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1. Bevezetés 

Bevezető előadásomban arra teszek kísérletet, hogy az I. Carolina Resolutiótól kez-
dődően a türelmi rendeletig összefoglaló áttekintést adjak a királyi magyarország 
protestáns egyházainak életét meghatározó uralkodói rendeletekről, ezek hatásai-
ról. Tézisszerűen azt fogalmazom meg, hogy a „felvilágosodás százada” Európában 
sem csak a vallási tolerancia követelésének volt klasszikus korszaka, de ezzel párhu-
zamosan az erőszakos módszereket alkalmazó vallási türelmetlenségé is, melynek 
célpontjai az államegyházak mindenkit magukhoz ölelő szándékát elutasító vallási 
kisebbségek kollektívumai voltak. 

A protestáns egyháztörténet-írás III. Károly és mária Terézia uralkodásának idő-
szakát következetesen a „vértelen ellenreformáció” és „a magyarországi protes-
tantizmus babiloni fogsága” fogalmaival jellemzi. Ezzel arra utal, hogy az 1711 és 
1780 közötti időszakban a magyar korona országaiban már nem volt a gyászévtized 
időszakát jellemző, a törvényes kereteken látványosan túllépő, általános protes-
tánsüldözés, de az evangélikus, református és unitárius hit gyakorlásával szemben 
az elnyomás folyamatossága, területi kiterjesztése, a rafinált módszerek alkalmazá-
sa végig jellemző volt.1 

 1 Ehhez a témakörhöz és a protestáns egyházak életére gyakorolt hatásokhoz már számos alapos 
összefoglalás, résztanulmány és forrásközlés áll rendelkezésünkre. A lábjegyzetekben külön is 
hivatkozottakon kívül ezek közül a következőket vettem figyelembe és ajánlom az olvasó figyel-
mébe: Mályusz Elemér, A XVIII. századi valláspolitika = uő, A Türelmi Rendelet. II. József és 

Baráth Béla levente

Az I. CARolINA RESoluTIÓTÓl 
A TüRElmI RENDElETIG

A királyi Magyarország protestáns egyházi életét 
meghatározó 18. századi uralkodói rendeletek áttekintése 

2. A Magyar Királyság 18. századi egyházpolitikai 
rendeleteiről
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{Egyházak és Egyházpolitika…}

Hóman Bálint a század magyar történetéről írt monográfiája egyik elemzésében 
lényegre törően fogalmazta meg a 18. századi abszolutista egyházpolitika jellegze-
tességeit, illetve e politika legfőbb támogatójának tekinthető római katolikus fő-
papság, állami törekvésekre is rendre rálicitáló megnyilvánulásainak indíttatásait: 

„Az új katholikus vezetők pedig erőshitű, buzgó egyéniségek, akik nem szűnnek 
meg az Unus pastor, unum ovile követelését hangoztatni. A protestánsok vallássza-
badságával szemben áll a „haza békéje és csendessége, mert a lelkek egységét más-
ként nem, mint az Egy Istennek igazi kultuszában és a hívek egységében lehet fenn-
tartani, a népek lelkének viszont az uralkodóéval kell egységbe lépni, olyképen, 
hogy ugyanazt a vallást nevezzék magukénak, melyet az uralkodó gyakorol. Az új 
katholikus mozgalom tehát nálunk is az uralkodóra, az államhatalomra támasz-
kodik, akárcsak Nyugaton és ezt olyan korszakban teszi, amikor az abszolutizmus 
valóságos etatizmust fejleszt ki, melyben szinte semmi sem látszik elérhetetlennek, 

