtárat hoztak 

létre, a Rákóczi- és a Károlyi-családtól pedig miseruhákat kaptak.1376 Ezzel lerakták a 

katolikus intézmények alapjait, így a reformáció időszakát követően ismét visszatért a 

katolikus egyház a városba. Azonban 1677 őszén úgy tűnt, a katolikus visszatérés 

Nagybányára csupán egy rövid epizód lesz a város történetében. 1677. november 22-én 

Wesselényi Pál a kuruc csapatok élén elfoglalta a várost.1377 Ekkor már csak Bors János atya 

tartózkodott itt. A nagyszámú sereget látva, és tekintettel a gyenge városfalakra a polgárság 

egyeztetett a pénzverdei officiálisokkal, majd Wesselényi hitlevelének birtokában megnyitotta 

a város kapuit. Wesselényi elrendelte a páternek, hogy a templomot ürítse ki, mert amint a 

városba érkezik, a templomnál szeretné üdvözletét tenni. Ám mielőtt Wesselényi a városba 

jött volna, a kurucok feltörték a templomokat és a plébániát, az oltárokat kidobálták, 

összetörték, felgyújtották. Egy 1688. évi vizsgálat szerint a Szent Márton-templom új 

oltárképeit a városi lakosság és a kurucok együtt gyújtották fel, a gyertyatartókat pedig görög 

kereskedőknek adták el. Nagybányán maradt a misszió minden ruhája, házi eszköze és 

könyvtára is.1378 A kamarai officiálisokat letartóztatták és börtönbe vetették, ahonnan csak 

1600 forint váltságdíj ellenében engedték őket szabadon. A bíró levele szerint a magyar és a 

lengyel katonák elárulták neki, hogy a város ellenállása esetén parancsuk volt azt lerombolni 

és a lakosságot tatár rabságba hajtani. Végül – a várost részben felprédálva – másnap a 

                                                 
1375 ÖStA, HHStA, UA, fasz. 326., konv. B., fol. 94. 
1376 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1., nr. 121., 1677. július 20. 
1377 A város elfoglalásáról a nagybányai magisztrátus hosszú beszámolót küldött a Szepesi Kamarának, 
mentegetve saját szerepüket: MNL OL, E254, fasc. 76., 1677. november, nr. 17. Nagybánya, 1677. november 
30. A pénzverde officiálisai, Georg Christoph Sieß és Nikolas Heinrich Hartung külön beszámolót küldtek a 
kamarának, részletesen bemutatva a pénzverdét és az őket ért bántalmazásokról: MNL OL, E254, fasc. 76., 
1677. november, nr. 56. Nagybánya, 1677. november 27. 
1378 SZPL, Nagybányai minorita rendház, nr. 36. 1688. április 12. 
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kurucok kivonultak közeli táborukba. A kamarai igazgatás még működött egy ideig, azonban 

a jezsuiták csak tíz évvel később tértek vissza Nagybányára.1379 

 

5.2. A JEZSUITA-MINORITA ELLENTÉT (1687–1692) 

A misszió felújítására már pár évvel annak megszűnése után voltak tervek. A jezsuita atyák 

1680-ban egyes magánházakat, sőt, a nagybányai városházát is követelni kezdték, amely 

szerintük a reformáció előtt a plébánia épülete volt. Azonban a nagybányai misszió 

felújításának tervét Thököly kibontakozó mozgalma keresztülhúzta, és a jezsuiták csak 1687. 

április 22-én tértek vissza Nagybányára.1380 A nagybányai templomok visszafoglalását a 

Csáky-bizottság bonyolította le, Károlyi László szatmári főispán és Lehoczky Ferenc szatmári 

harmincados szállt ki a városba.1381  

A jezsuiták visszatérése kísértetiesen hasonlított a 13 évvel korábbi 

megtelepedésükhöz. Szállást csak a helyi pénzverdei tisztnél, Peter Österreichernél kaptak, 

aki ellátásukat is biztosította.1382 Mondhatnánk ugyan, hogy a jezsuita missziónak szinte 

mindent elölről kellett kezdeni, azonban az 1670-es évek előzményei nem múltak el 

maradéktalanul. A misszióvezető Ravasz Ferenc páter nem volt tétlen és igyekezett pontosan 

feltérképezni, hogy milyen egyházi javak voltak, nemcsak az első nagybányai misszió idején, 

hanem a korábbi évszázadban is Nagybányán. Ismét szóba került a városháza átvétele is, 

amelyről a szemfüles nagybányai polgárok sietve levakarták a középkori eredetű 
                                                 
1379 Wallsegg adminisztrátor beszámolója szerint Jarossy Istvánt és Rutkay Andrást már korábban elhelyezték 
Nagybányáról, mert nem volt elegendő pénz az ő fizetésükre is. Ezért a nagybányai jószág igazgatásával is 
Nikolas Hartungot és Georg Christoph Sießt, a pénzverde két hivatalnokát bízták meg, de őket a kurucok később 
Kővárra hurcolták, ahol mindketten meghaltak. Ekkor egyedül Rottenhoffer és Johannes Puscher maradtak 
Nagybányán mint kamarai tisztviselők, őket azonban a pestisjárvány vitte el. Ekkor Wallsegg Vitézy Jánost és 
Lochinszky Mihályt nevezte ki a nagybányai jószágok igazgatására, de ők nem voltak alkalmasak a 
bányaigazgatás és a pénzverde felügyeletére, mert nem volt hozzá megfelelő képzettségük. Ekkor a Szepesi 
Kamara adminisztrátora kényszerűen a korábban már letett és elűzött Procznereket, Proczner Bálintot és fiát, 
Mihályt hívta vissza, ám alattuk a bányák gazdasági eredményei ismét rosszra fordultak, ezért ismét elcsapták 
őket Nagybányáról. Végül 1680 áprilisában Peter Österreichert nevezték ki a pénzverde vezetésére. MNL OL, 
E23, 1680. november 2. 
1380 MORVAY 1896. 24–25. 
1381 MNL OL, E254, fasc. 106., 1687. április, nr. 42. Szatmár, 1687. április 25. Lehoczky Ferencen pár héttel 
később valamilyen idegi alapú betegség vehetett erőt, mert majdnem agyonütötte eszét vesztve a nagybányai 
plébánost, Ravasz Ferenc SJ atyát. Az esetről Kapronczay György tájékoztatta a Szepesi Kamarát: „Akarám 
Nagyságodnak alázatosan tudtára adnom, szegény Lehoczky uram szerencsétlenségét, mivel ezelőtt négy 
esztendővel való Ecsedben esett nyavalyája most újabban recedált vala itten Bányán, úgyannyira (hogyha 
Istennek gondviselése nem lett volna), mostani plébánosunkat, úgymint Páter Ravasz Ferencz uramat hirtelenül 
halálosan főben vágta volna, melyen is nem kétlem, az tévelygők nem kicsiny örömmel lettek volna, mivel ezek a 
plébánián estek volna, lévén ottan szálláson Lehoczky uram, de az Isten mindennemű más véletlen 
szerencsétlenségtől megoltalmazta, hanem, mivel annyira esze nélkül volt, szükségképpen be kellett rekeszteni 
házban, mint egy fél nap, azután jó vigyázással lenni körülötte, mert noha magában valamennyire azután 
megtért, de viszontag csakhamar a nyavalya óránként recedált reá, már azért ha lehetséges, ma Shynn urammal 
vissza fog menni Szakmárra, jó gondviselés alatt, hogy házánál inkább curálhatnák.” MNL OL, E254, fasc. 
106., 1687. május, nr. 113. Nagybánya, 1687. május 7. 
1382 ARSI, Austr., vol. 148., LA 1688, pag. 59. 
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apostolképeket, hogy elfedjék az épület feltételezett plébániai múltját.1383 A vallásügyi 

bizottság működése nyomán Csáky István 1689. július 25-én kiadott oklevelében a 

jezsuitáknak adta a Szent Márton- és a Szent István-templomokat.1384 Emellett Fenesy György 

egri püspök ugyanekkor a Szent István-templomhoz tartozó városi dézsmajövedelmet is a 

rendnek adta.1385 A Szent Miklós-templom körül viszont komoly viszály alakult ki. Az 1680-

as évek végén ugyanis nemcsak a Jézus Társasága, hanem a minoriták is megtelepedtek a 

városban.  

Ferences kolostor 1554-ig létezett a városban, azonban ez a reformáció terjedésével 

megszűnt.1386 A ferencesek 1674-ben már szerettek volna letelepedni Nagybányán, és ettől a 

Szepesi Kamara sem zárkózott el, arra hivatkozva, hogy a protestánsok sokkal inkább 

elfogadják a ferenceseket, mint a jezsuitákat, de a rendezetlen viszonyok és a kuruc 

támadások miatt ez nem valósult meg.1387 1687-ben viszont Giovanni Battista Reggiani 

minorita misszionárius, rendi biztos és Bohcza Bernárd csütörtökhelyi gvárdián kérésére 

Csáky István támogatta a rend nagybányai letelepedését, aki a Szepességből már amúgy is jól 

ismerte a minoritákat. Reggiani jelenlétében a Szent Miklós-templomot 1687. június 1-jén 

Károlyi László szatmári főispán adta át a minoritáknak.1388 Ravasz Ferenc páter ennek a 

jezsuiták nevében azonnal ellene mondott, főként az ispotálytemplomhoz tartozó javakat 

akarta visszatartani, „…azt semmiképpen keze közül nem akarta kibocsátani, állítván ezzel a 

dolgot, hogy az minemű jószágot őkegyelmek [t.i. a minoriták] praetendálnának, nem ahhoz a 

templomhoz való volna, s másik az hogy őkegyelmeknek azt Őfelsége nem adta, s éppen 

semminemű donatiójuk, sem más egyéb annak bírásához való levelek nincsenek”.1389 A 

helyzet a továbbiakban sem rendeződött. A minoriták éppen a jezsuiták kérésére a leleszi 

konvent által lefolytatott vizsgálatra hivatkozva kezdték kérvényezni a Szent Miklós-

egyházhoz tartozó jószágokat, így például a templom telkén álló házat, kertet és istállót, 

valamint a város közelében fekvő Klastrommezőt. Kérték a Szepesi Kamarát továbbá, hogy a 

                                                 
1383 SZPL, Nagybányai Minorita Rendház iratai, nr. 36. 1688. április 12. Ravasz páter hasonlóképpen a 
giródtótfalusi faluházát és a szőlőt is el akarta venni, arra hivatkozva, hogy az korábban a tótfalusi plébánia 
épülete és tulajdona volt. A falu vezetői által felvett tanúvallomások szerint azonban azokat a község 
magánszemélytől vette a falu részére: SZPL, Nagybányai Minorita Rendház irata, nr. 7. 
1384 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1., nr. 4. 
1385 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1., nr. 3. 
1386 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 124. 
1387 MNL OL, E244, fasc. 37., 1674. szeptember, nr. 30–31. 1674. szeptember 19.  
1388 KARÁCSONYI 1922–1924. II. 435. 
1389 MNL OL, E254, fasc. 107., 1687. június, nr. 31. Szatmár, 1687. június 27. Kapronczay György levele a 
Szepesi Kamarához. 
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szatmári tiszttartóságon keresztül biztosítsanak számukra bort és gabonát.1390 A házak átadása 

ellen a város is felemelte szavát, mert ezzel az ott lakó polgárok jogai sérültek volna.1391 

A jezsuiták azonban továbbra is ellenálltak a minoriták követeléseinek. A minorita 

atyák ezért a Breuner-bizottsághoz fordultak és kérték, hogy a Szent Miklós-templomot és az 

ahhoz tartozó jószágokat adják át nekik.1392 A minoriták mellé állt Fenesy György egri 

püspök is, aki 1689-ben főpásztori hatalmánál fogva figyelmeztette Ravasz pátert, hogy a 

vallásügyi bizottság rendelkezésének megfelelően adja át a Szent Miklós-templomot és 

javadalmait.1393 Ravasz a Szepesi Kamara haragját is kivívta, miután a kamara officiálisainak 

nem engedte meg, hogy a giródtótfalui erdőből fát vágjanak a felsőbányai bányaépítkezéshez. 

A jezsuiták a Szent Miklós egyházhoz tartozó malomból pedig továbbra is mértek maguknak 

búzát, és ahogy a minorita gvárdián írta elkeseredve róluk: „Ihon már most csak neveti rajtam 

Jesuita, hogy megmérte…”. 1394 Ravasz Ferenc azzal védekezett, hogy az 1687. évi pozsonyi 

országgyűlés idején, a pozsonyi jezsuita rektornál összeültek Csákyval, Fenesy püspökkel, a 

nagyszombati rektorral és Károlyi Lászlóval megbeszélést tartani. Már ekkor elhatározták, 

hogy a nagybányai templomokat a jezsuiták kapják meg, és ekkor még szó sem esett a 

minoriták letelepedéséről. Ravasz hivatkozott Csáky 1689. július 25-i adományára is, 

                                                 
1390 MNL OL, E254, fasc. 114., 1688. június, nr. 53. 1687. június 11-én praesentált irat. Giovanni Battista 
Reggiani kérte a Szepesi Kamarát, hogy rendeljék el a városnak, hogy a kérdéses házat, istállót és kertet a 
nagybányai harmincados révén adják át a minoritáknak. MNL OL, E254, fasc. 114., 1688. július, nr. 82. Lőcse, 
1688. július 12. A Klastromréttel kapcsolaban Bekecs István, a nagybányai harmincados azt javasolta, hogy a 
pénzverde számára foglalják le, mert onnan akár 30 szekér széna is kaszálható, amely nagyon jól jönne a 
pénzverde lovainak, és a postalovak ellátására. MNL OL, E254, fasc. 114., 1688. július, nr. 139. Nagybánya, 
1688. július 24. A rétet korábban a város használta legeltetésre, Bekecs István szerint azonban jogtalanul került a 
város kezébe: MNL OL, E254, fasc. 114., 1688. július, nr. 156. Nagybánya, 1688. július 1. Az épületek és a rét 
átadása azonban továbbra is elhúzódott: MNL OL, E254, fasc. 115., 1688. augusztus, nr. 84. Nagybánya, 1688. 
augusztus 15.; 1688. szeptember, nr. 48. Szatmár, 1688. szeptember 2. Végül Skottka Mihály szatmári 
harmincados és Bekecs István nagybányai harmincados ismételt, helyszíni vizsgálatot tartott. Az ügyet 
bonyolította, hogy a minoriták által igényelt ház és istálló között egy harmadik, már romos épület is állt. A 
kamarai tisztviselők átvizsgálták a régi városi jegyzőkönyveket is, de azokból sem derült ki semmi, és már nem 
volt olyan élő ember, aki tanúvallomást tudott volna tenni. Ezért a város végül felajánlott egy, az ispotályhoz 
közel fekvő telket és istállót, ez ellen azonban Ravasz Ferenc jezsuita páter nyújtott be tiltakozást: MNL OL, 
E254, fasc. 115., 1688. szeptember, nr. 86. Szatmár, 1688. szeptember 14. A minoriták ismételt beadványára 
Bekecs István azt válaszolta a Szepesi Kamarának, hogy az Enyedi István kezén lévő, a Szent Miklós templom 
telkén lévő kertecske, ahogy az ott lévő ház és istálló is, a minorita rend tulajdona: MNL OL, E254, fasc. 116., 
1688. október, nr. 17. Nagybánya, 1688. október 2. Bekecs vizsgálatával megerősítve kérte Bohcza Bernárd 
nagybányai gvárdián Csáky Istvánt, hogy a minoriták részére a kertet is adják át: SZPL, Nagybányai Minorita 
Rendház iratai, nr. 26. Nagybánya, 1688. november 17. 
1391 MNL OL, E254, fasc. 114., 1688. július, nr. 110. Nagybánya, 1688. július 6.; nr. 8. Nagybánya, 1688. július 
26. A város 1688 augusztusában az ellen is tiltakozott, hogy a minoriták további négy polgár (Képíró Mihály, 
Kőszegi Ambrus, Szakmári János, Sütő István) ingatlanát is elvették. Kérték ezek visszaadását, mivel a foglalás 
hatalmaskodással történt, és amit a Bekecs Istvánnak küldött kamarai rendelet sem engedélyezett: MNL OL, 
E254, fasc. 115., 1688. augusztus, nr. 93. 1688. augusztus 9-én praesentált irat. 
1392 MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. október, nr. 4. sine dato. A Breuner-bizottság október 18-én továbbította a 
Szepesi Kamarához, ahol október 20-án praesentálták azt. 
1393 SZPL, Nagybányai Minorita Rendház iratai, nr. 33/a. 1689. május 8. 
1394 SZPL, Nagybányai Minorita Rendház iratai, nr. 8. Dátum nélkül; nr. 41. 1690. július 6. 
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amellyel az ő értelmezése alapján a nagybányai templomokat és a plébániát a jezsuiták kapták 

meg.1395 

Az egyre romló helyzetet érzékelve Ravasz Ferenc misszióvezető egyenesen az 

uralkodónak írt, azonban hiába.1396 Viszont sikerrel erősíttette meg Széchényi György 

érsekkel a Szent Miklós-egyházról szóló korábbi, 1674. évi döntést, ezzel alapot biztosítva 

magának a későbbi tiltakozásra.1397 I. Lipót 1691. július 20-i adománylevele csak Csáky és 

Fenesy 1689. évi adományát erősítette meg. Ezzel a jezsuiták a Szent Márton- és a Szent 

István-templomokat kapták meg, valamint a hozzátartozó dézsmajövedelmet.1398 Ravasz 

Ferenc sietve írt az Udvari Kancelláriának is a Szent Miklós-templom ügyében. Azonban a 

bécsi minoriták gyors lépéssel megelőzték, hogy a rendjük számára kedvezőtlen döntés 

szülessen az udvarban, és a Magyar Udvari Kancellárián kérvényezték, hogy a döntéshozatalt 

megelőzően a Csáky-féle vallásügyi bizottság véleményét is kérjék ki.1399 A Csáky által 1691. 

július 30-án a minoriták részére kiállított bizonyságlevélhez csatolta a vallásügyi bizottság 

1688. május 31-én hozott döntését, amely a Szent Miklós-ispotálytemplomot és annak 

tartozékait a minorita rendnek ítélte. Ezeket a dokumentumokat mutatta be Boëtius minorita 

főbiztos 1692 márciusában a Magyar Udvari Kancelláriának.1400 A minoriták kérésére ugyanis 

a Magyar Udvari Kancellária is állást foglalt az ügyben. Felterjesztésükben végigtekintettek a 

                                                 
1395 MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. október, nr. 65., Nagybánya, 1689. október 23. A Ravasz páter által 
hivatkozott Csáky-féle adomány valójában csupán a Szent Márton és a Szent István templomokat említette. 
1396 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1. nr. 11. 1691. július 14. A Ravasz Ferenc által benyújtott 
kérvény ellen a minoriták sikeresen léptek fel, amint azt a kérvényre rávezetett hivatali feljegyzés is mutatja, 
amely hangsúlyozta, hogy a Szent Miklós ispotálytemplom ügyében addig nem hozható döntés, amíg arról az 
udvart megfelelően nem informálják. 
1397 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1. nr. 9. 1691. július 30. 
1398 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1. nr. 1. 1691. július 21. Morvay Győző az uralkodói rendelet és 
Csáky, valamint Fenesy adományai kapcsán tévesen állapította meg, hogy a nagybányai jezsuita misszió ezzel 
rezidencia rangjára emelkedett volna. Igaz, hogy ezekben az években, 1690–1691-ben már öt főre emelkedett a 
jezsuita misszió létszáma, azonban a jezsuita katalógusok végig az 1690-es évek folyamán missziónak nevezik a 
nagybányai jezsuita működést. LUKÁCS CP V. 391. Csak a Rákóczi-szabadságharcot követően, 1714-ben említik 
rezidenciaként a nagybányai jezsuita rendházat: LUKÁCS CP VI. 754. 
1399 MNL OL, A35, 1691. július, nr. 69. 1691. július 27. A Magyar Kancellária ebben az értelemben írt Csáky 
István országbírónak: MNL OL, A35, 1691. július, nr. 73. 1691. július 29. A kancellária mellett az Udvari 
Kamara is kérte a Magyar Kamarát, hogy az ügyben szerezzen további tájékoztatást a Szepesi Kamarától: ÖStA, 
FHKA, HFU, r. Nr. 343., 1691. augusztus, fol. 273–274. 1691. augusztus 11. A jezsuitáknak tett adománylevél 
ellen nemcsak a minoriták léptek fel. A bordézsma kiszolgáltatása, továbbá az ispotályalapítvány felügyeletének 
kérdése, és a városi malom miatt a város is tiltakozott a pozsonyi káptalan előtt: MNL OL, E152, Irregestrata, 
208. dob., Egyházpolitikai iratok, nr. 7. 1691. december 7. Hasonlóan ezekért, és a szabad vallásgyakorlatért 
nyújtottak be kérvényt a nagybányaiak a Szepesi Kamarának még 1689-ben, hangsúlyozva, hogy az 1647. évi 
11. törvénycikkely alapján, ahogy a katolikus hívek nem kötelesek a protestáns lelkipásztornak, úgy a 
reformátusok és az evangélikusok sem kötelesek a katolikus plébánosnak fizetni: MNL OL, E254, fasc. 118., 
1689. május, nr. 38. 1689. május 2-án praesentált irat. A város által a pozsonyi káptalan előtt tett protestatio 
miatt az új nagybányai superior, Kis Péter páter Franz Voglmayr osztrák tartományfőnök tanácsát kérte, hogy 
miként cselekedjen, mert ő nem tudja olyan alaposan az egyes kérdéses ingatlanok előtörténetét, mint elődje, 
Ravasz Ferenc: JTMR, I., Miscellanea, nr. 37. Nagybánya, 1692. március 15. Kis Péter 1691-től lett superior 
Nagybányán: LUKÁCS CP V. 445. 
1400 MNL OL, A35, 1692. március, nr. 46. 1692. március 8. 
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három templom elosztásának 1675 óta zajló fordulatain. Hangsúlyozták, hogy a vallásügyi 

bizottság döntését a megyéspüspök is megerősítette, az ellen sem a kamara, sem a Breuner-

bizottság nem emelt kifogást. A jezsuita rend nagybányai működéséhez elegendőnek tartották 

a két nekik adományozott templomot és az azokkal járó javadalmakat, míg kiemelték, hogy a 

minoritáknak a Szent Miklós-templommal együtt az ispotályt is fenn kell tartaniuk, amelyhez 

szükséges az Omechin-alapítvány biztosította falvak, malmok, rétek, szántók és egyéb 

jószágok átadása. Összességében javasolták az uralkodónak, hogy erősítse meg a minoriták 

részére tett adományt.1401  

A kancellária véleménye lényegében eldöntötte a kérdést. A jezsuitákat 1692-ben a 