a magyar protestantizmus, Budapest, magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1939, 1–26. To-
vábbá a kronológiai rendet követve: szücs Dezső, A magyar protestáns egyház küzdelmei III. 
Károly korában (1711–1740), Pápa, Főiskolai Nyomda, 1918; ravasz Boriska, A magyar állam 
és a protestántizmus Mária Terézia uralkodásának második felében (1760–1780), Budapest, 
Sylvester Irodalmi és Nyomdai műintézet, 1935; tóth Endre, A Belsősomogyi Református 
Egyházmegye Mária Terézia korában, Kaposvár, Csurgói Református Csokonai Vitéz mihály 
Gimnázium, 1940, 18–47 (Csurgói könyvtár, 15); uő, A tiszántúli egyházkerület igazgatásá-
nak és esperesi látogatásának rendje 1762-ből: Részlet a magyar református egyház igazgatá-
sának történetéből, Debrecen, Debreceni Református Theologiai Akadémia, 1964; esze Tamás, 
A Heidelbergi Káté története magyarországon a XVIII. században = BArthA Tibor (szerk.),  
A Heidelbergi Káté története Magyarországon, Budapest, mRE zsinati Sajtóosztály, 1965, 
169–203 (Studia et acta ecclesiastica, 1); révész Imre, Bécs Debrecen ellen: Vázlatok Domokos 
Lajos (1728–1803) életéből és működéséből, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966 (értekezések 
a történeti tudományok köréből, Új sorozat, 38); Bucsay mihály, A protestantizmus történe-
te Magyarországon 1521–1945, Budapest, Gondolat Kiadó, 1985, 143–159; csohány János: 
Magyar protestáns egyháztörténet 1711–1849, Debrecen, Debreceni Református Theologiai 
Akadémia, 31994, 21–78 (Debreceni Református Theologiai Akadémia Egyháztörténeti Tan-
székének tanulmányi füzetei, 5); Dienes Dénes, Az első püspökválasztás a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerületben = uő, Tanulmányok a Tiszáninneni Református Egyházkerület tör-
ténetéből, Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 1998, 
1–84; uő (szerk.), Isten Anyaszentegyházának emlékezetire… Református egyházlátogatás a 
Borsod-Gömör-Kishonti Egyházmegyében 1753–1759, 1764, Sárospatak, Sárospataki Re-
formátus Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2001 (Acta Patakina, 8); uő, A református 
egyház helyzete a Türelmi Rendelet előtti évtizedekben = uő, „Melyeket én az én Uram Jézus 
Krisztusomtól tanultam...”: A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században Ma-
gyarországon, Sárospatak, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2002, 46–58; huDi 
józsef, JAkAB Réka, koncz Pál, köBlös józsef, kránitz zsolt, meZei zsolt (szerk.), Dunán-
túli egyházleírások a XVIII. századból: A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben, 
Pápa, 2002 (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, 5). köBlös József:  
A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején. Pápa, 
2005 (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, 8); köBlös József 
(szerk.), „Processus Visitationis”: Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben, Pápa, Pápai Re-
formátus Gyűjtemények, 2011 (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, 
11); szaBaDi István, „Keresik sokan régi leveleiket”: A lelkészutódok privilégiumának érvénye-
sítése a Partiumban = Dáné Veronka, uő (szerk.), „Eklézsiáknak, egyházi szolgáknak egyet-
lenegy dajkája”: Tanulmányok Bethlen Gábor egyházpolitikájáról, Debrecen, 2014, 85–96.
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ha azt az állam akarja. […] Érdekes és komplikált szellemtörténeti jelenség, hogy 
az új korszak katholikus gondolkodói öntudatlanul is mennyire fascinálva vannak 
az állam mindenható fogalmától, s ennek nyomása alatt a Magyarországon még 
mindig tekintélyes számú, a lakosságnak III. Károly alatt szinte felét kitévő protes-
tánsoknak közigazgatási rendszabályok útján való megtérítéséről ábrándoznak.”2

A kuruc kor háborúi után az 1715. évi országgyűlés XXX. és XXXI. törvény-
cikke rendelkezett a vallásügyről. Az előzmények közül ezekben csupán az 1681-es 
és 1687-es vallásügyi törvénycikkekre utaltak vissza. Előírták, hogy vallási sérel-
mekkel nem az országgyűléshez, hanem a királyhoz lehet fordulni, hogy az iskolák 
és azok alapítványai az ő felügyelete alá tartoznak, hogy a vallásügyi konfliktusok 
okainak kivizsgálása és jelentéstétel készítése céljával egy „vegyes bizottságot” kül-
denek ki. A zsinat tartását uralkodói engedélyhez kötötték, és kimondták, hogy a 
protestánsok nem szedhetnek adót. 

Ezekkel a rendelkezésekkel az abszolutista egyházpolitika irányítói egyszerre több 
stratégiai fontosságú pozíciót is biztosítottak a maguk számára. Egyrészt kiszorítot-
ták az adóztatás és katonaállítás miatt továbbra is fontos magyar ország gyűlésből a 
vallási sérelmi ügyek tárgyalását, mint a felekezeti megosztottság miatt továbbra is a 
testület működését ellehetetlenüléssel fenyegető tárgykört. másrészt a király számá-
ra speciális jogi alapot és döntési pozíciót biztosítottak a felekezeti viszálykodás ren-
dezéséhez és a protestánsok belső egyházi ügyeinek ellenőrzéséhez. Az abszolutista 
egyházpolitika új korszakának megfelelően ezzel megnyílt az út a Habsburg állami 
adminisztráció egy újabb labirintusához: a szerteágazó protestáns egyházi ügyek 
„közigazgatási rendszabályok”, különböző típusú királyi rendeletek, pátensek, re-
solutiók, intimatumok, illetve eseti kérvények elbírálása általi megre gulázáshoz.3  
A stratégiai cél az államegyház pozícióinak megerősítése, ennek érdekében a gö-
rögkeletiek egyházi unióra bírása, a protestánsok – egy korabeli megfogalmazás 
szerinti – „csendes eltemetése” volt. Ezek érdekében az államapparátus és az azzal 
szorosan összefonódott államegyházi papság az országostól a helyi szintekig alkal-
mazta a protestánsok háttérbe szorítását célzó szabályrendszert. 