Szent István- és Márton-templomok birtokába be is vezették, megkapták Alsó-, Középső-, és 

Felsőújfalut, Lénártfalvát, továbbá néhány nagybányai magánház mellett a nagybányai 

városházát is, igaz ennek a város elöljárósága a birtokbaiktatást végző leleszi konvent előtt 

ellentmondott.1402 Ugyanebben az évben a minoritákat is beiktatták a Szent Miklós-egyház 

javadalmaiba, Giródtótfaluval, a szőlőkkel és a malommal együtt. Ennek azonban a jezsuiták 

mondtak ellent, sőt Kis Péter superior fegyveresen védte a malmot, míg Ferdinand Summer 

atya vezetésével a felfegyverzett giródtótfalusiak be sem engedték a faluba a kiérkező 

bizottságot. Noha a jezsuitákat felszólították, hogy ellentmondásukat a szokott módon tegyék 

meg, végül a törvényben előírt határidőn belül ezt nem tették meg.1403 A jezsuiták ellenséges 

magatartása miatt az uralkodó Csáky István országbíró védelme alá helyezte a nagybányai 

minoritákat, a nekik adományozott Szent Miklós-templomot és annak tartozékait.1404  

Azonban a minoriták és a jezsuiták viszálykodása még ezzel sem csitult, sőt már 

maguk a nagybányaiak menesztettek küldöttséget I. Lipóthoz, hogy a régóta húzódó 

konfliktus lezárulhasson. Az uralkodó ezért elrendelte, hogy Csáky István országbíró, mint 

aki már a kezdetektől fogva ismeri az ügy részleteit, más jogtudó emberekkel együtt menjen 

ki Nagybányára, ott hallgassák meg a feleket, tekintsék át az általuk bemutatandó iratokat, 

ezek tartalmát alaposan vizsgálják meg és véleményükkel együtt küldjék meg végső döntésre 

az udvarba.1405 Talán ehhez kapcsolódik az a tanúvallomás, amely a Csáky-levéltárban maradt 

fent 1693 júliusából, és amely a régóta húzódó nagybányai ingatlan-kérdések vitás pontjaira 

vonatkozott. Így például felmerült kérdésként a városháza esetleges plébániai múltja, amit a 

jezsuiták vetettek fel, és amely ellen a város a jezsuiták beiktatásakor 1692-ben ünnepélyesen 

                                                 
1401 MNL OL, A1, 1692, nr. 1. 1692. március 8. 
1402 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1. nr. 2. 1692. július 10. 
1403 MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1. nr. 13. 1692. május 
1404 MNL OL, A35, 1692. július, nr. 9. 1692. június 28. 
1405 MNL OL, A35, 1692. szeptember, nr. 25. 1692. szeptember 18. 
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tiltakozott. Szintén kérdéses volt még mindig egy Pénzverő utcai faháznak a sorsa, amelyet az 

evangélikusok építettek, viszont a szerzetesek azt állították, hogy katolikus épület. 

Rendezetlen volt az ispotályhoz tartozó malom jövedelmének elosztása is, valamint a 

bordézsma is további kérdésként merült fel, hogy a várost vagy a plébánost illeti-e.1406 

Mindezek apró, de még bosszantó és sok ellentétet okozó részletkérdések voltak, amelyek 

tovább görgették a nagybányai helyzet végső rendezését. Azonban a lényegen már nem 

változtattak. A jezsuiták mellett a minoriták is sikerrel telepedtek meg a városban, a jezsuiták 

a Szent Márton- és a Szent István-templomok birtokában a városi plébániát is ellátták, míg a 

minoriták a Szent Miklós-templomot és ispotályt nyerték el. A két rend megtelepedésével, bár 

konfliktusoktól terhelt folyamat volt, a katolikus intézményrendszer tartósan meg tudott 

gyökerezni a protestáns Nagybányán is. 

A helyzet rendezése azért is szükséges lett volna, mert az egymással viszálykodó 

szerzetesrendek árnyékában, ha némileg visszaszorulva is, a nagybányai protestáns közösség 

még meg tudta őrizni vallásgyakorlatát. Bár templomaikat elvették, a bányászok és a 

pénzverde dolgozói közös kérvényben fordultak a Szepesi Kamarához, hogy ha a templomot 

nem is kaphatják vissza, de továbbítsák kérésüket Csáky István grófhoz, hogy engedélyezze 

számukra vallásgyakorlatuk folytatását, és erre jelöljenek ki számukra a városban egy 

megfelelő helyet.1407 A kérésüket jóváhagyták, azonban a városon kívül kijelölt helyet a 

protestáns hívek veszélyesnek ítélték még a török miatt, ezért megismételték kérésüket, hogy 

a városon belül kaphassanak istentiszteleti helyet.1408 A város törekvései és különböző 

követségei teljesen eredménytelenek maradtak. Károlyi László főispán levélben intette a 

várost, hogy hagyjanak fel a követjárással és inkább örüljenek annak, hogy a városon kívül 

iskolájuk és vallásgyakorlatuk megmaradhatott.1409 A vallásgyakorlat ráadásul a későbbiekben 

sem volt zavartalan, az egyik lelkészt, Miskolci Csulyak Gáspárt a jezsuiták sikerrel üldözték 

el.1410 A nagybányai reformátusok és evangélikusok szabad királyi városi jogállásukra 

hivatkozva kérték, hogy bár nincs külvárosi része a településnek, a falakon kívül a mezőn 

jelöljenek ki számukra megfelelő helyet, és ott tarthassanak prédikátort, iskolamestert és 

istentiszteletet, ahogy az más városokban is történt.1411 Ravasz Ferenc viszont egy 

beadványában arra kérte a Breuner-bizottságot, hogy tekintettel arra, hogy a nagybányaiak a 
                                                 
1406 MNL OL, P71, fasc. 174., fol. 207–213. 1693. július 3. 
1407 MNL OL, E254, fasc. 106., 1687. április, nr. 146. Nagybánya, 1687. április 25. 
1408 MNL OL, E254, fasc. 106., 1687. május, nr. 67. Nagybánya, 1687. május 25. 
1409 MORVAY 1896. 27. A nagybányai bányászok és pénzverdei alkalmazottak azonban még 1689-ban is újra 
megismételték kérésüket, hogy az istentiszteletre a városban egy helyet biztosítsanak számukra: MNL OL, E254, 
fasc. 118., 1689. április, nr. 7. Nagybánya, 1689. április 20. 
1410 HALMÁGYI 1906. 435. 
1411 MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. november, nr. 26. Nagybánya, 1689. november 18. 
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Csáky-féle kondíciókban vállalt pontokat nem teljesítették és megsértették, a lelkészeket 

űzzék el, az iskolát adják át a rendnek, a céhek vezetőit, a magisztrátust és a pénzverde 

tisztviselőit katolikusokból válasszák ki, és kötelezzék őket az előírt katolikus ünnepeken való 

részvételre.1412  

A Szepesi Kamara a Breuner-bizottsággal egyetértésben nem támogatta a város 

kérését és lényegében Ravasz Ferenc érveit fogadták el. Egyfelől arra hivatkoztak, hogy az 

1681. évi vallásügyi törvénycikkelyek és azoknak az 1687. évi országgyűlésen történt 

megerősítése felülírta a Csáky-féle egyezséget. Másfelől a város a megállapodást és az ahhoz 

kapcsolódó reverzálisban tett ígéreteket sem tartotta meg, így a városból a katolikusokat 

elűzték, a templomokat elvették, annak berendezéseit elpusztították és maguk között nem egy, 

hanem három lelkészt tartottak, valamint iskolát is nyitottak a városfalon belül. Ezzel a 

Csáky-féle megállapodásban szereplő feltételek szerint is elvesztették jogukat a szabad 

vallásgyakorlatra.1413 A nagybányaiak 1691 tavaszán újra követeket küldtek Bécsbe. A 

várostól kapott instrukciójuk szerint kérvényezniük kellett a lelkészek visszahelyezését, új 

iskola emelését és a templomok visszaadását, valamint a dézsma visszavételét a jezsuita 

atyáktól, továbbá hogy szabad tisztújításban erősítsék meg és ne kényszerítsék őket katolikus 

bíró és jegyző befogadására. Bekecs István harmincados ezért azt javasolta a Szepesi 

Kamarának, hogy a két követet (Enyedi Sámuel jegyzőt, Enyedi István bíró fiát és Dési István 

szenátort) fogják le Bécsben és tartsák tisztes házi őrizetben karácsonyig, amíg a katolikus 

ügyet győzelemre vihetik Nagybányán.1414 

Azonban, úgy tűnik, a nagybányaiak továbbra is folytatták istentiszteleteiket. Ravasz 

Ferenc 1691 nyarán fordult a Magyar Udvari Kancelláriához panaszaival. Eszerint 1690-ben, 

Szent Jakab apostol ünnepén a város tereit katolikus rítushoz díszítették fel egy temetésre, 

amikor a lelkész által felhergelt polgárok botokkal, husángokkal és más fegyverekkel 

támadtak a páterre, akit megakadályoztak plébánosi szolgálatának teljesítésében, és a temetőt 

is erőszakkal elfoglalva megszentségtelenítették azt. A misszió másik tagját hasonlóképpen 

erőszakosan akadályozták meg a felsőbányaiak szolgálatának ellátásában, nem engedték az 

elítélteknek lelki vigaszt adni és két halálra ítélt polgárnak az utolsó szentséget kiszolgáltatni. 

A két város lakosai „puszta vallási gyűlöletből” inkább eltűrték, hogy gyermekeik 

kereszteletlenül haljanak meg, minthogy a páterek szolgálatait igénybe vegyék. A protestáns 
                                                 
1412 MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. december, nr. 92. A Breuner-bizottság október 25-én vette át a beadványt, 
innen december 27-én tették át a Szepesi Kamarához. Az iskola kérdése sajnos nem tisztázható. Mint láttuk 
1676-ban biztos volt katolikus oktatás a városban. A korábbi szakirodalom szerint 1696-tól gimnázium működött 
a Nagybányán, de ez források alapján valójában nem igazolható: MIHALIK 2011. 71. 
1413 MNL OL, E266, fasc. 8., 1689. december, fol. 56–57. 1689. december 5. 
1414 MNL OL, E254, fasc. 129., 1691. május, nr. 49. Nagybánya, 1691. május 11. 
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vallásgyakorlat ugyan ekkor már két éve betiltásra került, mégis amikor 1690-ben Thököly 

Imre betört Erdélybe, a nagybányaiak és felsőbányaiak ismét gyűléseket szerveztek és titkos 

imádságokat tartottak a fejedelemért. Ravasz páter kérésére a kancellária elrendelte a Szepesi 

Kamarának, hogy ezekben az ügyekben folytasson nyomozást Nagybányán és 

Felsőbányán.1415 A helyzet továbbra is feszült maradhatott, mert 1691 novemberében az 

uralkodó külön elrendelte Csáky István országbírónak, hogy Nagybányán és Felsőbányán 

járjon el, és léptesse életbe az 1691. április 2-án kiadott, a vallásügyeket érintő uralkodói 

rendeletet, a nyilvános- és magán vallásgyakorlatot szabályozó Explanatio Leopoldinát.1416 

Hasonló konfliktusba keveredett a jezsuita misszió a Szent Miklós-ispotályhoz tartozó 

Giródtótfaluval. A község azzal vádolta a jezsuita szerzetest, hogy az előjogaikkal ellentétes 

robotot és munkát követel rajtuk és más tekintetben is sérti a községet illető jogokat. A község 

kérvényét Szatmár vármegye is támogatta.1417 Az ellentét fegyveres konfliktussá fajult. 

Ravasz Ferenc atya azzal vádolta a falubelieket, hogy lelkészük felbujtására botokkal és 

husángokkal támadtak rá, a Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templomot erőszakkal 

elfoglalták, a sekrestyést a faluból kiűzték.1418 Ravasz ezért el akarta vinni a falu ládáját, 

amely a templomban maradt, ezt a falu népe nem engedte, erre a páter a nagybányai német 

katonákkal a falubeliek közé lövetett.1419 A Szepesi Kamara viszont ezekben a kérdésekben 

kiállt a jezsuita atya mellett, mivel szerintük a giródtótfalusiak jogtalanul, a királyi főkegyúri 

jogot sértve foglalták el a község templomát és tartottak maguk között prédikátort. Ezért a 

kamara utasította Skottka Mihály szatmári harmincadost, hogy a szatmári helyőrségtől kért 

katonák segítségével folytasson le vizsgálatot a faluban.1420 Végül Ferdinand Gobert 

Aspremont tábornok, ideiglenesen kinevezett felső-magyarországi főkapitány utasítására a 

szatmári parancsnok által kiküldött katonák segítségével Bekecs István nagybányai 

harmincados visszafoglalta a giródtótfalusi templomot és parókiát, ezeket átadta Ravasz 

                                                 
1415 MNL OL, A35, 1691. július, nr. 12. Bécs, 1692. július 8.  
1416 MNL OL, A35, 1691. november, nr. 47. Bécs, 1692. november 26. 
1417 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. február, nr. 29. Szatmár, 1689. február 10. Szatmár vármegye azonban már 
nem volt ilyen támogató, amikor a giródtótfalusiak megadóztatásáról volt szó. Éppen ezért fordult Ravasz Ferenc 
az uralkodóhoz, hogy rendeletben akadályozza meg a vármegye a község adózásra vonatkozó előjogait sértő 
intézkedéseit. I. Lipót rendelkezése: MNL OL, E152, Regestrata, 38. dob., fasc. 1. nr. 12. Bécs, 1691. július 8. 
Szatmár vármegye úgy válaszolt, hogy tudomásul veszi az uralkodó rendeletét, viszont kérték, hogy az 
odaszökött jobbágyokat szolgáltassák vissza földbirtokosaiknak. MNL OL, E152, Irregestrata, 208. dob., 
Egyházpolitikai iratok, nr. 9. Fehérgyarmat, 1692. január 24. I. Lipót 1693-ban ismét megerősítette Giródtótfalu 
kiváltságaira vonatkozó, Izabella királyné, I. Ferdinánd és Báthory István által kiadott okleveleket. MNL OL, 
A35, 1693. május, nr. 51. Bécs, 1693. május 27. Egy évvel később a minoriták kérésére az uralkodó ismét 
felszólította a vármegyét, hogy ne sújtsa a községet annak kiváltságaival ellentétes terhekkel: MNL OL, A35, 
1694. január, nr. 22. Bécs, 1694. január 26. 
1418 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. március, nr. 27. Nagybánya, 1689. március 29.  
1419 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. március, nr. 33. Giródtótfalu, 1689. március 22. 
1420 MNL OL, E266, fasc. 8., 1689. július, nr. 15. 1689. július 27. 
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Ferencnek, a lelkészt és kilenc falubelit letartóztatott és Nagybányán börtönzött be, a lelkész 

feleségét pedig kiűzte a parókiáról.1421 

A konfliktusok ellenére a jezsuiták missziós munkája is folyt természetesen, sajnos 

ilyen tekintetben a minoriták működéséről nincs adatunk. Alig pár hónappal a templomok 

visszafoglalását követően a jezsuiták már díszes úrnapi körmenetet tartottak, ahol a katonaság 

és a kamarai tisztviselők nagy számban jelentek meg. A jezsuita évkönyv szerint a körmenet 

jelentőségét az adta, hogy már másfél évszázada nem tartottak a városban úrnapi processziót. 

Azonban az Oltáriszentség körbehordozásához szükséges saroglya hiányzott, és annak 

elkészítését a református városbeli mesterek megtagadták. Így csak egy durván ácsolt 

szerkezetet sikerült keríteni, ezt viszont Veterani tábornok és felesége jóvoltából egy 

drágakövekkel díszített terítővel tudták felékesíteni.1422 A jezsuiták a katolikus normák 

terjesztésében például a házasság ügyében igyekeztek előrelépni. 1688-ban egy ágyast tartó 

katonát győztek meg arról, hogy vegye el feleségül szeretőjét és így a házasság szentségében 

éljenek együtt. Emellett sokakat részesítettek keresztségben és a bűnbocsánat szentségében. 

Az újjászervezett misszió első évéből hat református, két evangélikus és egy muszlim 

áttérőről szólt a jezsuita évkönyv Nagybánya kapcsán.1423 Ugyanitt feljegyezték azt is, hogy a 

nagybányai és környékbeli református gyülekezetek még prédikátoraiktól megfosztva sem 

voltak hajlandóak a jezsuita atyák lelkipásztori szolgálatát igénybe venni. A katolikus hitre is 

csak alig-alig tudtak valakit áttéríteni. Ennek okát a prédikátorok mellett a nagybányai 

református városvezetésben látták, és ahogy az évkönyv is sugallta, a jezsuita misszionáriusok 

                                                 
1421 MNL OL, E254, fasc. 119., 1689. augusztus, nr. 40. Nagybánya, 1689. augusztus 6. Azonban Nagybányán a 
lefogott giródtótfalusiak olyan gyenge őrizet alatt voltak, hogy hamarosan már ketten meg is szöktek közülük. A 
nagybányai kis helyőrségi parancsnok Bekecs István panaszára azt válaszolta, hogy nem az uralkodó szolgálata 
az, hogy ő lelkészt és parasztembereket őriztessen. A város börtönében lehetett volna még a foglyokat 
elhelyezni, de mivel az a protestáns városvezetés felügyelete alatt volt, ezért „ottan nem jó a Calvinista 
Praedikátort tartani, mert csak colludálnának és correspondeálnának”. Bekecs ezért javasolta, hogy kezességen 
bocsássák őket szabadon, addig amíg a bizottság elé nem viheti őket, de mindenképpen javasolta példás 
büntetésüket, mert „büntetés nélkül csak elszaladoznak, csak még csúfolják religiónkat a Kálvinisták, másszor 
több excessust cselekszenek religiónk ellen”. MNL OL, E254, fasc. 119., 1689. augusztus, nr. 70. Nagybánya, 
1689. augusztus 27. A német parancsnok ráadásul kvártélyának szobáiban helyezte el a foglyokat, csak Bekecs 
és Ravasz Ferenc plébános sürgetésére vitte vissza őket a börtönbe: MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. 
szeptember, nr. 71. Nagybánya, 1689. szeptember 3. Végül a giródtótfalusi lelkészt Szatmárra szállították, míg a 
falubelieket kezesség alatt szabadon bocsátották: MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. október, nr. 15. Nagybánya, 
1689. október 1. A felsőbányai bíró és az esküdtek vállalták volna, hogy a giródtótfalusi lelkész szabadon 
engedéséért cserébe kezességet vállalnak, és hogy a bizottság érkezésekor őt előállítják: MNL OL, E254, fasc. 
120., 1689. október, nr. 42. Felsőbánya, 1689. október 6. 
1422 ARSI, Austr., vol. 148., LA 1688., pag. 61. 
1423 ARSI, Austr., vol. 148., LA 1688., pag. 23., 38. 1689-ben nyolc református tért katolikus hitre a Rómába 
küldött jelentés szerint: ARSI, Austr., vol. 229., fol. 83r. A jelentést 1690. március 20-án, Kassán Szántosy 
András nagyprépost erősítette meg. 
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mindent elkövettek annak érdekében, hogy a városban katolikusok kerüljenek vezető 

pozícióba.1424 

 

5.3. KATOLIKUSOK A VÁROSI TANÁCSBAN 

A nagybányai tanács katolizálására való törekvés már a jezsuita misszió első korszakában, az 

1670-es években jelentkezett. Az 1674. őszi összecsapást követően a város vezetésének nagy 

részét Szatmárra hurcolták, köztük Diószegi István bírót és fiát, Diószegi György városi 

jegyzőt is, továbbá a szintén nagy befolyással rendelkező Enyedi családból Enyedi Jánost.1425 

Ez a nagybányaiaknak nem volt teljesen szokatlan: már 1672-től két nagybányai szenátornak 

mint túsznak mindig Szatmáron kellett tartózkodnia.1426 Az 1674-ben elhurcolt bíró helyére, 

mint láttuk, ideiglenesen Villás Jánost tették meg főbírónak. A város még 1675 elején is 

kérelemmel fordult az udvarhoz, hogy a szenátorokat, az elhurcolt bírót és jegyzőt, valamint a 

többi lefogott lakosokat engedjék szabadon.1427 Időközben az év eleji tisztújításon Villást 

megerősítették bírónak, míg jegyzőnek Hejcei Jánost választották. Rutkay András levele 

alapján azonban számos olyan új szenátort is választottak, aki analfabéta volt.1428  

Ennek a kérdésnek a gyökere is az 1676. évi Csáky-féle egyezségre vezethető vissza. 

Ugyanis a kondíciók királyi megerősítésének alkalmával az uralkodó felszólította a várost, 

hogy az 1609. évi 44. törvény értelmében a legközelebbi tisztújításon katolikusokat is 

válasszanak a tanácsba, így visszakaphatják a Szent Miklós-ispotályhoz tartozó alapítvány 

                                                 
1424 ARSI, Austr., vol. 149., LA 1689, fol. 29v–30v. 
1425 MNL OL, E254, fasc. 66., 1674. december, nr. 21. Szatmár, 1674. december 2. 
1426 A város már 1674-ben panasszal fordult a Szepesi Kamarához, mivel az eredeti megállapodás értelmében 
csak addig kellett volna a túszokat Szatmáron tartani, amíg a nagybányai védművek lebontása be nem fejeződik. 
A túsztartás azonban nem ért akkor véget, és a város nagy költségére volt, hogy szenátorait ellássa Szatmáron. 
Ezért a Szepesi Kamarán keresztül kérték az udvart, hogy Spankau generális vagy a szatmári parancsnok 
engedélyével bocsássák szabadon a nagybányai túszokat. MNL OL, E23, 1674. június 5. A túszadást végül csak 
1685-ben Caraffa tábornok oldotta fel, akiről a városi tribunus azt jegyezte fel naplójába: „hogy Isten ő 
nagyságát, Caraffát áldja meg”, mindezzel alighanem ritkán hallható pozitív véleményt fejezett ki az eperjesi 
törvényszék szervezőjéről: SCHÖNHERR 1910. 314. 
1427 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 16. 1675. január 10-én praesentált irat. ÖStA, FHKA, HFU, r. 
Nr. 250., 1675. február, fol. 376 – 377. 1675. február 24. Az Udvari Kamara kérte a Magyar Kamarát, hogy ha 
szükségesnek látja, akkor kérjen az ügyben a Szepesi Kamarától tájékoztatást. Az Udvari Kamara végül a 
nagybányaiak kérését a Haditanácshoz és Spankau tábornokhoz tette át: ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 251., 1675. 
április, fol. 284–348. 1675. április 23-i konferencia anyagában: fol. 299–300. Nagybánya kérvénye; fol. 326–
329. A konferencia előterjesztése az uralkodónak, ennek nyolcadik pontjában javasolják Spankau tábornok 
megkeresését. Úgy tűnik, hogy az ügyben nem történt előremozdulás, mert 1676 tavaszán, a Csáky-féle 
egyezség megerősítése kapcsán ismét felmerült a túszok. A Magyar Kamara még ekkor is azt javasolta, hogy 
mivel ez alapvetően katonai jellegű kérdés, annak döntésében nem lehet megkerülni Strasoldo tábornok 
véleményét, amelyet az Udvari Kamara is elfogadott és az uralkodónak is felterjesztett. ÖStA, FHKA, HFU, r. 
Nr. 256., 1676. április, fol. 87–104., 1676. április 8., fol. 89–90., 101–102. Az Udvari Kamara felterjesztése az 
uralkodóhoz. A túszok kérdése a felterjesztés negyedik pontjában került elő (fol. 101r). 
1428 MNL OL, E254, fasc. 67., 1675. január, nr. 29. Nagybánya, 1675. január 14. Rutkay arról is informálta a 
Szepesi Kamarát, hogy a megválasztott új nagybányai tanács negyven forint támogatást küldött a Szatmáron 
bebörtönzött társainak. 
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kezelését. Ezzel lényegében az a probléma is megoldódott volna, amely a kamara és a misszió 

között feszült az alapítvány kezelése miatt.1429 A Magyar Kamara azonban azt javasolta, hogy 

várják meg a szokásos, év elején esedékes idejét az új választásnak, és akkor válasszanak új, 

katolikus bírót. Javasolták, hogy a választást megelőzően kellő időben bocsásson ki az udvar 

olyan rendelkezést Nagybányának címezve, amelyet a többi szabad királyi városok szoktak 

kapni, felhívva rá a figyelmet, hogy a törvény értelmében és az uralkodó kívánságának 

megfelelően katolikus bírót és katolikus szenátorokat is válasszanak. A Magyar Kamara is 

felvetette, hogy egy katolikus tanács felállítása esetén szóba kerülhet, hogy az Szent Miklós-

ispotály alapítványának kezelését visszaadják a városnak.1430 Ugyanakkor tájékoztatták az 

Udvari Kamarát, hogy a nagybányai tanács katolikusokkal való betöltése aligha lehetséges 

megfelelő katolikus személyek híján. Az Udvari Kamara ezért utasította a Magyar Kamarát, 

hogy vizsgálják meg, van-e lehetőség nem városi polgárok, hanem külső emberek, 

környékbeli nemesek, kamarai tisztviselők beválasztásának, hasonlóan más felső-

magyarországi városokhoz. Ezzel kapcsolatban amúgy Gödy páter is jelezte Bécsbe, hogy egy 

szenátor és a tribunus esetében lát esélyt katolizálásukra.1431 

Azonban a katolikusok beválasztása a nagybányai magisztrátusba végül csak Thököly 

bukását követően, 1688-ban került ismét napirendre. Bekecs István harmincados hívta fel rá a 

Szepesi Kamara figyelmét, hogy a törvények ellenére a nagybányai polgárság nem választott 

katolikus vezetőket, noha mind magyar, mind német származású megfelelő katolikus jelölt 

található a városban. Szintén ezzel függhetett össze, hogy véleménye szerint a nagybányai 

protestáns közösség fenyegetésekkel és büntetésekkel kényszerítette a polgárokat, hogy 

katolikus nemeseknek nehogy eladják házaikat.1432 Ez azért is lehetett sérelmes a katolikusok 

számára, mert így még kevesebb esélyük volt, hogy nagybányai ingatlantulajdonaikra 

hivatkozva beleszólhassanak a város ügyeibe. A város persze mindezeket a vádakat 

visszautasította, egyrészt a szabad választás jogára hivatkozva, másrészt hangsúlyozva, hogy a 

városnak önkormányzati joga (jus municipalis), hogy tiltsa a magisztrátus tudta nélküli 

ingatlaneladást külső személynek (extraneus).1433 

1688 decemberében Ravasz Ferenc páter kérte a Szepesi Kamarát, hogy a többi szabad 

királyi város példáját követve parancsolják meg Nagybányának, hogy katolikus magisztrátust 

                                                 
1429 MIHALIK 2011. 68. 
1430 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 256., 1676. április, fol. 87–104., 1676. április 8., fol. 93, 99–100. Pozsony, 1676. 
március 12. A Magyar Kamara levele az Udvari Kamarához. 
1431 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 257., 1676. május, fol. 262, 268. 
1432 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. április, nr. 69. Nagybánya, 1688. április 26. 
1433 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. május, nr. 206. Nagybánya, 1688. május 31. 
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és bírót válasszon.1434 A Szepesi Kamara végül épp őt mint plébánost bízta meg a választás 

felügyeletével. A jezsuita superior bírónak és szenátoroknak a helyi kamarai tisztviselőket és 

katolikus nemeseket akarta megválaszttatni.1435 A protestáns városvezetés azonban ekkor még 

sikerrel állt ellen Ravasz Ferenc jezsuita páter és a kamara törekvésének. Sietve követeket 

küldtek a kamarához, és a városi követek részére kiadott menlevél mellett egy hosszú 

levélben fejtegették, hogy mint szabad királyi város, régi előjoguk a szabad választás. Azzal is 

elejét kívánták venni a választás befolyásolásának, hogy a Ravasz Ferenc páter által jelöltek 

alkalmatlanságát egyenként próbálták bizonyítani.1436 Bekecs István bírójelölt ellen azt 

emelték kifogásul, hogy az uralkodó szolgálatában áll és gyenge egészségű.1437 Peter 

Österreicher a nagybányai pénzverde tisztviselője volt, a nagybányaiak kifogása szerint nem 

tudott magyarul. Rátonyi Miklós ugyan a városban lakott, de nem saját jogán, hanem az 

Ajtay-háznál élt, emellett tanulatlanságát is kiemelték. A többiek között túl fiatal, helyi 

ingatlant nem birtokló és gyilkossággal vádolt személyt is felsoroltak. Ravasz páter 

válaszában igyekezett saját jelöltjeit mentesíteni a vádak alól.1438 Végül sikerült elérnie két 

katolikus beválasztását a városvezetésbe. Bekecs István harmincados, aki betegsége miatt a 

bíróság viselését nem vállalhatta, első szenátor lett, és Peter Österreicher pénzverdei 

tisztviselő szintén szenátor lett.1439  

A nagyobb katolikus befolyás kiépítése a következő években sem volt sikeres. 1689-

ben Ravasz Ferenc kérésére a kamara ismét elrendelte a városnak, hogy katolikusokat 

válasszanak a vezető tisztségre, sőt, ismét a jezsuita plébánost jelölték ki, hogy ő fogja a 

bírójelöltet, a jegyzőt és a további katolikus tisztviselőket megnevezni.1440 Azonban még 

1691-ben is csupán két katolikust választottak be a szenátusba, míg bíróvá a református 

Enyedi Istvánt emelték, jegyzőnek pedig fiát, Enyedi Sámuelt tették meg.1441 Enyedi Sámuelt 

hamarosan a magisztrátus Dési István szenátorral együtt Kassára küldte követségbe, ahol 

                                                 
1434 MNL OL, E254, fasc. 116., 1688. december, nr. 65. Nagybánya, 1688. december 5. 
1435 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. január, nr. 40. Nagybánya, 1689. január 9. 
1436 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. január, nr. 46. Nagybánya, 1689. január 6. Megbízólevél Pap István és 
Burján István városi követek részére. MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. január, nr. 45. Nagybánya, 1689. január 
7. A város vezetése jelentette a kamarának, hogy követeit elküldte, de az utak alkalmatlansága miatt késedelmet 
szenvednek, kérték addig ügyük függőben hagyását. MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. január, nr. 61. 
Nagybánya, 1689. január 6. A város tiltakozása a szabad választási joguk megzavarása miatt, és kifogásaik 
Ravasz Ferenc jelöltjei ellen. 
1437 FALLENBÜCHL 2002. 49. Bekecs István 1687-től volt Nagybányán harmincados, 1692. március 20-án halt 
meg. 
1438 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. február, nr. 30. Nagybánya, 1689. február 14. Ravasz Ferenc SJ atya 
levele, mellékletében más kéztől származó lista a Ravasz által jelöltek neveiről és az ellenük emelt kifogásokról. 
1439 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. március, nr. 25. Nagybánya, 1689. március 26. 
1440 MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. november, nr. 46. Felsőbánya, 1689. november 18. Ravasz Ferenc a 
Szepesi Kamarához. MNL OL, E152, Irregestrata, 208. dob., Egyházpolitikai iratok, nr. 5. 1689. november 29. 
1441 MNL OL, E254, fasc. 128., 1691. január, nr. 33. 1691. január 11-én praesentált irat. 
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többek között azt is kérniük kellett a kamarától, hogy erősítsék meg őket a szabad tisztújítás 

jogában, és ne kényszerítsék a várost katolikus bíró és jegyző választására.1442 A nyomás 

egyre nőtt, 1694-ben már a szomszédos városban, Szatmáron is katolikus bírót választottak és 

három katolikus szenátor is került a magisztrátusba.1443 A Szepesi Kamara el is rendelte a 

városnak, hogy bírónak Sárpataky János harmincadost, jegyzőnek pedig Fekete János 

tiszttartót válasszák meg. A város azonban ellenállt és nem volt hajlandó engedelmeskedni. 

Sárpataky protestált a nagybányaiak eljárása ellen, de nem tudta őket engedelmességre 

szorítani.1444 A botrányos választás miatt a város képviselőit a Szepesi Kamara maga elé 

idézte Kassára.1445 A városnak ígéretet kellett tennie, hogy ezentúl a kamarai rendeletekhez 

alkalmazkodik, és egy megismételt választást tartanak Szent György napján.1446  

Úgy tűnik, a nagybányai választások később sem zajlottak problémamentesen. 1697-

ben a szatmári tisztújításon tört ki botrány, és ekkor a Szepesi Kamara azt javasolta a Magyar 

Kamarának, hogy a szatmáriakat a nagybányaiak mintájára büntessék meg 2000 forintra.1447 

1698-ban viszont már katolikus bírót választottak Sárpataky személyében, mellé jegyzőnek a 

szintén katolikus Becsky Jánost választották és négy szenátornak is katolikust választottak. 

Emellett az alsóbb városi tisztviselők közül az első vásárbíró is katolikus lett.1448 

Az 1690-es évek végére a három évtizeddel korábban teljesen protestáns többségű és 

vezetésű Nagybányán sikerrel épült ki a katolikus egyház intézményrendszere: két 

szerzetesrend telepedett le, mindhárom városi templomot megszerezték, a protestáns 

lelkipásztorokat kiszorították a városból, és a magisztrátusba, illetve a bírói tisztre is sikerrel 

választottak katolikust. Minden olyan intézmény a katolikus egyház kezébe került, amely 

korábban a protestáns többség túlsúlyát biztosította. Azonban ezek csak az alapjai voltak a 

helyi katolikus terjeszkedésnek, amely hosszútávon mégis sikeresen katolizálta a város 

lakosságát is. A református közösség mellett fokozatosan kialakult egy markáns katolikus 

tömb is, amely a 19. század elejére többségbe került a városban.1449 

                                                 
1442 MNL OL, E254, fasc. 129., 1691. május, nr. 49. Nagybánya, 1691. május 11. 
1443 MNL OL, E254, fasc. 151., 1694. január, nr. 66. Bécs, 1694. január 20. Ennek mellékletében található a 
szatmári magisztrátus névsora. 
1444 MNL OL, E254, fasc. 151., 1694. január, nr. 105. Nagybánya, 1694. január 23. 
1445 MNL OL, E254, fasc. 151., 1694. február, nr. 31. Nagybánya, 1694. február 12. 
1446 MNL OL, E152, Irregestrata, 208. dob., Egyházpolitikai iratok, nr. 10. Kálló, 1698. március 18. 
1447 MNL OL, E23, 1697. március 14. Az 1690-es évekbeli szatmári tisztújításokat röviden összefoglalja, és 
említi a nagybányaiak 1694. évi megbüntetését: PÁL 2008. 206–209. 1697-ben elővették a Csáky-féle 
instrukciókat, ami azt is mutatja, hogy a húsz évvel korábbi egyezségre mint jogi alapra tekinthettek: MNL OL, 
E250, fasc. 77., nr. 41. 1697. május 11. Az irat önmagában áll, de egyértelműen húsz évvel korábbi vonatkozású, 
így csak sejthető, hogy a tisztújítás körül az 1690-es évek végére kibontakozó ellentétek miatt vették elő, és 
rakták le később egy 1697. évi dátum alá az iratot. 
1448 MNL OL, E254, fasc. 181., 1698. január, nr. 138. Nagybánya, 1698. január 2. 
1449 MIHALIK 2011. 71. 
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6. A VISSZAFOGLALT ŐSI SZÉKHELY: 

EGER 

 
6.1. A PÜSPÖK NÉLKÜLI PÜSPÖKI SZÉKHELY KIÉPÜLÉSE 

Kilencvenegy esztendei török uralom után 1687. december 17-én szabadult fel Eger. E kilenc 

évtizedes uralom nyilvánvalóan nem maradt nyom nélkül a városban. A város 

újjátelepülésének és újjáépülésének történetét, az első évtizedet a vallási-felekezeti 

szempontok szerint vizsgálom, hangsúlyosan azt, hogyan kezdődött meg a püspök nélküli 

püspöki székhely kiépülése. 

A kapitulációt követően több szerzetesrend tábori képviselője is sikerrel szerzett 

ingatlanokat rendje számára. Így már az első napokban megjelentek a városban a jezsuiták, a 

minoriták és a ferencesek, majd 1689-ben a szerviták. A Szent Mihály-plébániatemplomot 

ideiglenesen a gyöngyösi ferencesrendi gvárdián, Palásthy András foglalta el, míg december 

18-án a város felszabadulásáért a hálaadó misét a jezsuitáknak átadott mecsetben tartották 

meg.1450 

Érdemes röviden áttekinteni az egyes rendeket. A minoriták a város központi részén 

kaptak telket, amelyen akkor néhány lakóház és egy kisebb mecset állt. A mecsetet maga 

Fenesy püspök szentelte fel 1688. március 21-én, Egerben tett első látogatása során. Az 

épületet egészen 1712-ig használta a rend, szinte változatlan formában. Az új templomra való 

gyűjtést már 1699-ben megkezdték, ám az csak 1715–1716-ra készült el.1451 A minoriták 

telkét egyik oldalról az Eger-patak, másik oldalról Noszvaj Ferenc kikeresztelkedett török 

polgár háza határolta.1452 

A ferencesek a város déli városfala mentén nyertek el egy mecsetet és öt házat. Ezen 

kívül állt még itt két kisebb épület, ennek egyikébe Philip Körber császári élelmezési biztos 

költözött. Az utca túloldalán pedig a várparancsnok, báró Buttler János háza állt a ferencesek 

mecset-templomával szemben.1453 Kovács Béla a feltételezhető szakrális kontinuitás miatt 

úgy vélte, hogy a mecsetből átalakított templomnak középkori előzményei voltak, és a Szent 

                                                 
1450 SUGÁR 1987. 263–265. 
1451 KOVÁCS 2008. 137–139. 
1452 KOVÁCS 2006. 118. 
1453 KOVÁCS 2006. 76, 83. Körber és a ferencesek telke között két kisebb ház is volt, ezek egyikében egy császári 
sótiszt lakott egy ideig. Johann Sebastian Hornig – közelebbről ismeretlen tisztviselő – a Szepesi Kamarához 
intézett leveléből tudjuk, hogy a ferencesek szerették volna ezt a két házat is elnyerni, azonban a Kamara 
rendelkezése értelmében azokat 1688 tavaszán még további célokra vissza kellett tartani, későbbi döntésig: MNL 
OL, E254, fasc. 113., 1688. április, nr. 128. Eger, 1688. április 15. 
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Demeter tiszteletére emelt templom állhatott itt a középkorban.1454 A Palásthy András által 

ideiglenesen lefoglalt Szent Mihály-plébániatemplomot a püspökség átvette, ezt követően a 

rend a katolikus templomnak felszentelt mecsetben tartotta szentmiséit. 1688-ban Palásthyt 

nevezték ki egri ferences házfőnöknek, mellé rendelték még Krusch Bernátot német 

hitszónoknak, valamint Kolocsányi Pál testvért. Rendháznak a patrónusaik, Borsicz János 

bíró és Tassy Mihály hevesi alispán özvegye, Csáktornyai Borbála jótéteményéből átalakított 

házakat használták. A ferencesek is az 1687-ben elnyert mecsetet használták még a 18. század 

elején, ahol három oltárt alakítottak ki, valamint egy szűk kis karzatot is építettek. Új 

templomuk 1705-ben, míg az új rendház 1714-ben épült meg.1455  

A jezsuita források bősége miatt az ő megtelepedésükről tudjuk a legtöbbet. A 

jezsuiták számára először egy központi, a minoritákéhoz közel eső telket jelöltek ki, ám az 

Eger-patak közelsége és az árvízveszély miatt a rend inkább a nyugati városfal menti, 

Kiskapuhoz közel eső telket választotta. A telken egy mecset és 17 kisebb-nagyobb ház állt. 

Az egyik szomszédjuk Domonkos Jakab császári postamester volt, szemközt állt a török utáni 

első egri városháza. Közel volt a későbbi püspöki rezidencia és a káptalan provizorának, 

Farkas Jánosnak a háza is.1456 1690-ben sekrestyét építettek a kis jezsuita templomhoz, de 

1692-ben már kijelölték az új templom és a kollégium helyét. A következő években számos 

tervváltozat született a templom és a rendház épületére, ez kisebb nézeteltérést is okozott az 

egri jezsuiták és az osztrák rendtartomány bécsi vezetése között. Az ünnepélyes 

alapkőletételre végül 1700-ban, Loyolai Szent Ignác ünnepén került sor.1457 

A szervita rend német provinciálisa, Simon Maria Wintschger a város visszafoglalását 

követően azzal a kéréssel fordult az uralkodóhoz, hogy az újonnan visszafoglalt területeken, 

de mindenekelőtt Pesten és Egerben, a rend számára megfelelő telket biztosítsanak rendházuk 

és templomuk megépítésére, valamint ehhez gyümölcskertet és szőlőt is kaphassanak. Az 

uralkodó ezért 1688. június 30-án elrendelte az Udvari Kamarán keresztül Fischer Mihálynak, 

a Szepesi Kamara adminisztrátorának, hogy a szervitáknak megfelelő telket biztosítson.1458 

Augusztusban a császári számvevő, Jakob Weigandt és az udvari kancellár, Strattmann gróf is 

levélben fordult a Szepesi Kamarához, hogy támogassák a rend egri letelepedését.1459 A 

szervita rend első atyái 1688-ban érkeztek meg Egerbe. 1694-ben a vár alatt kaptak egy 

                                                 
1454 KOVÁCS 1965. 85. 
1455 KARÁCSONYI 1924. II. 36–37.; DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 362–363. 
1456 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 529.; KOVÁCS 2006. 96–99. 
1457 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 530–531. 
1458 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 322., fol. 913–914. 
1459 MNL OL, E254, fasc. 115., 1688. augusztus, nr. 18. Bécs, 1688. augusztus 10.; nr. 109. Bécs, 1688. 
augusztus 4. 
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nagyobb telket, amelyen egy mecset, egy török iskola (mestrup) és 10 kisebb ház állt. A 

hagyomány szerint ezen a telken a középkorban a klarisszák kolostora állt, és a török épületek 

is ennek falaira épültek. A szerviták közelében feküdt a 17. század végén a kanonoki házak 

sora.1460 A szerviták a Maklári-kapu előtti térségben kaptak földeket gazdálkodásra, ám ezek 

az ott kifolyó Eger-patak áradásainak voltak kitéve. Ahogy az egri szervita kolostor 

házfőnöke, Ignác atya írta a kamarának, a városban maradt török újkeresztények is azt 

mesélték, hogy a török időkben sem használták azokat a földeket az árvíz veszélye miatt. 

Ezért a rend kérte, hogy a kolostorhoz közelebb eső Rác-kapu közelében kaphassanak 

földeket és egy kis szőlőt is. Továbbá egy kaszálórétet is kértek, mert azt addig egyáltalán 

nem jelöltek ki számukra.1461 

A szervitákkal egyidőben a pálosok is szerettek volna Egerben telket kapni és 

kolostort építeni. A pálosok egy mecsetet és ehhez tartozó telket kértek volna, valamint az 

Eger városán kívül eső, a középkorban a rend birtokában lévő Mária Magdolna-kolostort 

szerették volna visszakapni. Bár az uralkodó támogatta kérésüket, a rend egri megtelepedése 

mégsem valósult meg.1462 

A szerzetesrendeken kívül a püspökség is megkezdte a visszatérést, noha maga a 

főpásztor, Fenesy György élete végéig Jászón tartotta székhelyét. Nem sokkal a város 

visszafoglalását követően, 1688 márciusában a püspök Egerbe érkezett, főként persze azért, 

hogy a kamara által átadott ingatlanokról tárgyaljon. A Hatvani-kapu közelében, a Szent-

Mihály plébániatemplom, a Hosszú-utca és a nyugati városfal által határolt területen kapott a 

püspök három nagyobb házat, amelyek korábban Ibrahim pasa városi házaiként szolgáltak. 

Egy 1690-ben kelt jelentés szerint a három ház részben vagy teljesen kőből épült, faragott 

tornácuk volt és díszes tetőzet fedte őket.1463 A források azonban a rezidencia kijelölése 

ügyében némi nézeteltérést mutatnak, ugyanis 1688 nyarán, alig néhány hónappal a püspök 

egri látogatását követően, a Haditanács az Udvari Kamarához fordult, hogy a Szepesi Kamara 

a várbeli palotát is a püspök részére jelölte ki, noha korábban a városi székesegyház melletti 

területen megfelelő ingatlant kapott.1464 Egy évvel később sem rendeződött még a kérdés, 

mert 1689 májusában Urban Weniger egri harmincados jelentette a kamarának, hogy Buttler 

                                                 
1460 KOVÁCS 2006. 142–143., 150–151., 156. 
1461 MNL OL, E254, fasc. 117., 1689. február, nr. 96. Eger, 1689. február 2. 
1462 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 322., fol. 467–468. 1688. június 15. 
1463 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 490–491. 
1464 ÖStA, FHKA, HFU, r.Nr. 322., fol. 803–806. 1688. június 28. 
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várparancsnok nem akarta elfogadni a Breuner-féle kamarai bizottság rendelkezését a várbeli 

palota átadásáról a püspöknek, hanem uralkodói rendeletet várt volna róla.1465 

Az egri káptalan nevében 1688. március 24-én Dorich Miklós éneklőkanonok és patai 

főesperes fordult kérvénnyel a Kamarához. A káptalan ennek eredményeképpen tizenhat házat 

kapott, így alakult ki a vártól a Német-kapu irányába a káptalansor.1466 1697-ben itt jelölt ki 

Kondor János hatvani prépostnak, hevesi főesperesnek lakóházat a káptalan, aki a kanonokok 

közül elsőként tért vissza tartósan a székvárosba.1467 A középkorban a kanonokoknak a várban 

voltak lakóházai, a Szent János-székesegyház közelében, ám a források alapján úgy tűnik, 

hogy a városban is bírtak házakat, mégpedig ugyanazon a területen, amit a 17. század végén 

visszakaptak. Az utcának a várhoz közelebb eső végén volt a középkorban a Szent Katalin-

templom.1468 Valószínűleg ennek a templomnak a helyén emelkedő Kethuda-mecsetet kapta a 

testület templomul, az ígéret szerint addig, míg a várbeli Szent János-székesegyház újjá nem 

épül. Ezt a kis templomot, amely a mai napig álló híres egri minaret tövében feküdt, Szent 

József tiszteletére szentelték fel.1469 A templomot 1726-ig használta a káptalan, ekkor az 

Egerben letelepedő irgalmasrendieknek adták át.1470 A káptalan tagjai templomuk átadását 

követően a 18. század közepére itteni házaikat is eladták, és a Hatvani-kapu és az Eger-patak 

közti térségben építették fel új, barokk palotáikat.1471 

A Szent Mihály-plébániatemplomot az első néhány hónapban a ferencesek használták, 

majd miután Fenesy György püspök kinevezte Nagy Jánost plébánosnak, átadták neki a 

templomot. Már az ő idejében megindultak a felújítási munkálatok. Három oltár építéséről 

tudunk ebből az időszakból: Szent Imre, Szent József és 1688–1691 között Szűz Mária 

tiszteletére. Utóbbi oltár elé temették el a plébánost is 1691-ben. A szentély alatt egy kriptát is 

kialakítottak. A korai feljegyzések alapján a templom többhajós lehetett. Fenesy püspök 1696-

ban 2000 zsindelyt és zsindelyszeget küldött a plébánosnak a templom tetőzetének 

megújítására.1472 Feltehetőleg a várbeli, egykori székesegyház felújítását sürgethette 

Széchényi György esztergomi érsek 1692-ben, aki levelében megfeddte az egri püspököt, 

hogy az újjáépítés helyett a jászói templomot újítja fel, illetve Nagyszombatban állíttat szép 

                                                 
1465 MNL OL, E254, fasc. 118., 1689. május, nr. 121. 1689. május 29. 
1466 NEMES 2001. 9. 
1467 MNL HML, XII-1/23. nr. 104. 
1468 KOVÁCS 1965. 81–82. 
1469 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 407.; KOVÁCS 2006. 141–143., 150–151. 
1470 LIPP 2009. 354. 
1471 KOVÁCS 1965. 82. 
1472 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 408. 
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emlékművet. Azért is sürgette az érsek az újjáépítést, mert úgy vélte, hogy az egri püspökség 

jövedelmeinek rovására más fogja a felújítást elvégezni.1473 

Ezenkívül még egy egyházi intézmény volt a városban a 17. század végén, az egri 

rácok temploma és plébániája. Ez a város északnyugati szegletében, a Rác-kapu mellett 

feküdt. A templom feltehetőleg a középkori ágostonrendi remeték templomával azonos, 

legalábbis a jezsuiták historia domusa így tudta.1474 Kovács Béla véleménye szerint itt feküdt 

a középkorban a Szent Miklós-templom, amelyet a város 1596-os elfoglalása után adtak a 

törökök a város rác lakosságának.1475 A rác templom szomszédságában egy romos épület is 

állt, erről pedig úgy tartották, hogy egy középkori apácakolostor maradványa.1476 

Érdemes azt is áttekinteni, hogy az egyházhoz kötődő személyek hol laktak. A piactér 

és a Szent Mihály-plébániatemplom közti területen, a későbbi líceum területén bírt házzal 

Deák János püspöki tiszttartó.1477 A plébániatemplom előtti területen álló házsorban lakott 

Szabó Mátyás sekrestyés és harangozó, aki egyértelmű, hogy az általa betöltött feladat miatt 

kapott itt házat. Pár telekre tőle bírt házat Tassy Mihály alispán özvegye, a már említett 

Csáktornyai Borbála asszony, aki a ferences rend támogatója volt.1478 Végrendeletében is 

bőkezűen támogatta a rendet. Házi eszközeit mind a rendre hagyta, egy drágakő eladásából 

származó összeget pedig a ferences templom építésére szánt. Birtokának, Szentdomonkos 

falunak eladásából származó jövedelmét pedig az egri, szécsényi, füleki és gyöngyösi 

kolostorokra hagyta. Végakarata szerint az egri ferences templomban kellett örök nyugalomra 

helyezni, amennyiben ez nem volt lehetséges, akkor a Szent Mihály-plébániatemplomban.1479 

Az egri ferences gvárdián, Palásthy András édesanyja is kapott egy telket a város délkeleti 

szegletében, a Maklári-kapu közelében.1480 

A Szent Mihály-plébániatemplom és a püspöki rezidencia közötti domboldal házai 

közül kettőt lebontásra ítéltek, ezzel a temetőt akarták bővíteni. Szintén itt, a domboldalban 

volt a plébániaépület két házból kialakítva, amelyhez kert is csatlakozott. Közelében kapott 

telket a kántor. A püspöki rezidenciát és a piacteret összekötő utcában kapott házat Molnár 

István tanítómester. A Hosszú-utcában, a jezsuiták rendházához közel lakott Farkas János, az 

                                                 
1473 EÉL, AV, nr. 722. Pozsony, 1692. november 17. Széchényi György érsek levelében „ecclesia illa desolata”-
ként említi a templomot, emiatt merülhet föl a gyanú, hogy inkább a várbeli, romos Szent János székesegyházra 
gondolhatott a városbeli, 1688-tól lassan, de fokozatosan felújítás alatt álló Szent Mihály plébániatemplom 
helyett. 
1474 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 562. 
1475 KOVÁCS 1965. 86.  
1476 KOVÁCS 2006. 115. 
1477 KOVÁCS 2006. 84. 
1478 KOVÁCS 2006. 86–87. 
1479 KARÁCSONYI 1924.  II. 37. 
1480 KOVÁCS 2006. 80. 
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egri káptalan provizora. Szintén itt alakították ki három házból az ispotályt is, amely mellett 

egy használaton kívüli mecset állt, de nincs információnk arról, hogy a mecsetet 

ispotálytemplom céljára felhasználták volna.1481 Az Ispotály utcájában kapott telket és házat 

az egri püspök titkára, Szörényi Gábor. A titkárnak 1689 nyarán a Breuner-féle kamarai 

bizottsághoz benyújtott kérvényéből tudjuk, hogy a ház részben leégett, részben romos 

állapotban volt, amikor átvette és azt saját költségén addigra már valamelyest helyrehozta. A 

házhoz egy kis szőlőföldet is kapott. A bizottságtól ekkor Fenesy György egri püspök 

ajánlásával a ház mellé szántóföldet és kaszálót kért.1482 

Összességében elmondható, hogy a rác templom, a ferencesek, a szerviták temploma 

és rendháza, valamint a káptalani templom és a plébániatemplom középkori előzményekre 

épült, amelyek a török időben mecsetként szolgáltak. A középkori Szent Jakab-templom és 

ispotály, amely a Német-kapu közelében feküdt, a kora újkorban már nem nyerte vissza 

vallási funkcióját.1483 Újabb, törökkori épületeket, mecseteket a jezsuiták és a minoriták 

kaptak. Ez általános jelenség volt, az ország szinte minden városában az egykori mecseteket 

(amelyeknek gyakran középkori keresztény templom előzményei voltak) kapták meg a 

katolikusok templomnak.1484 Ezeken az épületeken kívül a város több pontján ekkor még 

álltak használaton kívüli iszlám vallásos építmények, kisebb mecsetek, iskolák, továbbá 

fürdők, de ezek a város visszafoglalása után nem kaptak keresztény vallási funkciót.1485 A 

szerzetesrendek, valamint a püspökség által megkapott épületek a városi térben jól elosztva 

helyezkedtek el, a város különböző részeit kellőképpen lefedték. Talán egyedül a vár és a 

Maklári-kapu közti térség mondható ilyen szempontból fehér foltnak, az itteni lakosság 

alighanem a ferencesekhez és a minoritákhoz járt leginkább.  

 

6.2. RÁCOK, HAJDÚK, ÚJKERESZTÉNYEK 

Eger visszavételét követően Fischer Mihály kamarai adminisztrátor több mint száz, korábban 

Füleken szolgált hajdút telepített a városba, akiknek házat és szőlőt adtak, hozzájuk 

csatlakoztak később putnoki és szendrői hajdúk. A telepítési felhívásra jelentkezőknek a 

harmincadoshoz, Domonkos Jakabhoz kellett fordulniuk, aki az első néhány hónapban a 

                                                 
1481 KOVÁCS 2006. 91., 99., 101., 119. 
1482 MNL OL, E254, fasc. 119., 1689. augusztus, nr. 48., Sine dato. 
1483 KOVÁCS 1965. 77, 79. 
1484 SIPTÁR 2012. 475. 
1485 Sok helyen ezeket az épületeket a szerzetesrendek rendháznak, kolostornak kapták meg. Így például a budai 
jezsuiták egy medreszét kaptak, a pécsi domonkosok, a budai bosnyák ferencesek derviskolostort, a budai 
kapucinusok egy kórházzá alakított fürdőt: SIPTÁR 2012. 481. 10. j. Hasonló esetre találunk példát az egri 
egyházmegyéből is. A hagyomány és az 1746. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Gyöngyöstarjánban egy 
török fürdő romjaira építették fel a katolikus templomot: MIHALIK 2013. 88. 
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városi tanács és főbíró működését helyettesítette. A letelepedni vágyók a kiosztott ház és 

szőlő árát részletben is törleszthették. Domonkos eleinte néhány új polgárt emelt tanácstaggá, 

majd főbírót, jegyzőt és kvártélymestert jelölt ki, így 1688 tavaszán megkezdhette működését 

a városi tanács is. A letelepedést segítette, hogy a város 1694-ig szabad királyi városi ranggal 

bírt, azt csak a földesúri jogaikat érvényesíteni kívánó püspök és káptalan ellenlépéseinek 

köszönhetően veszítette el. A földesurakkal való kapcsolatot az 1695-ben megkötött, Fenesy-

féle egyezség szabályozta, amely nagy hatással volt a város társadalmának felekezeti, etnikai 

összetételére is.1486 

A török kivonulását követően a városban nagy számban maradtak muzulmánok, akik 

az Oszmán Birodalom különböző tájairól származtak. Palásthy András és a ferencesek már az 

első napokban hozzáláttak keresztény hitre térítésükhöz, amelyhez aztán a többi 

szerzetesrend, de mindenekelőtt a jezsuiták csatlakoztak.1487 Sugár István kutatásai igazolták, 

hogy miután Egerben a vár feladását rögzítő kapitulációs egyezmény értelmében az országban 

egyedülállóan kiváltságos helyzet illette a keresztény hitre tért korábbi oszmán alattvalókat, 

az egri újkeresztények nemcsak az egri törökök soraiból származtak, hanem a környező 

településekről is, sőt, még Nagyvárad 1692. évi visszafoglalásakor is települtek Egerbe. 

Körülbelül négyszázan lehettek. Többségük a vár alján lakott, a mai Dobó utca mentén, 

amelyet a korban a források épp emiatt Türkengasseként is jelölnek. Az egri újkeresztények 

50%-a itt és a közeli Felnémeti utcában lakott. Sugár István azt is kimutatta anyakönyvi 

adatok alapján, hogy igen nagy arányban egymás között házasodtak és választottak 

keresztszülőket, ami nagyfokú összetartásra utal. Ezt a különállást a jezsuita források is 

megerősítik, hangsúlyozva, hogy inkább csak színleg lettek keresztények, a keresztény 

tanokat nem fogadták be igazán, így a város etnikailag heterogén, de felekezetileg döntően 

keresztény lakosságával nem kerültek kapcsolatba, ahogy a többség is kinézte őket maguk 

közül. Ez is közrejátszott abban, hogy az 1699. évi karlócai békét követően elkezdtek 

Törökországba költözni, és a folyamat a Rákóczi-szabadságharc idején is tovább 

folytatódott.1488  

Természetesen voltak, akik sikeresen integrálódtak Eger keresztény közösségébe. A 

város középpontjában, a piactéren óriási telket birtokolt Noszvaji Ferenc, aki a török időben 

                                                 
1486 DERCSÉNYI–VOIT 1972. 24. 
1487 SUGÁR 1987. 265. 
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SOÓS 1975b. Egy évtizeddel később további levéltári forrásokra is támaszkodva cáfolta Katona elméletét Kovács 
Béla: KOVÁCS 1986. 
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Noszvaj község török földesura volt. 1697-ben ezt a hatalmas telket a minoritáknak 

adományozta, itt épült fel a 18. században a ma is látható minorita templom.1489 A másik ilyen 

neves személy Báthory László, korábban Olajbég volt, akit az uralkodó a vár feladásáról szóló 

tárgyalások során vitt szerepe miatt 1693-ban személyében és jószágaiban is felszabadított és 

kiváltsággal illetett. 1695-ben mivel Báthoryt Borsod vármegye jogtalan terhekkel akarta 

sújtani, ezért kérésére az uralkodó az Udvari Kamarán keresztül elrendelte a Budai Kamarai 

Adminisztrációnak, hogy erősítsék meg a vármegye előtt is Báthory kiváltságait.1490 A 

karlócai béke után azonban Báthory is eladta birtokait egy kamarai tisztviselőnek és 

elköltözött Törökországba, tehát végül az ő esetében sem volt sikeres az integráció.1491 

A rácok telepedtek le leginkább egy tömbben a Ráckapu és a ráctemplom térségében. 

A görög katolikus lakosság közül csak néhányan laktak a város más pontjain, így például 

Görög Tamás kereskedő lakott a város középpontjában, a piactéren, amelynek északkeleti 

szegletében helyezkedtek el a rácok boltjai.1492 Az egri görögök és rácok 1688. szeptember 

20-án az egri püspök előtt letették az esküt és egyesültek a katolikus szertartásúakkal. Az 

1695. évi Fenesy-féle szerződés a görög katolikussá lett rácokat ismerte el Eger harmadik 

nációjának a magyar és német mellett. Az unió helyzete azonban Egerben sem volt 

egyértelműen erős, mert 1715-ben Erdődy Gábor Antal püspök lefogatta a görögök idős 

papját, mivel ugyan formailag letette az esküt, azt nem tartotta meg, a keleti szertartást 

követte, és a karloviczi görög keleti gyűlésre is elment.1493 Úgy tűnik az egri rácok felett a 

Szentendrén lakó szerb ortodox és a munkácsi görög katolikus püspök párhuzamosan 

gyakorolt joghatóságot, erre világít rá legalábbis Rácz Lukács válási ügye, akinek mindkét 

püspöktől írásos jóváhagyást kellett szereznie válását követően: „Csak ő maga püspökitől 

budaitól, aki Szent Endrén lakik, hozzon magának szabadságot házasságra, munkácsi püspök 

is confirmálja azt”. Ugyanis a válási ítélet szerint sem a férj, sem a feleség nem házasodhatott 

újra. Az asszony viszont mégis együtt élt „házasságban” egy férfival, emiatt Rácz Lukács is 

szeretett volna engedélyt szerezni újabb házasságra. Az eset érdekessége azonban, hogy a 

budai szerb ortodox püspök erre vonatkozó engedélyét a munkácsi görög katolikus püspöknek 

is meg kellett erősítenie. Ráadásul egy másik, latin nyelvű beadvány szerint Rácz Lukács 

részére maga Čarnojević Arsenije ortodox pátriárka adott engedélyt új házasságra. A görög 

katolikus püspök általi megerősítés viszont már azt mutatja, hogy az ortodox szerb és görög 

                                                 
1489 SUGÁR 1979. 204–205. 
1490 ÖStA, FHKA, HFU, r. Nr. 368., 1695. március, fol. 552–553. 1695. március 18. 
1491 BALÁSSY 1975. 51. A püspök emiatt megtiltotta az újkeresztények ingatlanjainak adás-vételét. 
1492 KOVÁCS 2006. 117, 126.  
1493 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 28, 562.  
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lakosságot csak akkor tűrték meg Egerben, ha unióra léptek a katolikus egyházzal. 

Mindemellett a válási ügyet azonban nem ők, hanem Nagy János egri római katolikus 

plébános indította el, és magát a pert is az egri püspöki szentszék előtt folytatták le. Azonban 

e válási perpatvarból tudjuk, hogy az 1690-es években egy Demeter nevű ortodox pópa mint a 

„rácz patriarchának vice gerense” működött a városban királyi engedéllyel. Működése célja 

az volt, hogy „Egerben és más városokban, az hol keresztény emberek laknak, ráczok, 

görögök, régi törvényben lévők, kik között ha valami rendetlen dolgokat találok, azt 

megigazítsam.” 1494 

A protestánsok kis számban telepedtek meg Egerben, és nem is különültek el annyira, 

mint az újkeresztények vagy a rácok. Főként a Hosszú utca mentén szereztek házakat. Az 

evangélikusok esetében a családnevek alapján feltételezhető a német származás, valamint igen 

nagy volt köztük a mészárosok aránya. A reformátusok leginkább a városba települt hajdúk 

közül kerültek ki, akik a várparancsnok, Buttler János alá tartoztak és a várőrség részét 

képezték. A református hajdúk igazi vezetője azonban a szendrői alkapitány, Ragályi János 

volt. Az első konfliktusok velük adódtak. Titokban református vallásgyakorlatot folytattak, 

ami felekezeti-társadalmi konfliktushoz vezetett a város vezetőivel és az egri katolikus 

papsággal.1495 Ragályi személyesen is összetűzésbe került a káptalannal 1688 májusában, 

amikor egy kisebb egri szőlőföldjét a káptalan provizora állítása szerint tőle jogtalanul 

elfoglalta.1496  

Az igazi konfliktus azonban 1689 késő nyarán pattant ki. Az egri harmincados, 

Weniger Urban a Budai Kamarai Adminisztrációnak jelentette, hogy az egri katolikus 

lakosság között elterjedt a híre, hogy Ragályi és református katonái 1689. szeptember 4-re 

időzítve tervüket, erővel el akarják foglalni a Szent Mihály-plébániatemplomot és lelkészt 

akarnak behozni oda. Maguknak pedig ingyen, minden illeték megfizetése nélkül 

szántóföldet, rétet és szőlőföldeket akarnak foglalni.1497 1689. októberében az egri lakosoktól 

tanúvallomásokat vettek fel, amelyekben többen arra panaszkodtak, hogy Ragályi katonái a 

házukra törtek, sőt, úgy tudták, hogy elsősorban az újkeresztényeket akarták kiűzni a 

városból. De alighanem a rácokat sem különösebben szívlelték, mert egy rác tanú vallomása 

szerint az egyik hajdú így kiáltott utána: „…ördög teremtette nem kell Egerbe olyan pogány, 
                                                 
1494 EÉL, Szentszéki perek, nr. 4041., GL/aa. Rácz Lukács és Margit ügye. A betelepülő szerbek és főpásztoruk, 
Čarnojević Arsenije peći szerb pátriárka részére 1690-ben kiadott privilégiumot I. Lipót 1695-ben ismét 
megerősítette. Ezzel engedélyezte egy önálló szerb ortodox egyházszervezt létrejöttét a Magyar Királyság 
területén. Ezek között volt a váradi-egri egyházmegye, amelynek élén Jefrem Banjanin állt, ám miután ő unióra 
lépett, az egyházmegyét összevonták a bácsival 1698-ban. DUJMOV 2007. 70–73. 
1495 DERCSÉNYI–VOIT 1972. II. 25–26. 
1496 MNL OL, E254, fasc. 113., 1688. május, nr. 181. Eger, 1688. május 17.  
1497 MNL OL, E285, Varia, 7. Eger, fol. 22. Eger, 1689. augusztus 30. 
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hanem embernek való Eger.” A legfőbb terv azonban valóban a Szent Mihály-templom 

elfoglalása és református prédikátor behozatala volt.1498 A kortárs katolikus tisztviselők úgy 

vélték, hogy ha Ragályi terve sikerült volna, az óriási károkat okozott volna az egri katolikus 

közösségnek. Itt főként a már katolikus hitre áttért protestánsokat és alighanem az 

újkeresztény törököket is értette Domonkos Jakab kamarai tisztviselő: „nem tagadható, ha 

bevehették volna magokot Calvinista uraimék, nem soká megromlott volna az pápistaság 

Egerben, még az kik megtértek, azok is vissza hajlani igyekeztenek…”.1499  

A városvezetés alighanem emiatt fordult szembe Ragályival és a hajdúkkal, ahogy az 

Ragályinak egy leveléből kiderül, amely éppen pár nappal a felvett tanúvallomások előtt kelt. 

Eszerint 1689 őszén a városvezetés a magyar hajdúkat – panaszolta Ragályi – rebellisnek 

tartva, házaikból elűzte, és sokan, akik nem remélhettek Egerben lakást, inkább feladták 

szolgálatukat és hazaszállingóztak.1500 Ezek az ellentétek azonban Ragályi János 1690. évi 

halálával elsimultak, a hajdúk lassanként elhagyták Egert.1501 A felekezeti ellentétek 

kiküszöbölését a püspök és a város között 1695-ben megkötött egyezmény egyik pontjától 

várták, amely kimondta, hogy zsidók és eretnekek nem telepedhetnek meg a városban.1502 

Ennek ellenére tudjuk, hogy a közeli Felsőtárkányban például egy zsidó bérelte a püspökség 

pálinkafőzdéjét, valószínűleg ugyanő lehetett az, akitől 1697-ben 223 forint hátramaradt taxát 

jelzett a püspökségi számadás.1503 Pár évvel később, 1701-ben a zsidók Egerben, de 

alighanem Eger körüli letelepedését is számon kérte Kollonics Lipót esztergomi érsek kérte 

számon az akkori püspökön, Telekesy Istvánon. Kifogásolta, hogy ha a nem artikuláris 

helyeken nem tűrik meg a prédikátorokat, akkor milyen módon engedhetik meg a zsidók 

letelepedését.1504 

Az évszázados oszmán uralom alól felszabadult Eger városának újjászerveződő 

társadalma az első évtizedben tehát meglehetősen heterogén volt. A társadalom integrációja 

azonban a szerzetesrendeknek köszönhetően már ekkor megkezdődött, de csak az első 

eredményeket érhették el. A szerzetesrendek együttműködése tehát nagyon fontos volt, de ez 

                                                 
1498 MNL HML, XII–3/a/15., Liber XV., pag. 14–25. 1689. október 20. 
1499 DRERL, B/13, XXIV. köt., pag. 503–506. Eger, 1689. november 9. Domonkos Jakab levele Fischer Mihály 
kamarai adminisztrátorhoz. 
1500 MNL OL, E254, fasc. 120., 1689. október, nr. 33. Eger, 1689. október 15. 
1501 KOVÁCS 2006. 40–41. 
1502 NEMES 2001. 12. 
1503 MNL HML, XII-3/e/194., Rationes 1., 1697. május 1-i inventárium ill. az 1697. április 1.–május 16. közötti 
számadás. 
1504 MNL HML, XII-3/a/14., Liber XIV., 401–406. 1701. február 2., 1701. május 18. Talán ezzel lehet 
összefüggésben egy 1701. évi uralkodói rendelet, amely az egri püspöknek elrendelte, hogy két lefogott 
magyarbródi zsidót engedjenek szabadon és garantálják, hogy sem személyükben, sem vagyonukban nem esik 
kár: SZEGŐ 2005. 23. 
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a kapcsolat nem volt mindig felhőtlen, ezt mutatja a ferencesek és a minoriták precedencia-

vitája az 1690-es évek közepén. 

 

6.3. A FERENCES-MINORITA PRECEDENCIA-VITA 

A precedencia, az elsőbbség kérdése a kor szimbolikus gondolkodásmódjában rendkívül 

fontos szerepet töltött be. Az előkelőbb hely nagyobb politikai, társadalmi befolyást fejezett 

ki. A hierarchikus rendre épülő kora újkori társadalomban a nemesi családokon, az egyes 

hatalmak diplomatáin kívül az egyház képviselői is mindent elkövettek a lehető legrangosabb 

poszt elfoglalására és annak megőrzésére. Az egyes jeles alkalmak (koronázás, országgyűlés, 

ezekhez kapcsolódó ünnepségek) kiváló alkalmat biztosítottak a rangsorrend megjelenítésére. 

A 17. századi Magyarországon elsőként a vármegyei közgyűléseken merült fel a kérdés, majd 

a kormányszerveknél és az országgyűlésen is vita támadt belőle. Világi és egyházi, világi és 

világi vagy egyházi és egyházi személy, képviselő között egyaránt kialakult emiatt 

nézeteltérés. A szerzetesrendek közötti ellentétek terén különösen figyelemre méltó például a 

pálosok és bencések vitája a 18. század eleji országgyűlésen. Itt már olyan érveket 

sorakoztattak fel, miszerint a bencés rend előbb alakult, a Szent Márton-apátság 

magyarországi elsőségét nem lehet kétségbe vonni, mire a pálosok azzal replikáztak, hogy a 

rend névadója, Remete Szent Pál a hagyomány szerint a 3–4. század fordulóján élt.1505 

A 18. század elején a székesfehérvári körmenetek kapcsán támadt vita. A kérdés az 

volt, hogy az Oltáriszentséget vivő plébános előtt kik mehetnek. A plébános szerint ez a hely 

az énekeseket és zenészeket illette. Ezt a helyet azonban a katonaság és a szerzetesek is 

vitatták. A szerzetesek egymást között is vitában álltak, a karmeliták és a ferencesek is 

maguknak kívánták az elsőbbségi helyet. Végül a császári gyóntatót kérték meg 

véleménynyilvánításra, aki végül a plébánossal értett egyet.1506 

Az egri obszerváns ferencesek és a minoriták, más néven konventuálisok közötti 

rangsorrendi vita egy alapvetően liturgikus esemény, a körmenet kapcsán bontakozott ki, 

valójában azonban a helyi szerzetesrendi hierarchia egy vitás pontjáról volt szó, számos 

további vetülettel is. A helyi konfliktus azonban fokozatosan túlnőtt önmagán, és végül 

egészen Rómáig értek szálai. Az ügy hét éven át húzódott, iratai szerencsére egységesen 

fennmaradtak az egri érseki levéltárban. Számos válasz és viszontválasz született, de ezek egy 

                                                 
1505 FORGÓ 2013. 23–30, 52–58. 
1506 NÉMETH 1977. 23. 



 302 

része egy idő után csak a kialakított érvrendszerek ismétlődő egymásnak feszülését 

jelentette.1507  

Az ellentét története röviden áttekinthető. A vita 1688-ban, a Szent Márton ünnepén 

tartott körmenet kapcsán kezdődött, de alighanem már Eger visszafoglalása és a 

szerzetesrendek megtelepedése után rögtön feszültség keletkezhetett a ferences rend két nagy 

ága, az obszervánsok és a konventuálisok között. A konventuálisok, vagyis a minoriták egyik 

válaszleveléből tudjuk, hogy az ünnep alkalmából Egerben tartózkodó püspököt kérték, hogy 

tegyen igazságot az ügyben, azonban ő azt javasolta, hogy inkább maradjanak a rendházban, 

és ne vegyenek részt a körmeneten. Később a minorita rendtartományt megszervező Giovanni 

Battista Reggiani is többször kérte a püspököt, hogy hozzon döntést. Végül a minoriták 

szerint 1692 januárjában az akkori provinciálisuknak maga a püspök javasolta, hogy 

forduljanak inkább az üggyel Rómához, az illetékes Rítus Kongregációhoz.1508  

A kongregáció 1692. február 9-én a minoriták, mint Egerben régebb óta jelenlévő rend 

javára döntött.1509 Ezt a bécsi nunciuson keresztül Fenesy elé terjesztette, aki erről a 

ferencesekkel, a káptalannal és más szerzetesrendekkel is tárgyalt, majd ennek alapján 

kialakított egy véleményt, amelyet benyújtott a nunciatúrának.1510 Ennek a véleménynek 

alapján készült el egy minorita állásfoglalás, amelyre a ferencesek is válaszoltak, és ezután 

még több vélemény és ellenvélemény született. Végül a nunciatúra az ügyet a püspök mint 

illetékes bírói fórum elé bocsátotta. Ezután a püspök 1695. november 18-ára hirdetett meg egy 

meghallgatást más, kánonjogban jártas egyházi méltóság jelenlétében. A püspök azonban nem 

akarta elsietni a döntést, ezért 1696. január 30-ára hirdetett meg újabb ülést. Ezen a végső 

ülésen jelen volt Szántosy András nagyprépost, püspöki helynök, Pethes András 

olvasókanonok, tapolcai apát, Krucsay Miklós éneklőkanonok, csatári apát, Sorger Mihály 

                                                 
1507 EÉL, AV, nr. 1842. A csomón belül az iratok számozatlanok, csupán a dátum, esetleg a címszó alapján lehet 
rájuk hivatkozni, az alábbiakban ezt a jegyzetelési módot követem. 
1508 EÉL, AV, nr. 1842., E., sine dato, Replica Reverendorum Patrum Minorum Conventualium in controversia 
praecedentia. A Rítus és Ceremoniális Kongregáció (Sacra Congregazione dei Riti e delle Ceremonie) a trienti 
zsinatot követő kúriai reform során, 1588-ban került felállításra. Feladata volt a liturgikus centralizáció és 
egységesítés, de ide tartozott a szentek és boldogok kanonizációjának lebonyolítása is. Ehhez a kongregációhoz 
tartozott a pápai ceremóniák megszervezése is. Emellett itt döntöttek a körmeneteken és más alkalmakon 
előforduló precedencia vitákban. A 16. század végén a ceremóniális kérdéseket kivonták hatásköréből és egy 
külön kongregáció alá rendelték. TUSOR 2004. 153. A kongregáció és a magyar katolikus egyház, főként a 17. 
század első felére eső kapcsolatát vizsgálta: TUSOR 1999.  
1509 EÉL, AV, nr. 1842. Róma, 1692. február 9. 
1510 EÉL, AV, nr. 1842. Bécs, 1693. július 1. Sebastiano Antonio Tanara, Damaszkusz érseke, bécsi nuncius 
elrendeli az egri püspöknek, hogy hajtsa végre a Kongregáció döntését, vagy küldje meg véleményét. A 
nunciushoz két benyújtott véleményt ismerünk, valószínűleg mindkettő a püspöktől érkezett. Az egyik 
keltezetlen, a másik 1693. szeptember 16-án kelt. Ezt követően, 1693. november 25-én küldte meg a nuncius a 
püspöknek az iratokat, annál is inkább, mert az udvarban nem volt a ferenceseknek prokurátora, így velük 
közvetlenül a püspök tárgyalhatott. Bizonyos iratokat a nuncius nem küldött el Kassára, azokat a minoritáknak 
kellett bemutatnia. 
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szerencsi apát, a Boldogságos Szűzről nevezett egervári prépost, Szárhegyi András 

székesegyházi főesperes és Pethő István jezsuita atya, a kassai akadémia kancellárja. A két 

rend részéről Huber Vitus ferences atya, teológiai doktor, illetve a minorita Bonaventura 

testvér jelentek meg.1511 A püspök a Rítus Kongregációval szemben az obszervánsok részére 

döntött, viszont megerősítette a minoriták megtelepedését Egerben.1512 

Az egymással vetélkedő érvek több csoportba sorolhatóak.1513 Az egyik a püspök 

szerepét érintette. Noha a minoriták Replicája szerint a főpásztor javasolta számukra a 

Szentszékhez való fordulást, Fenesy ítéletlevelének szövegezése már inkább némi 

neheztelésről tanúskodik. A püspök arra hivatkozott, hogy a trienti zsinat 25. ülésszakának (de 

Regularibus) 13. fejezete alapján a világi és a szerzetes papság, valamint az ezeken belüli 

rangsorrendi vitákban a megyéspüspök az illetékes bíró, mégis az ő döntése előtt fordultak 

egyből a Szentszékhez. A püspök szerepét a szerzetesrendi megtelepedés szempontjából is 

hangsúlyozták. VIII. Kelemen pápa 1603-ban kiadott Quoniam ad Instituta kezdetű bullája 

alapján a püspök úgy alapíthat új koldulórendi kolostort egy városban, hogy meghallgatja a 

többi, ott már korábban letelepedett rend képviselőjét és más érdekelt felet is. 

Ez utóbbi már átvezet minket a „ki volt ott előbb?” kérdéséhez. Ez a probléma 

azonban már önmagában is két szálon futott: ki volt előbb jogosan Egerben a középkorban, 

illetve ki telepedett le a török visszafoglalását követően először a városban. Az egyik oldalról 

érvként felhozott, VI. Sándor pápa által 1492-ben kiadott bulla alapján megállapították, hogy 

akkor a konventuálisok voltak Egerben. A ferencesek által bemutatott iratok viszont azt is 

bizonyították, hogy Giuliano Cesarini pápai követ IV. Jenő pápa rendelkezése alapján az egri 

egyházmegyéből bizonyos jogi ügyek miatt utasította ki a minoritákat, akiknek át kellett 

adniuk kolostoraikat a ferenceseknek. Ezt az átadást erősítette meg VI. Sándor pápa is az 

említett bullával. Ennek következtében 1492 után a minoriták semmiféle joggal, birtokkal 

vagy konventtel nem rendelkeztek Egerben és az egyházmegyében, ellenben a ferencesek 

1596-ig a városban voltak, amíg a törökök el nem foglalták azt. Sőt, a hódoltság idejében is 

többször bejártak a városba, hogy az ott maradt keresztényeket gondozzák.  

A minoriták ezzel szemben bemutatták az Egerben 1693. november 6-án a gvárdián 

kérésére a város vezetése által felvett tanúvallomásokat. A vallomások érdekessége, hogy 
                                                 
1511 A ferenceseket az a Huber Vitus atya képviselte, aki gyakorta nyújtott kánonjogi, teológiai segítséget az egri 
püspöki szentszéknek. Ott találjuk őt a Krucsay-perben véleményt adó négy teológus között is. Hasonló személyi 
kapcsolódást nem látunk a minoriták esetében, a ferencesek kapcsolati hálója talán ilyen szempontból kedvezőbb 
helyzetet teremtett számukra.  
1512 EÉL, AV, nr. 1842. Kassa, 1696. január 30. Fenesy György egri püspök döntése. 
1513 Az előzőekben már hivatkozott a nunciushoz küldött vélemények, Fenesy ítéletlevele, a minoriták Replicája 
mellett még alapvető forrás az obszerváns ferencesek Libellus et Documenta gyűjteménye. A továbbiakban 
külön hivatkozás nélkül ezekre alapozva ismertetem a két oldal, valamint a püspök érveit. 
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ebben aktívan épp az amúgy katolikus szempontból még rendkívül ingatag „újkeresztény” 

rétegre támaszkodtak, a tanúk között ott találjuk az előző fejezetben már említett Báthory 

Lászlót is. A fő tanú az egykori török Szalih hodzsa, keresztény nevén Pap Dávid volt, aki 

ekkor már kilencvenedik életéve körül járt.1514 Ő azt vallotta, hogy nincs tudomása arról, hogy 

a török uralom idején ferencesek jártak volna Egerben, csupán egy gyöngyösi ferences barát 

volt rövid ideig fogságban, de őt is elengedték egy hét után. Az obszervánsok ezt cáfolták, és 

Lázár Norbert testvér ismert történetére hivatkoztak, aki hosszabb időt kényszerült Egerben 

fogságban tölteni.1515 Az obszervánsok épp Gyöngyös példáján próbálták bizonyítani, hogy 

bár a török foglalással egyidőben el kellett Egert hagyniuk, Gyöngyösön lényegében 

megszakítás nélkül jelen voltak, és innen pasztorálták az Eger körüli katolikus híveket. 

Hasonló jogfolytonosságot egyébként a minoriták is megpróbáltak felmutatni. Ők a rádi 

minorita rendházra és a Gersei Pethő család által alapított sztropkói kolostorra hivatkoztak. 

De mint a minoritákról szóló alfejezetben láttuk, a Pethő család, mivel elégedetlen volt a 

sztropkói minoritákkal, helyükbe obszerváns ferenceseket hozott. Az obszervánsok is épp ezt 

emelték ki és hangsúlyozták, hogy a sztropkói minorita kolostor kiürítéséhez az esztergomi 

érsek is mint metropolita hozzájárult, VI. Sándor pápa már említett 1492. évi bullájára 

támaszkodva. 

A másik elsőbbségi kérdés magához az 1687. évi visszatéréshez kapcsolódott. A 

minoriták azt állították, hogy az obszervánsok csak 1688 áprilisában jelentek meg a városban. 

Ám az obszervánsok bizonyították, hogy már 1687. december 17-én, legfeljebb néhány óra 

eltéréssel megjelentek a városban, ráadásul ők ősi jussukat kérték vissza, míg a minoriták 

megtelepedése új kezdetnek minősült, amelyhez nem kapták meg a püspök engedélyét. Az 

obszervánsok kérvényükben arra is hivatkoztak, hogy VIII. Orbán pápa egyik bullája alapján 

az engedély nélkül emelt rendházak, alapítványok, intézmények feloszlathatóak, sőt, a 

kánonjog alapján a püspök felléphet a joghatósága alatt álló városba engedély nélkül 

megtelepedő szerzetesek ellen. Mindezek alapján az obszervánsok azt is lehetetlennek látták, 

hogy további botrányok nélkül együtt tudna élni a két rend Egerben. Alighanem emiatt látta 

célszerűnek Fenesy György püspök, hogy 1696. évi ítéletében a precedencia obszervánsoknak 

történő megítélésével egyidőben megerősítse a minoriták egri megtelepedését is. Ráadásul a 

minoriták hivatkozása is megállt, hogy bár egri ingatlanjaikat, telkeiket, szőlőiket a katonai és 

                                                 
1514 Személyére: SUGÁR 1979. 205. 
1515 1686-ban a török foglyul ejtette az idős gyöngyösi gvárdiánt, Móra Atanázt. Az ő helyébe jelentkezett Lázár 
Norbert testvér, aki hosszú és keserves fogságot szenvedett Egerben, mire végre megvesztegették őreit és így 
1687. június 21-én, tehát pár hónappal Eger keresztény kézre kerülését megelőzően kiszabadult. FÁY 1999. 53–
54. 
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kamarai szervek jóváhagyásával kapták, Fenesy felszentelte templomukat, hozzájárult a 

temető felszenteléséhez és más spirituális jogok gyakorlásához.1516 

Az egri vita végső soron annak a nagy, évszázados perlekedésnek is része volt, amely 

arról szólt, hogy az obszervánsok és a konventuálisok közül valójában ki is Assisi Szent 

Ferenc igazi örököse. A minoriták például érvelésükben is felhasználták azt, hogy VI. Sándor 

pápa bullája obszervánsokat és nem reformáltakat említ, ahogyan az obszerváns ferencesek 

magukat a 17. század végén nevezték. Ezzel szemben az obszervánsok azt hozták fel, hogy 

nem történt sem regula-, sem provinciaváltás és a két elnevezés megfelel egymásnak. Ők 

viszont X. Leó pápa bullája alapján azzal érveltek, hogy a konventuálisok kiszakadtak a 

ferences közösségből és egy teljesen új szerzet jött ezzel létre. A püspök éppen emiatt 

hangsúlyozta, hogy ő csupán a precedencia kérdésében foglal állást, minden további kérdés 

más fórum elé tartozik, így a ferenci hagyomány örökségén való vita is. Fenesy hangsúlyozta, 

hogy döntése a Rítus Kongregációhoz hasonlóan XIII. Gergely bulláján alapszik, amely a 

birtokbeli elsőbbséget szem előtt tartva javasolta a döntések meghozatalát. Mivel 1492-ben a 

minoritákat jogszerűen kötelezték kolostoraik átadására, így az elsőség attól kezdve az 

obszervánsokat illette.  

Fenesy György püspök ítéletével lezárult a hosszú éveken át húzódó precedencia-vita. 

Nehéz felmérni, hogy ez milyen törést és mekkora kárt okozott a töröktől csak éppen 

visszafoglalt Eger formálódó városi közösségének vallási életében. Másfelől a városban 

megtelepedett szerzetesrendek óriási hatást is kifejtettek az egriek körében. 

 

6.4. „ÉN AZ KERESZTYÉNI SZOKÁST NEM TUDVÁN…” 

Korábban, az egri városi társadalomról szóló alfejezetben már foglalkoztam röviden Rácz 

Lukács és felesége, Margit asszony válási ügyével, az Egerben élő rácok feletti egyházi 

joghatóságot vizsgálva. A válópernek azonban volt egy másik tanulsága is.1517 Az asszony, 

amikor elhagyta férjét, először egy új, „rendetlen” férjjel élt együtt Ónodon. Amikor ez a férfi 

meghalt, az asszony ismét egy rác emberhez ment hozzá, akivel visszaköltöztek Egerbe. 

Mindeközben az egykori férj, Rácz Lukács hét éven át várt arra, amíg végül ő is új feleséget 

keresett magának, a „görög rítuson lévő püspök” engedélyével. Miután azonban Margit 

asszony visszatért Egerbe, az egész ügy Nagy János plébános elé került, aki Lukácsot eltiltotta 

új feleségétől, akivel a férfi akkor már két éve élt együtt. Margit asszony ügyét pedig az egri 

                                                 
1516 A püspök 1688. március 21-i látogatása alkalmából valóban felszentelte azt a mecsetet, amelyet a minoriták 
kaptak. KOVÁCS 2008. 137. 
1517 EÉL, Szentszéki perek, nr. 4041., GL/aa. Rácz Lukács és Margit ügye. 
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tanács is a püspöki szentszék előtti vizsgálatra akarta vinni, mert gyanúsnak találták az 

asszony többszöri házasságát. A nő azzal védekezett, hogy ő „a keresztényi szokást nem 

tudván” ment újra férjhez, miután Lukácsot elhagyta. Az egész házassági ügy tehát mutatja 

azt az új rendet, amellyel a keleti kereszténység rítusai és normái között, a török alatt 

nevelkedett embereknek a katolikussá váló Egerben szembesülnie kellett. Ezt fejezi ki az a 

tanács által készített beadvány is, amelyben az egri városvezetők kifejezték a Rácz Lukács és 

Margit közötti házasságnak egyébként is kétséges voltát: „…az ő akkori házasságuk volt is, 

nem is, amint török idejében micsoda házasság volt, Nagyságotok megítélheti, ámbár juxta 

ritum graecum lett volna is (kit maga sem aprobál, hogy helyén házasságuk volt volna)”.  

A házasság szabályozására már a középkortól kezdődően volt törekvés, a trienti zsinat 

ezeket a korábban meginduló folyamatoknak adott keretet. A házasság háromszori 

kihirdetése, a rokonsági fok vizsgálata, a pap előtt, legalább két tanú jelenlétében történő 

esketés, a házasság szentségi jellegének megerősítése és még több, ehhez kapcsolódó 

rendelkezések azonban nehezen mentek át a gyakorlatba. A trienti zsinatnak a házassággal 

kapcsolatban megfogalmazott elvárásai Magyarországon majd csak a 18. században 

teljesültek.1518 Rácz Margit házassági ügyében ezek az elvárások ütköztek a gyakorlattal, és a 

hétköznapi ember nem tudott mással védekezni, mint hogy ő az erre vonatkozó szokásokat, 

normákat még nem ismerte. Éppen emiatt az Egerben megtelepedő szerzetesrendek és a 

püspök által kinevezett plébánosok elsődleges feladata lett a város – 1687 után etnikai és 

felekezeti szempontból még rendkívül vegyes összetételű és hátterű – lakosságának a 

katolikus normarendszerbe és egyházi keretek közé való integrációja. 

A rác lakosság mellett fokozatosan sikerült a kis egri protestáns közösséget is 

megtörni. Ragályi János templomfoglalási kísérletének meghiúsulása, majd magának 

Ragályinak a halála, végül az 1695. évi Fenesy-egyezmény protestánsokra vonatkozó tilalma 

lényegében ellehetetlenítette egy református, evangélikus közösség kialakulását. Ez ellen 

ráadásul a kezdetektől felléptek a városi szervek. 1688-ban Vécsey Sándor vádjára egy 

református lakost, Szabó Andrást blaszfémia, vagyis Szűz Mária elleni káromkodás vádjával 

börtönbe zártak és ott szinte halálra éheztették. Végül az egri német parancsnok 

közbenjárására ismét megvizsgálták ügyét, az új eljárás pedig már nem járt teljesen 

egyértelmű eredménnyel. Ráadásul a férfi és egész családja a Szent Mihály-napi ünnep 

alkalmával katolizált a plébániatemplomban. Nagy János plébánoson kívül szerepe volt ebben 

a jezsuita és a szervita szerzeteseknek is, akik a plébános által kiállított tanúbizonyságot 

                                                 
1518 A házassági normák, szokások és szertartásokra római és görög katolikus, valamint protestáns oldalról is: 
BÁRTH 2005. 39–142. 
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szintén aláírták. Ebből tudjuk, hogy Szabó Andrásnak és családjának gyóntatója a jezsuita 

Bellusi Ferenc volt, tehát ő játszhatott még kiemelkedő szerepet ebben az esetben a család 

katolizálásában.1519 A Fenesy-egyezményt követően a protestánsokat kiutasították a városból, 

de voltak, akik színleg katolikus hitre tértek és Egerben maradtak. Így tett egy ötvösmester is, 

aki ugyan eljárt misére, de a jezsuitáknak feltűnt, hogy sosem áldozott. Ráadásul Egerben 

ekkor dán katonák is állomásoztak, akik tarthattak maguk között egy evangélikus lelkészt. Ez 

a prédikátor pedig gyakran feltűnt az ötvösmester házánál. Így a jezsuita superior magához 

hívatta a mestert és kifaggatta vallási kérdésekben, mire az végül bevallotta, hogy valójában 

evangélikus maradt titokban. A jezsuita házfőnök ki akarta őt utasítani a városból, de az egri 

parancsnok nem volt hajlandó ehhez katonai segítséget biztosítani, így nyolc nap haladékot 

kapott. Végül ebben a nyolc napban az ötvösmester és családja újra meggyónt, és letette a 

trienti hitvallást.1520 A katolizálás tehát biztosította a városban való megmaradás lehetőségét, 

de egyben segített megőrizni nemcsak az egyén, hanem családjának az egzisztenciáját is. 

Azok a törökök, akik Egerben kívántak maradni, az ostromot követően szintén 

számosan katolizáltak. A jezsuiták egyik jelentéséből tudjuk, hogy 1687. december 31-ig 

huszonnyolc törököt részesítettek keresztségben, köztük a Báthory László nevet felvevő 

Olajbéget, vagy az idős effendit, aki Pap Dávid lett keresztségében. Később Szent Ince pápa 

ünnepén, 1688. július 28-án a jezsuiták újabb tizenkét embert kereszteltek meg. Jelentésükből 

tudjuk, hogy a páterek a keresztség előtt rövid hitoktatásban részesítették őket.1521 Azonban, 

ahogyan már korábban is említettem, az ő katolikus voltukhoz is erős kétségek fértek. Ezeket 

a kételyeket aztán bő egy évtizeddel később, mikor a karlócai békét követően az 

„újkeresztények” közül többen az Oszmán Birodalomba költöztek, sokan igazoltnak látták. 

Ám nemcsak a többé-kevésbé katolikus hitre tért protestánsok, törökök vagy éppen az unióra 

épp ráállt rácok okoztak gondot. 1693-ban a városi tanács például betiltotta a nők és férfiak 

közötti húsvéthétfőn és –kedden történő locsolkodást mint káros szokást. Úgy ítélték, hogy 

ezzel profanizálják, megszentségtelenítik az ünnepet, elhanyagolják a miséket és 

szertartásokat, a sikongatásokkal, kiabálásokkal pedig megzavarják a liturgiát. Ezért a város 

hajdúit kirendelték a város köztereire, hogy mindenféle bolondozásnak elejét vegyék.1522 

                                                 
1519 DRERL, B/13, XXIV. köt., pag. 507–510. 1688. október 7. 
1520 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 68. 
1521 APF, SC, Ungheria-Transilvania, vol. 2., fol. 235v. Alig egy hónappal Eger visszafogalását követően a 
generális is kifejezte örömét az osztrák provinciálisnak, hogy a rend Caraffa tábornoktól egy mecsetet, 
épületeket kapott, és hogy ott a katekézis oktatást nagy eredménnyel megkezdték: ARSI, Austr., vol. 9., pag. 
416. Róma, 1688. január 24. 
1522 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 42. 



 308 

Az egri lakosság krisztianizációjának és katolizációjának egyik legfontosabb eleme az 

oktatás lett. A jezsuiták által fenntartott árva- és szegényházban Balogh András kántortanító 

kezdte meg az oktatást. Azonban az atyák súlyos anyagi gondokkal küzdöttek, végül Fenesy 

rendelkezése alapján évi háromszáz császári tallért, negyven köböl bort és húsz kila búzát 

kaptak. Ennek fejében a jezsuita rend egy harmadik atyát is küldött Egerbe, Chrastel Jánost, 

aki 1689-ben megkezdte a gimnáziumi oktatást. 1691-ben a diákok számának növekedése 

miatt a püspök kérésére a tartományfőnök két új rendtagot küldött Egerbe, Szilágyi Istvánt és 

Viczen Jánost. A legkisebbek tanítását továbbra is világiak látták el (Bozsik Ignác, Horovszky 

János). 1691-ben már előadással köszöntötték a főpásztort, Fenesy Györgyöt. Végül 

Széchényi György esztergomi érsek jóvoltából az egri rendház megkapta a savniki apátságot, 

ennek segítségével további fejlesztések válhattak valóra. 1695-ben az elemi oktatást a 

plébános felügyelete alá helyezte a püspök, a jezsuiták pedig a gimnáziumot vitték tovább. 

Ennek köszönhetően az 1696/1697-i tanévtől már teljes gimnáziumi oktatás zajlott. 

Nemsovay László atya és Pethő István rektor kezdeményezésére 1697-ben a generális 

jóváhagyta a Sarlós Boldogasszonyról nevezett iskolai társulat alapítását, és a római 

Gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett anyatársulathoz csatolta. Az engedély 1698 

januárjában érkezett meg Egerbe. A társulat szükségeire Fenesy György püspök, akit a 

társulat rektorrá választott, 150 rajnai forintot adományozott. A társulati tagok felvételét a 

püspök távollétében Balogh Mihály egri plébános végezte el. A társulat bevétele az első 

évben 225 rajnai forint 3 garas és 8 dénár volt, amit a templomi szükségletekre, a beteg tagok 

ápolására és a szegények gondozására fordítottak.1523   

A jezsuita historia domus feljegyzése szerint a diákok közül sokan évek óta nem 

voltak szentmisén, ezért először arra kellett megtanítani őket, hogyan kell gyónni és az 

Oltáriszentséghez járulni.1524 Erre az iskolán kívül megfelelő keretet éppen a Mária-

kongregáció biztosított. A kongregáció fennmaradt évkönyvéből tudjuk, hogy a fiatal fiúkat 

valóban külön tanították imádkozni, és külön gondot fordítottak arra, hogy különböző vallási 

gyakorlatokkal a „tisztátalan” gondolatoktól és kísértésektől megszabadulhassanak. Ezek 

között találunk különféle aszketikus gyakorlatokat is, például vízen és kenyéren való böjtölés, 

kövön alvás, durva pokrócba való öltözés, önkorbácsolás. Ezeket megint más kegyes 

tevékenységek egészítették ki: idősek, betegek látogatása, gondozása, szegények segítése. 

Emellett – hasonlóan más Mária-kongregációkhoz – minden Mária-ünnepen körmenetet 

                                                 
1523 KASSUBA 1896. 100–102. A provinciális jóváhagyása az egri Mária-kongregáció alapításáról: ARSI, Austr., 
vol. 10., pag. 189. Róma, 1697. november 30. 
1524 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 13. 
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tartottak, gyóntak és áldoztak. A társulatba viszont nemcsak diákok léphettek be, 1699-ben 

például Csala Gergely, egri szenátor is tag lett.1525 Az idősebb egri polgárok számára 

létrehozták az Agonia Christi-társulatot. Alapítására 1690-ben került sor, miután VIII. Sándor 

pápa megerősítette azt és számára a szokásos búcsúkat engedélyezte. Az Agonia-társulat 

albumának elkészítéséhez Nagy János plébános is hozzájárult, aki maga is egyik előmozdítója 

volt a társulat megalapításának. Egy év alatt közel ezren csatlakoztak a társulathoz.1526 

A társulati ünnepeken kívül számos olyan vallási esemény és szertartás történt a 

városban, amely kiváló alkalmat teremtett, hogy az egrieket a katolikus hitükben 

megerősítsék, elmélyítsék. 1697-ben például nagy ünnepség keretén belül hordozták körbe a 

pócsi kegyképet Egerben, ráadásul az egyik kendőt, amellyel Szűz Mária könnyeit felfogták 

az egri jezsuita templomban helyezték el. Ez hatalmas ünnepségre adott alkalmat, amely 

nemcsak a városiakat érintette, hanem az egész megyéből, a Jászságból és a szélesebb 

régióból is Egerbe vonzotta a híveket.1527 1689-ben a jezsuita provinciális látogatása 

alkalmából elhozták és a jezsuita templomban elhelyezték Szent Faustinus vértanú ereklyéjét. 

Az ereklye közszemlére és tiszteletre való kihelyezésére 1690 pünkösdjén került sor a Szent 

Mihály-plébániatemplomban, amikor Fenesy püspök a városba érkezett bérmálni. Az ünnepi 

szentmisén a szentek és az ereklyék tiszteletéről volt szó, amelyre sokan eljöttek a környező 

településekről is. Ezután a városon át körmenetben vitték az ereklyét a jezsuita 

templomba.1528  

De még a természeti csapásokból is próbáltak előnyt kovácsolni a szerzetesek. A 

jezsuiták évkönyve 1693-ban sáskajárásról tesz említést. Mivel semmilyen fortély nem 

segített a kártékony rovarok ellen, az egri szerzetesrendek összefogtak, és közösen egy nagy 

körmenetet vezettek a városon kívülre, a lőpormalomhoz közeli szántóföldre. Itt egy sátrat 

állítottak, ahol szentmisét celebráltak, a magyar prédikációt Szárhegyi András plébános, a 

németet Roman szervita atya mondta. A feljegyzés szerint azon a területen, ahol a sátrat 

felállították, hamarosan gabona nőtt ki, amelyet a sáskák sem pusztítottak el.1529 

                                                 
1525 JTMRL, I., Historia seu Annuae res gestae Sodalitatis B. M. V. sub titulo Elisabetham Visitantis 
1526 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 23, 28. 
1527 ARSI, Austr., vol. 156., LA 1698, fol. 29r.; JANKA 1996. 33. 
1528 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 15–17. A püspök jóváhagyásával ezután minden évben, a pünkösd 
utáni harmadik vasárnapon köztiszteletre kihelyezték Szent Faustinus ereklyéjét, illetve ezenkívül még február 
15-én a szent ünnepén is. Ugyanekkor a város összes harangját a Szent Mihály templomba vitték, ahol Fenesy 
püspök megáldotta azokat. A jezsuiták nagyobb harangját Szent Ignác, a kisebbiket Xavéri Szent Ferenc 
tiszteletére szentelte meg.  
1529 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 37. 1694-ben a sáskajárás megismétlődött: EÉL, Kéziratos könyvek, 
nr. 3346., pag. 49. 
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Emellett természetesen Egerben is kialakult a napi és heti mise- és szertartásrend. A 

jezsuiták minden vasárnap és ünnepnap két prédikációt mondtak, egyet magyarul, egyet 

németül. Böjtidőben csütörtökön a magyaroknak, szombaton a németeknek tartottak 

exhortációkat, és az ötvenedik, bűnbánati zsoltárt énekelték, ahogy ez máshol is szokásos 

volt. Emellett az ünnepeken a plébániatemplomban tartottak még beszédet a magyar 

híveknek.1530 Ezek előtt az ötvenedik, bűnbánati zsoltáron kívül a magyarokkal a passióról 

szóló (De Passio Domini) litániát, míg a németekkel Szent Bernát Salve Mundi salutare 

himnuszát énekelték.1531 Ezenkívül vasárnaponként déltől a jezsuitáknál, ünnepnapokon pedig 

a plébániatemplomban volt katekézis. Fenesy püspök rendelkezésének értelmében a 

jezsuitáknál vasárnap reggel hattól, míg a plébániatemplomban nyolctól volt szentmise, ezzel 

elkerülhetővé vált az esetleges összeütközés.1532 

A miserend mellett 1697-ben a nagyszombati körmeneti rendet is egyeztették 

egymással a szerzetesrendek. Este 7-kor a jezsuitáktól, 8-kor az obszerváns ferencesektől, 9-

kor a minoritáktól, 10-kor a szervitáktól és végül 12-kor a plébániatemplomból indult 

körmenet.1533 Máskor is tapasztaljuk a szerzetesrendek együttműködését. Amikor 1694-ben 

Schetzer Orbán jezsuita atya megbetegedett, helyette a német prédikációt a ferences Rafael 

atya tartotta, aki a várban volt káplán. Szent Ignác ünnepén a jezsuita templomban a magyar 

prédikációt a ferences gvárdián, a németet pedig a szervita házfőnök tartotta. De 

hasonlóképpen a jezsuitákat is meghívták más szerzetesrendi ünnepekre.1534  

A négy Egerben megtelepedett szerzetesrend mellett rendre ott látjuk ezeken az 

ünnepeken, liturgikus eseményeken a város török utáni első plébánosait. Láttuk, hogy Nagy 

János plébános aktívan közreműködött az Agonia Christi társulat létrejöttekor, vagy éppen 

figyelemmel volt a vitás házasságokra, a protestánsok térítésére. Ahogy azonban az 

egyházmegye többi területén, úgy a visszafoglalt székvárosban is vitára adott okot a plébános 

fizetése. Balogh Mihály plébános 1698-ban ezért panasszal fordult Fenesy György 

püspökhöz. Ugyanis már évek óta írásos conventio nélkül kapott egy bizonyos fizetést a 

várostól, amelyről azt mondták, hogy az az előző plébánossal, Szárhegyi Andrással kötött 

szerződés szerint jár. Valójában ennek másolatát sosem látta Balogh plébános, csupán egy 

második megállapodást, amelyet Szárhegyi azonban nem fogadott el, mert abban a stóladíj 

része nem volt megemlítve. Ráadásul problémás volt a káplán fizetése is. 1697-ben Balogh 

                                                 
1530 ARSI, Austr., vol. 156., LA 1698, fol. 18v. 
1531 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 15. 
1532 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 8., 11. 
1533 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 67. 
1534 EÉL, Kéziratos könyvek, nr. 3346., pag. 49. 
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Mihály még saját maga fizetett a káplánnak ellátást, majd a város a püspök utasítására ígéretet 

tett egy kápláni fizetés megállapítására, viszont az 1697. évi kápláni bért nem adták meg 

Baloghnak. A korábbi plébánosi fizetési megállapodásokban ráadásul nem volt szó kápláni 

fizetésről, és tovább bonyolította a helyzetet, hogy az egri németek is külön káplánt kértek a 

maguk részére.1535 Ugyanebben a levélben Balogh megköszönte főpásztora intézkedését, 

amellyel az egri dézsma octaváját megkapta. Néhány évvel később, már Telekesy idején 

azonban szintén az octava miatt Pethes András nagypréposttal került konfliktusba. Pethes 

ugyanis arra hivatkozva, hogy ő nem mint esperes, hanem mint prépost kap Egertől a dézsma 

után negyedrészt, vagyis quartát, abból Balogh nem jogosult octavára. Pethes ugyanakkor 

elismerte, hogy Fenesy idejében talán Balogh jogosult volt az octava felvételére mielőtt a 

préposti quartát kihasították volna a dézsmából.1536 

Mire tehát Telekesy István püspök 1699-ben Egerbe tette át székhelyét, a város már 

megindult a katolikus centrummá való kiépülés útján. Ebben óriási szerepe volt a 

szerzetesrendeknek, akik egymás közötti vitáik ellenére is, a plébánossal karöltve közösen 

látták el az újjátelepülő város rendkívül összetett és színes lakosságának pasztorációját. 

Telekesy még rendkívül nehéz körülmények közé érkezett meg a városba, nem voltak 

megfelelő templomok, nem volt illően kialakított püspöki rezidencia. Azonban a kezdeménye 

már ott volt annak a barokk Egernek, amely később a 18. század püspökeinek idején épült ki. 

                                                 
1535 EÉL, AV, nr. 727. Eger, 1698. augusztus 6. 
1536 MNL HML, XII-3/f/46. ZZZ 178/3. Kassa, 1701. november 7. 
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7. FLORES APPARUERUNT IN TERRA NOSTRA 

ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS 
 

Kosáry Domokos hívta fel rá a figyelmet, hogy a 18. század első felét jellemző hatalmas 

újjászerveződés, a katolikus expanzió folyamatáról csak egy-egy püspökség külön 

történetének helyi adataiból lehet képet nyerni.1537 Az utóbbi két évtizedben azonban ebben is 

történt előrelépés, bár egy átfogó szintézis valóban várat még magára. 

Azt is hangsúlyozni kell, hogy az egri püspökség három vizsgált évtizede is csupán 

egy rövid időszaka volt az egyházmegye hosszú, bő másfél évszázados megújulási 

folyamatának. De ez a harminc év önmagában is beilleszthető a katolikus egyház 

magyarországi újjászerveződésének évszázadaiba. Ugyanakkor ennek a folyamatnak 

egyházmegyénként, korszakonként eltérő tendenciái, hangsúlyai tapinthatóak ki. A nyugati 

országrészben a katolikus megújulás már a 16. század közepén megkezdődött. A győri 

egyházmegyében káptalani konstitúció, egyházlátogatás és zsinat jelezte a folyamat kezdetét. 

A század utolsó két évtizedében az osztrák zálogbirtokok miatt a joghatósággal rendelkező 

alsó-ausztriai Klosterrat segítségével megindult az erőszakosabb rekatolizáció hulláma is, az 

evangélikus lelkészek elűzése és a katolikus plébánosok beiktatása. Ezeket a kezdeti 

eredményeket a Bocskai-felkelés ugyan gyorsan felszámolta, de azt követően ezekre lehetett 

már újra építkezni.1538  

Ez a megtorpanás tulajdonképpen párhuzamba is állítható az egri püspökséggel, olyan 

szempontból, hogy ott a kuruc mozgalmak jelentettek hosszabb-rövidebb időszakra cezúrát, 

ám azután már a korábbi eredményekre építve folytatódott a katolikus megújulás folyamata, 

ahogy azt például Nagybánya esetén nagyon világosan láthattuk. A győri egyházmegyében 

ezeknek az első eredményeknek köszönhető, hogy az 1620-as években a jezsuiták letelepítése 

Győrben, illetve a papnevelés megújítására tett első kísérletek megtörténhettek.1539 Dallos 

Miklós győri püspök alapításai révén leginkább Kisdy Benedek egri püspökkel állítható 

párhuzamba. A győri katolikus központ kiépülése éppúgy előfeltétele volt az 1630–1650-es 

években lezajló erőszakos rekatolizációs hullámnak, ahogy Kassa katolikus centrum 

szerepének megerősödése az 1650-es években lényegében előkészítette az 1670-es évek 

erőszakba torkolló protestánsellenes lépéseit. A lényegi különbség a politikai helyzetben és a 

birtokstruktúrában található meg. Az 17. század második harmadában a győri 

                                                 
1537 KOSÁRY 1996. 70. A korszakra mindmáig alapvető összefoglalás: HERMANN 1973. 230–277, 297–303. 
1538 FAZEKAS 2011. 106–110. 
1539 KÁDÁR 2011. 
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egyházmegyében a katolizáló nagybirtokos arisztokrácia „földesúri ellenreformációja” 

használta fel a rekatolizáció eszköztárának erőszakba hajló elemeit.1540 Az egri püspökség 

esetében 1670 után a jelentős birtokkonfiskáció miatt megnőtt a Szepesi Kamara szerepe, és I. 

Lipót központosító törekvései miatt egyébként is, addig nem ismert mértékben erősödött meg 

az állami befolyás. Természetesen ez nem kérdőjelezheti meg az északkeleti országrész 

arisztokrata családjainak, a Rákócziak, Homonnai Drugethek, Csákyak és Károlyiak szerepét. 

Sőt, II. Rákóczi György fejedelem özvegye, Báthory Zsófia 1661. évi katolizálását követően 

ennek a folyamatnak szinte úttörője volt. 

A pécsi egyházmegye megújulása területileg, korszakában és jellegében is eltér mind a 

győri, mind az egri püspökségtől. A pécsi püspökség ugyanis teljesen oszmán hatalom alá 

került, a bosnyák ferencesek tevékenysége és a 17. század elején felállított jezsuita misszió 

legfeljebb egy katolikus kontinuitást tudott biztosítani, a katolikus megújulás kérdése azonban 

fel sem merülhetett.1541 A konszolidáció már a hódoltság alól történő felszabadulást követően, 

a 17. század végén megkezdődött, de ezt a Rákóczi-szabadságharc megtörte. Csak 1711 után 

kezdődhetett meg a plébániahálózat újjászervezése. Olyan fontos intézmények, mint például 

papnevelde felállítására csak az 1730-as években kerülhetett sor, több évtizedes késéssel más 

egyházmegyékhez képest.1542 Hasonló folyamat zajlott a csak részben oszmán uralom alá 

került veszprémi egyházmegyében is. Bár itt is voltak már a 17. században kezdeményezések 

a megújulásra (káptalan megújítása), de a lényegi változások csak a Rákóczi-szabadságharc 

után kezdődhettek meg, és a reformok csak a 18. század közepén, Padányi Bíró Márton 

idejében teljesedtek ki.1543 A kalocsai főegyházmegyében még később kezdődhetett meg a 

reformok sorozata, az 1733-ban az érseki székbe kerülő Patachich Gábor volt az, aki 

hozzálátott az érsekség megújításához. Azonban ennek eredményei csak unokaöccse, 

Patachich Ádám érsekségének idején, a 18. század végére értek be.1544 

A magyarországi egyházmegyei megújulások folyamatait röviden áttekintve 

elmondhatjuk, hogy az egri püspökség ebben a közel két évszázados idősíkban valahol 

középen helyezkedik el. Az, hogy mikor kezdődött el a reform, nagyban függött az oszmán 

uralom idejétől, kiterjedésétől. De szempontként említhető Bécs távolsága. A katolikus királyi 

udvar kisugárzása és közelsége is döntő lehetett a megújulás folyamatának kezdetében. A 

győri egyházmegyében, amely kevésbé volt érintve a hódoltságtól, már a 16. században is 

                                                 
1540 FAZEKAS 1994a. 
1541 MOLNÁR 2003. 20–113. 
1542 GŐZSY–VARGA 2009b. 1136–1150. 
1543 DÉNESI 2010. 103–121. 
1544 TÓTH 2009. 213–222. 
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komoly eredményeket lehetett elérni, míg a teljesen oszmán uralom alá került pécsi vagy 

kalocsai egyházmegyékben gondolni sem lehetett a megújulásra a Rákóczi-szabadságharcot 

lezáró 1711. évi szatmári békekötést megelőző időszakban. Itt majd csak a 18. század 

közepére lehet komolyabb előrelépést felmutatni. 

A magyarországi katolicizmus megújulása tehát időben messze túlnyúlt azokon a 

határokon, amelyeket a Német-Római Birodalom területén, vagy akár az osztrák örökös 

tartományokban elhelyezkedő egyházmegyék esetében feltételeztek. Itt többnyire a vesztfáliai 

béke időszakára, a 17. század közepére a lényegi kérdések már valóban eldőltek, noha egyes 

esetekben a protestantizmus felszámolása még átnyúlt a 18. századra is. Ausztriában már az 

1549. évi salzburgi zsinat számos problémát feltárt, majd ott az 1550-es évektől stabil jezsuita 

megtelepedés is létrejött. Emellett két lényeges momentum volt, amely a rekatolizáció 

kezdetét jelezte. Az egyik az apátságok, kolostorok gazdasági, adminisztratív felügyeletét és 

ellenőrzését végző Klosterrat 1568. évi felállítása, amely azonban egyházfegyelmi 

kérdésekben is igyekezett előrelépni. A másik az erőteljes rekatolizációs programot kidolgozó 

1579. évi müncheni konferencia volt, amelyen V. Albert bajor herceg, Habsburg Ferdinánd 

főherceg, tiroli gróf és Habsburg Károly belső-ausztriai főherceg vett részt.1545 

Mivel az osztrák örökös tartományok a Habsburg-dinasztia eltérő ágainak uralma alatt 

álltak, és más-más erőviszonyok uralkodtak, így a rekatolizáció itt is különböző periodizáció 

szerint ment végbe. A stájer, karintiai és krajnai hercegséget magába foglaló Belső-

Ausztriában is elsőként a székhely, Graz katolikus központtá történő kiépítése és katolizálása 

kezdődött meg. A jezsuiták letelepítése, majd az ehhez kapcsolódó kollégium, konviktus, 

szeminárium és végül egyetem alapítása jelentették a katolikus reform útját. Az első 

erőszakos ellenreformációs lépések már ezzel párhuzamosan, de még leginkább csak Graz 

városára korlátozódtak. Ennek kiterjesztése Ferdinánd főherceg 1599-ben kiadott 

Hauptrelationjával kezdődött meg, és lényegében az 1628. évi grazi bizottság felállításával ért 

véget, amikor a korábbi rendeleteket az egész evangélikus rendre kiterjesztették és száműzték 

őket a tartományból.1546 

Felső-Ausztriában a 17. század elejéig a Habsburg uralkodók kénytelenek voltak 

sorozatosan vallási engedményeket tenni a protestáns rendeknek. Ennek hátterében az állt, 

hogy a felső-ausztriai rendek szorosan együttműködtek az alsó-ausztriai rendekkel, és 1608-

ban a testvérviszály miatt, Magyarországhoz hasonlóan, Mátyás főherceg itt is 

engedményekre kényszerült. Ezeket az engedményeket azonban utódja, a Belső-Ausztriából a 

                                                 
1545 LEEB 2003. 194., 241–249. 
1546 PÖRTNER 2001. 84–139. 
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császári trónra kerülő Ferdinánd már nem tartotta be, hanem a Belső-Ausztriában már 

sikeresen folytatott ellenreformációs politikát akarta véghez vinni. Végül az 1620. évi fehér-

hegyi csata azonban döntötte el az alsó- és felső-ausztriai rendek sorsát is. Lényegében a 

belső-ausztriai rendekkel egyidőben, 1627-re itt is a katolizáció és az emigráció között 

választhattak a rendek.1547 

A protestánsellenes lépések árnyékában már az 1580-as évektől megkezdődött a 

„kijárás” (Auslauf), vagyis a városokból a külvárosokba kiszorított protestáns 

vallásgyakorlatok látogatása. Ez vált már ekkor a rekatolizáció legfőbb akadályává, és a 

katolikus oldal vezetői annak megoldásán dolgoztak, hogy ezt a lehetőséget is visszaszorítsák. 

Bécsben például a lelkészektől akartak reverzálist venni, hogy tartózkodni fognak minden 

külső lelkipásztori munkától, majd mikor ezt nem írták alá, bezárták és száműzték őket. 

Később a városi magisztrátus vallásügyekben való jogait vonták meg, a kijárást pedig 

pénzbüntetéssel sújtották. Ezt később tovább súlyosbították, a második alkalommal már 

elzárás, végül pedig száműzetés várt a kijárókra. Később pedig azokat a külvárosokat, 

amelyek a protestáns vallásgyakorlat helyszínei voltak, jogi úton igyekeztek az evangélikus 

birtokosoktól elkobozni és katolikus földesuraknak adni.1548 Ezek mind olyan elemek, 

amelyeket az egri egyházmegyében is láthattunk, nem a magyar protestánsok ellen 

specifikusan kifejtett ellenakciók voltak, hanem az ellenreformáció univerzális eszköztárának 

részei. Persze voltak ebben is különbségek, hisz Magyarországon nem tudunk olyan 

szimbolikus módszerekről, mint amelyeket például Martin Brenner seckaui püspök 

alkalmazott Stájerországban. A lelkészeket elűzték, új városi elöljárókat választottak, a népet 

egybehívta és többórás prédikáció után az augsburgi vallásbéke nyomán vagy katolizálásra 

vagy emigrációra kényszeríttették őket. A püspök az ellenállókat vasra verette vagy 

megkorbácsoltatta. 26 templomot, köztük a cillei nagytemplomot, vagy a rottenmanni 

reneszánsz templomot elpusztították, még több parókiát döntöttek romba, az evangélikus 

temetőket felszántották, felettük gyakorta egy akasztófát állítottak szimbolikusan, halálukban 

is meggyalázva az így akasztófavirágnak titulált elhunyt evangélikus híveket. Az iskolákat 

bezáratták, könyvégetéseket rendeztek, Grazban mintegy tízezer könyvet égettek el.1549 A 

magyarországi lelkészek száműzetése és gályarabsága ugyanennek a folyamatnak egy 

későbbi, kevésbé szimbolikus, de hasonlóan könyörtelen megnyilvánulási formája volt. 
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A visszaszorított protestáns közösségek körében gyorsan elterjedt a titkos 

vallásgyakorlat (Geheimprotestantismus, Kryptoprotestantismus) jelensége.1550 A 

kryptoprotestantizmust egyes esetekben az egri egyházmegyében is tapasztalhattuk, bár teljes 

formájában és olyan hosszú időn át, mint az örökös tartományokban, nem jelentkezett. A 

kryptoprotestantizmus esetében a problémák és kiváltó okok azonban hasonlóak voltak, ahogy 

a megoldási kísérletek is. Az 1640-es években a nuncius még Bécsben is kevesellte a 

katolikus papság számát. Épp ezért rendkívül fontossá vált a szerzetesrendek szerepe. A bécsi 

protestánsok korábbi kedvelt külvárosába, Hernalsba egy keresztutat építettek ki, így a 

protestáns múltat katolikus köntösbe öltöztették. Emellett számos, vallásügyi joghatósági 

feladatot átruháztak a központi tartományi kormányzatra, miközben sorozatosan tiltották a 

titkos gyülekezeti életet.1551 Martin Scheutz felhívta rá a figyelmet, hogy a 

kryptoprotestantizmus jelensége a konfesszionalizáció paradigmáját is megkérdőjelezi. 

Hiszen a konfesszionalizáció elméletének lényege épp a folyamat végén egy egységes 

felekezeti identitás feltételezése. Egy kryptoprotestáns hívő esetében azonban ez 

mindenképpen problémás, ha inkább nem elképzelhetetlen. A híveknél, a legalsó szinten – 

hiába lettek színleg katolikusok – a konfesszionalizáció felülről jövő törekvése ezen a ponton 

csődöt mondott.1552  

Marc R. Forster délnémet, mindenekelőtt württembergi területekre vonatkozó 

vizsgálata is azt mutatta, hogy rendkívül fontos volt az alulról való építkezés. Véleménye 

szerint a barokk katolicizmus sok szempontból építkezett a helyi igényekre. Így a felekezeti 

identitás is lényegében az alulról érkező törekvések mentén fejlődött ki. Ebben a folyamatban 

a papság inkább közvetítő, regulátor szerepet töltött be, mint vezetőt. A konfesszionalizáció 

sajátossága itt az volt, hogy a kormányzatnak, az államnak kevés befolyása volt erre a 

széttöredezett régióra. Az alsóbb rétegek aktív részvétele miatt csak azok a reformok 

válhattak sikeressé, amelyeket a helyi szinten is magukénak éreztek az emberek. Rámutatott, 

hogy a közösség, az egyház és az állam képviselői közötti háromszögben nem volt teljes az 

összhang. Ha az egyház és az állam között feszültség támadt, azt a hívek ki tudták használni, 

hogy saját céljaikat, igényeiket elérjék.1553 

Az a többoldalú, a közösség-állam-egyház hármasán alapuló modell, amelyet Andreas 

Holzem javasolt, és amelyet dolgozatom elején ismertettem, a magyar egyházmegyékkel, az 

osztrák örökös tartományokkal és további német területekkel való összehasonlításban még 
                                                 
1550 A kérdésre bőséges kutatástörténeti, historiográfiai és elméleti kitekintéssel: LEEB–SCHEUTZ–WEIKL 2009. 
1551 STÖGMANN 2001. 541–545. 
1552 SCHEUTZ 2009. 37–39. 
1553 FORSTER 2001. 15–26. 
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inkább jogosnak és használhatónak látszik az egri egyházmegye esetében is. Bár a felhasznált 

források többsége a Szepesi Kamara regisztratúrájából származott, és így az állami befolyás 

talán kicsit felülreprezentáltnak tűnhet, a katolikus egyház, a kormányzat és a helyi közösség 

háromszögének állandóan változó viszonyai jól megragadhatóvá váltak. Ebben a 

viszonyrendszerben a helyi katolikus közösség is ki tudta fejezni igényeit, és bizonyos 

körülmények között tudták azt érvényesíteni is. Ez persze tanulási folyamat is volt, amit jól 

érzékeltetett Jelencsics György plébános és hívei ellentéte. Míg 1676-ban a püspök és a 

Szepesi Kamara közt feszülő ellentét árnyékában a helyi közösség igényei elsikkadtak, addig 

az 1690-es évek elején már pontosan tudták, hogy milyen fórumokhoz kell fordulni. Ennek 

révén sikerrel tudták a plébánost elmozdítani Kisszebenből. 

Ez a kisszebeni eset arra is figyelmeztet, hogy a helyi, mikroszinten jelentkező 

konfliktus az állami és az egyházi hierarchián keresztül könnyen a legfelsőbb szintekre is 

elérhetett (udvar és pápai nuncius). A közösség igénye a ferencesek pasztorációjára, ezzel 

szemben püspöki törekvés világi plébános beiktatására és a kamarai közbelépés a kegyúri 

jogok miatt hirtelen az uralkodó főkegyúri jogáról, a püspöki hatáskörről, állam és egyház 

egymás közötti viszonyáról szóló vitává válhatott. De a konfliktus mellett ugyanez igaz volt 

az igényekkel kapcsolatban is. A plébánosoktól érkező jelzések a hiányos templomi 

felszerelések miatt, egységes kérdéssé álltak össze, amelyet az udvarban, majd a nunciuson 

keresztül a Szentszéknél is tárgyaltak. De a magyar historiográfiában az egyik legérzékenyebb 

kora újkori kérdések közé tartozó prédikátorüldözés esetében is kitapintható ez a helyi szintről 

a lefelsőbb szintre emelkedő kérdés: a plébánosok, a kamara helyi tisztviselői önként hívták 

fel egy-egy még állva maradt protestáns gyülekezetre, a vallásgyakorlatot folytató lelkészre a 

figyelmet. Ezek a jelzések azután egymást erősítve fordították a kamara és az egyházi vezetés 

tekintetét a protestáns lelkészi kar megtörésére. Ehhez természetesen ezen a szinten is meg 

volt a késztetés, itt a felülről jövő törekvés találkozott az alulról jövő igényekkel. 

Ebben a viszonyrendszerben óriási szerepe volt a plébánosoknak és a 

szerzetesrendeknek. Az előbb már hivatkozott Marc R. Forster is felhívta rá a figyelmet, hogy 

az egyházi elit helyi képviselői, vagyis az alsópapság tagjai nem egyszerűen „az 

ellenreformáció ügynökei” voltak. Ha a helyi igényekre fogékonyak voltak, és nem 

ellenőrizni, uralni, hanem megérteni és helyes keretek között tartani próbálták a lokális 

folyamatokat, akkor a közösség is fogékonnyá vált a plébánossal való szorosabb 

együttműködésre.1554 Az egri egyházmegyés plébánosok kötelezettségeit taglaló beiktatási 
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okiratokban főként a plébániai jogok megőrzésére és az elöljáróikkal szembeni 

engedelmességre találunk példát. Máshol csupán a meglehetősen általános „alkalmas” 

(idoneus) megjegyzés áll. Azonban aligha vonhatjuk kétségbe, hogy a 17. század végének 

plébánosa ugyanúgy mediátor, közvetítő volt, mint majd a 18. század elején tevékenykedő 

társaik. A normakommunikációs szerep nem lehetett kevésbé hangsúlyos az 1670 utáni három 

évtizedben sem.1555 A legfontosabb feladat természetesen a lelkek gondozása volt, de a régió 

multikonfesszionális jellege miatt a katolizálás, a térítés is fontos feladat volt. A forrásokból 

leginkább az derül ki, hogy az alkalmasság egyik ismérve a nyelvtudás volt, amely a térség 

multietnikus jellege miatt elkerülhetetlen volt. Az eperjesi plébános jelölése kapcsán 1673-

ban láthattuk ennek fontosságát, de a szerzetesrendi, főként a jezsuita forrásokból is rendre 

kitűnik az anyanyelvi pasztoráció kiemelkedő jelentősége. A plébános felügyelete a 

joghatóság szempontjából a püspökre és a tőle delegált jogok alapján a vikáriusra, valamint a 

püspöki szentszékre mint bírói fórumra tartozott. Az egyházlátogatások hiánya miatt azonban 

a gyakorlati, mindennapi felügyeletet lényegében a helyi állami, kamarai tisztviselő, és 

természetesen a közösség látta el. Másik oldalról ez az az időszak, amikor a plébánosra is 

lényegében állami, kormányzati feladatok hárultak, amellyel egy magasabb hivatali megbízást 

is nyert, és fontos kommunikációs szereplő lett. Ezzel ugyanakkor még inkább eltávolodott az 

egyházközségtől és a világi szervek meghosszabbított keze lett.1556 Ilyen szerepben látjuk 

például egyes vármegyei, városi tisztújításokon a kiküldött egyházi személyeket vagy a helyi 

plébánost. 

Christine Tropper a jó pásztor képét felhasználva próbálta érzékeltetni a katolikus 

egyház, az állam és a társadalom viszonyát. A plébános mint pásztor, a hívek mint nyáj, a 

világi hatóságok mint a pásztorkutya – csakhogy a kutya néha elcsavargott, hiányzott vagy 

épp nem a kívánt irányba terelte a nyájat. Azaz néha a plébános kifejezett kérésére sem 

avatkozott közbe, nem segített, nem szolgált asszisztenciával. Ugyanígy a hívek sem voltak 

engedelmes bárányok és nem alkottak egységes nyájat. Bár sok tekintetben kiszorultak a helyi 

egyházi irányításból, számos kezdeményezésük, fellépésük azt mutatja, nem veszítették el 

önállóságukat.1557 Az egri püspökség területén azonban ezt a szép metaforát a protestáns 

hívek nyája és az ő lelkipásztoraik is kiegészítették. A protestáns gyülekezetek jelenléte a 

mindennapi valóság és együttélés része volt, és a rekatolizáció lehetőségének helyi szinten 

megnyilvánuló realitását is megmutatták. A bevezetőben feltett első kérdés válasza is valahol 
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ebben rejlik. Az 1690-es években Franyó Mihály jászberényi plébános valószínűleg nem azért 

ebédelt együtt a helyi református mesterrel, mert egyébként nem ragadta volna meg az első 

lehetőséget az elmozdítására. Ilyen téren Franyónak a helyi református közösséghez fűzödő 

hozzáállásában aligha lehetett nagy különbség a negyedszázaddal korábban élt egri püspök, 

Szegedy Ferenc Lénárd éles protestánsellenességéhez képest. Viszont Franyó alighanem 

felmérte és ismerte a helyi viszonyokat, és tudta, hogy az erőszakos fellépéssel lényegét 

tekintve semmi sem változna. A helyi reformátusok továbbra is titokban eljártak volna 

Szentmártonkátára az ottani lelkipásztorhoz, és még ellenségesen is viszonyultak volna hozzá. 

Egy relatív értelemben véve normalizált viszonyban, a református mester ellenőrzött jelenléte 

mellett viszont nagyobb esélye lehetett a protestáns közösségre hatni. A felekezeti 

konszolidációnak egy korai fázisa tapintható ki. A közösségnek – katolikusnak és 

protestánsnak egyaránt – igénye volt az oszmán hódoltság felszámolása, a felekezeti 

villongások, a háborús évek után a stabilitásra. A konszolidáció felszíne alatt azonban a saját 

felekezet erősítésének, kiterjesztésének attitűdje még hosszú ideig nem változott, és időről-

időre lokális felekezeti konfliktusok formájában tört felszínre. 

A katolikus megújulás hangsúlyai tehát eltolódtak, intenzitása változott. Regina 

Pörtner a stájer ellenreformációt vizsgáló munkájában például három korszakot különböztetett 

meg. 1580–1630 között egy erőszakos ellenreformáció zajlott, majd 1630–1730 a felekezeti 

konszolidáció évszázada következett, végül 1780-ig a kryptoprotestantizmus miatt újabb 

vallásüldözési hullám indult.1558 Az egri egyházmegye esetében egy hosszabb, másfél 

évszázados időszakot tekintve az alábbi korszakokat különíteném el, de természetesen sokféle 

periodizációra lenne lehetőség. 1635–1670 között a belső megújulás, a katolikus reform 

kapott nagyobb hangsúlyt, mivel a politikai helyzet, a protestáns rendek befolyása nem tette 

lehetővé az erőszakos ellenreformáció hullámát. A felekezeti polgárháborúba torkolló 

erőszakos ellenreformáció időszakát az 1670–1711 közötti időszakra tenném az egri 

püspökség esetében. 1711–1749 között a Rákóczi-szabadságharc lezárását követően 

indulhatott meg egy tényleges konszolidáció, amelyet zsinat tartása, egyházlátogatás, majd az 

egyházmegyei statútumok kiadása jelzett. 1749–1804 között pedig erre a konszolidációra 

alapozva zajlott a plébániahálózat teljes reorganizációja, az egyházmegye olyan szintű 

kiépítése, amelynek végén már lehetőség nyílt két másik, életképes püspökség kihasítására az 

óriási területű egri püspökségből, amelyet ezután érsekség rangjára emeltek.1559 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az egyik időszakban a másik korszak jellemzői ne 
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lettek volna jelen. Itt vissza kell utalnom a bevezetőben is említett, Hubert Jedin által használt 

képre, a korai újkori katolicizmus kétarcúságára, ahol a folyamat lelke a katolikus reform, a 

teste az ellenreformáció. Csak épp hol egyik, hol másik jelentkezett nagyobb hangsúllyal. 

Ennek a bő másfél évszázados időszaknak egy rövid, mindössze harmincéves, de 

annál intenzívebb korszakát vizsgáltam a dolgozatban. Azonban ezen belül a három évtizeden 

belül is lehet alkorszakokat kijelölni. 1670–1674 közöttre tehető az erőszakos ellenreformáció 

hullámának legintenzívebb időszaka, annak mintegy csúcspontján a gályarabperekkel. Ezt 

követően 1682-ig a katolikus oldal többször is engedményekre (lelkészeknek adott amnesztia, 

végvári protestáns vallásgyakorlat) kényszerült, amelyek az 1681. évi országgyűlés vallásügyi 

cikkelyeiben teljesedtek ki, még akkor is, ha azzal sem a protestáns, sem a katolikus oldal 

nem volt elégedett. 1682–1687 között Thököly Imre felső-magyarországi, oszmán vazallus 

fejedelemsége a katolikus expanzió megtörését jelentette. Bár már 1672-ben is volt egy rövid 

cezúra a bujdosók támadása idején, majd az 1670-es években a kuruc támadások állandó 

fenyegetést jelentettek, Thököly korszaka azonban a visszarendeződést és a katolikus oldal 

teljes vereségét vetítette előre. A fejedelem 1685. évi bukása és a Csáky-bizottság 1687-ben 

meginduló tevékenysége azonban lehetőséget adott a katolikus struktúra ismételt 

megerősítésére. Az 1687–1699 közötti időszak katolikus előretörése azonban több ponton 

lényegileg különbözött az 1670-es évek ellenreformációjától. Az 1687 utáni időszaknak 

ugyanis törvényi alapot biztosítottak a vallásügyi cikkelyek, még akkor is, ha azok 

érzelmezésében a Csáky-bizottság instrukciója és az 1691. évi Explanatio Leopoldina újabb 

és újabb korlátozásokat hozott. Ez a törvényi alap ugyanakkor számos helyen lehetőséget 

biztosított a protestáns közösségeknek, még ha az 1670 előtti viszonyokhoz képest korábban 

elképzelhetetlen mértékben korlátozottabban is. A protestáns vallásgyakorlat egyértelműen 

kiszorult a városokból, csupán a külvárosokban nyílt lehetőségük istentiszteletre, 

iskolaépítésre. Ez természetesen újabb feszültségekhez, sérelmekhez vezetett, ami más 

problémákkal társulva az 1697. évi hegyaljai felkeléshez, majd a Rákóczi-szabadságharchoz 

vezetett. A protestáns közösségek elkeseredéséhez nagyban hozzájárult, hogy az 

ellenreformáció hatására nemcsak a gyülekezeti-közösségi, hanem az egyéni egzisztencia is 

felbomlott. 

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek híján nehéz azt felmérni, hogy a 17. század utolsó 

három évtizedének rekatolizációja milyen eredményeket ért el a plébániahálózat 

újjászervezésében. 1691-ben egyes főesperességekben ugyan végeztek kánoni vizitációt, 

azonban ezek inkább összeírások voltak, és eredményei még csak részben ismertek. Sáros 

vármegyében 35 parókiát és plébániát látogatott meg Miklósffy Péter főesperes. Ezek közül 
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23-ban talált katolikus plébánost, 11 helyen evangélikus, míg 1 helyen református 

lelkipásztort. A plébániákról feljegyezték a templom állapotát, védőszentjét, és összeírták a 

kegytárgyakat. A leányegyházakról csak a befolyó jövedelem nagyságát jegyezték fel. A 

plébánosokról annyit írtak le, hogy miként viseli hivatalát, további adatot nem közöltek. Több 

településen, bár a templom katolikus kézen volt, de a plébános volt az egyedüli katolikus 

személy.1560 1696-ban Fenesy György püspök pápai felmentvények iránti kérelméhez 

csatoltak egy összeírást az egyházmegyében található katolikus plébániákról, protestáns 

parókiákról és a görög katolikus templomokról. 176 katolikus plébániát írtak össze az 

egyházmegyében, ezzel szemben 824 protestáns parókia volt. A görög katolikusoknál 167 

parókiáról tudtak, de megjegyezték, hogy ennél jóval nagyobb lehet a számuk.1561 Bár sok 

bizonytalanság van az összeírás adataiban, az arányokat talán érzékletesen mutatja. 

Pontosabbnak tűnik ennél az 1699-ben Telekesy István mint új püspök által, Kollonics Lipót 

esztergomi érsek kérésére összeállított plébániajegyzék. Összesen 117 plébániát írtak össze a 

tizenhárom vármegyében, és a Jászság, Nagykunság területén.1562 Ebből 89 plébániát világi 

papok, 14-et szerzetesek, 9-et licenciátusok láttak el, emellett az Abaúj vármegyei Bárcát a 

kassai Kisdianum kispapjai, a Zaránd vármegyei Gyulát pedig a váradi kanonokok 

adminisztrálták. 

Mivel nincs viszonyítási alapunk, amellyel az 1699. évi jegyzéket összevethetnénk, 

egy másik megközelítésből is értékelhetjük a katolikus megújulás eredményeit. Az 1673-ban 

a protestáns lelkészi kar megtörésére összeállított kassai tervezetben Szegedy Ferenc Lénárd 

püspök egy maximum és egy minimum programot is megfogalmazott: a lelkészek kiűzése az 

egyházmegye (az ország) teljes területéről, vagy legalábbis a szabad királyi városokból. Ezt 

lefordíthatjuk arra is, hogy maximumként a katolikus plébániahálózat – egyébként a paphiány 

miatt teljesen irreális – teljes helyreállítását, minimumként pedig a szabad királyi városok 

plébániáinak helyreállítását tűzte ki célul. Ebből a nézőpontból a korszak elején 

megfogalmazódott terv minimuma a század végére teljesült. Az egyházmegye területén 
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nincs rá adatuk; Bereg: 35 és még több, amelyről nincs adatuk; Szatmár és Ugocsa: számos, de nincs róla adat; 
Ung: sok, de nincs róla adat. 
1562 NOVÁKY 1907. 257–263. Abaúj: 16; Zemplén: 22; Sáros: 23; Borsod: 12; Heves-Külső-Szolnok és a 
Jászság: 30; Szabolcs: 2; Bereg: 2; Ung: 4; Szatmár: 3; Ugocsa: 1; Máramaros: 1; Zaránd: 1. Zaránd elszakadása 
ekkor már folyamatban volt, a gyulai plébániát már a váradi kanonokok gondozták. 
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található szabad királyi városok mindegyikében helyreállt a katolikus plébánia, igaz, a legtöbb 

helyen a külvárosban engedélyezve volt a protestáns vallásgyakorlat. Egyértelmű, hogy a 

plébániahálózat reorganizációja ilyen rövid idő alatt, a felekezeti villongásoktól és a 

törökellenes visszafoglaló háborútól terhelt időszakban teljesen kivitelezhetetlen volt. Ez 

sokkal hosszabb időt vett igénybe. A plébániahálózat szempontjából meglehetősen teljes 

képet mutató déli főesperességek (patai, hevesi és borsodi) területén még a 18. század 

közepén, a Barkóczy Ferenc püspök végrehajtott canonica visitatio idején is voltak olyan 

régiók, amelyeket a katolikus egyházi struktúra nem ért el. A patai főesperesség területén egy, 

a hevesiben 18, a borsodiban viszont már 93 település teljesen kívül esett az 

egyházszervezeten, nem volt sem plébániaként, sem filiális településként besorolva. Ez 

ráadásul nemcsak protestáns területeket érintett. Borsod megyében legalább másfél-kétezer 

katolikushoz, a megye katolikus lakosságának közel 10%-hoz nem ért még el az 

egyházszervezet 1746-ban.1563 Ha ezekben a fejlettebb, jobban kiépített plébániahálózattal 

rendelkező főesperességekben ilyen arányok uralkodtak, csupán sejthető, hogy milyen 

állapotban voltak az északi és a tiszántúli főesperességek. Még a 18. század utolsó, és talán 

legnagyobb formátumú és leghíresebb egri püspökének, Eszterházy Károlynak is hatalmas 

erőfeszítéseket kellett tennie a plébániahálózat újjászervezése érdekében. 

Ahogy a dolgozat elején említettem, 1671-ben Giovanni Paolo Oliva jezsuita generális 

azt írta válaszában Johann Berthold osztrák provinciálisnak ugyanabban az évben, kassai 

látogatása során írt levelére, hogy a tartományfőnök soraiból megértette, milyen kiváló terület 

is Felső-Magyarország a katolikus hit elültetésére: „campus ad fidei catholicae 

inseminationem…”. A következő három évtized ennek jegyében telt, a katolikus hit 

megerősítésében és elterjesztésében az alapvetően protestáns túlsúlyú Felső-Magyarországon. 

Szinte az egykori jezsuita generális szavaira válaszolva köszöntötték az 1688 tavaszán, 91 év 

oszmán uralom után felszabadult Egerbe érkező főpásztort, Fenesy György püspököt a helyi 

jezsuita atyák az Énekek énekéből vett himnusz soraival: Virágok láttatnak a földön (Énekek 

2,12) – Flores apparuerunt in terra nostra. Az első eredmények, az első újjászervezett 

plébániák, vagy a jezsuita metafora szavaival élve, az első virágok már valóban láthatóak 

voltak. Azonban ezeknek a virágoknak a virágoskertté növelése, a megújulás és a plébánia-

újjászervezés első eredményeinek kibontakoztatása már a 18. század négy egri főpásztorának 

embert próbáló feladata lett. 

 

                                                 
1563 MIHALIK 2013. 88–89. 
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