A fontosabb rendeletek kiadásának eseménytörténetét és tartalmát röviden így 
foglalhatjuk össze: III. Károly uralkodása alatt az országgyűlés által kiküldött bi-
zottságban a mixta Religionaria Commissióban,4 majd különböző kormányszervek 
keretén belül zajló másfél évtizedes vajúdás nyomán az uralkodó meghozta és nyil-

 2 szekFű Gyula, A tizennyolcadik század = hómAN Bálint, szekFű Gyula, Magyar történet, VI, 
Budapest, Királyi magyar Egyetemi Nyomda, 1928, 297.

 3 III. Károly a vallásügyi kérdések intézésével a Helytartótanácsot bízta meg, melynek ügyinté-
zési rendje a században többször is módosult, ehhez röviden lásd rácz István, Egyház és társa-
dalom: A Debreceni Tractus vagyona és gazdálkodása a 18–19. század fordulóján, Debrecen, 
Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2002, 41–42.

 4 A történeti fogalom értelmezéséhez részletező tájékoztatást ad zoványi jenő: Magyarorszá-
gi protestáns egyháztörténeti lexikon, Budapest, mRE zsinati Iroda Sajtóosztálya, laDányi 
Sándor (szerk.), 31977, (a továbbiakban zoványi). A vonatkozó szócikkeket lásd 469. és újab-
ban kőszeghy Péter, taMás zsuzsanna (szerk.), Magyar művelődéstörténeti lexikon: Közép-
kor és kora újkor, I–XIII, Budapest, Balassi Kiadó, 2003–2011 (a továbbiakban: mAmül).  
A vonatkozó Dienes Dénes által írt szócikket lásd XII, 277–278. 
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vánosság elé tárta a vallásügyi konfliktusok rendezése tárgyában hozott döntése-
it. Előbb 1731-ben az I. Carolina Resolutio5 9 paragrafusában, majd 1734-ben a  
II. Carolina Resolutióban, a hazai evangélikus és református egyházszervezetet 
részletesen rögzítő előírásában. 

Ez a rendezés szigorúan tiltotta az áttérést a protestáns egyházakba, ellenben 
igyekezett elősegíteni a katolikus egyház tagságának növekedését. megkülönböz-
tette és részletekbe menően szabályozta a „nyilvános” és „magán” vallásgyakorla-
tot, a lelkésztartás lehetőségét. A protestáns lelkészek tevékenységét az artikuláris 
helyekre6 koncentrálva a többi település lakosságát a római katolikus plébánosok 
fennhatósága és egyházi szolgálata alá rendelte, beleértve ebbe a keresztelést, az 
esketést, a temetést, s az ezekért járó stóla megfizetését és katolikus papi státus 
fenntartásához szükséges egyéb anyagi hozzájárulás kötelezettségét is. A földesurak 
vallásügyi jogait nem bolygatta, de előírta, hogy a status quón változtatni csak a 
király tudtával szabad. Engedélyezte a szuperintendensek választását, azonban ezek 
számát és hatáskörét államilag részletesen szabályozni kívánta. A protestáns lelké-
szek működését (elsősorban a keresztelés sákramentumának kiszolgáltatására és a 
házassági bírósági ügyekre vonatkoztatva) a római katolikus vizitátorok felügyelete 
alá rendelte. Vegyes házasságot csak római katolikus pap előtt köthettek. Előírta a 
római katolikus ünnepek megtartását. Állami hivatali tisztségviselők, bírák, ügyvé-
dek számára is kötelezővé tette a decretalis eskü7 letételét, korlátozva ezzel például 
a protestáns nemesség társadalmi szerepvállalását.  

Az uralkodó nem vette figyelembe a protestáns egyházak valós társadalmi befo-
lyását. mintha továbbra is csak a török hódoltság előtti vármegyékre koncentrálna 
és a többi vármegyékkel nem is foglalkozna. Nem csoda, ha a rendelet gyakorlati 
megvalósítása számos akadályba ütközött, és olyan újabb fogalmak kreálásához ve-
zetett, mint a protestánsok vallásgyakorlata szempontjából „restringált” és a „pri-
vilegizált” vármegye lett.   

A protestáns rendek a háborúk során tanúsított lelkes támogatásuk fejében bi-
zakodtak a vallásgyakorlatukat sértő királyi döntések enyhítésében. mária Terézia 
uralkodásához fűzött reménységükben azonban csalódniuk kellett. Az új uralkodó 
1742. december 24-én adta ki vallásügyi rendeletét, melyben apja döntéseinek kö-
vetkezetes betartását írta elő, sőt a dekretális eskü letételére vonatkozó előírást még 
meg is erősítette. A királynő sorra következő vallásügyi rendeletei csak fokozták a 
helyzetük enyhítésében reménykedő protestánsok elkeseredését. 

 5 zoványi 109–110; mAmül II, 12–13. 
 6 zoványi 32–33; mAmül I, 145. 
 7 zoványi 144. 
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3. II. József és a türelmi rendelet8

II. józsef uralkodása első évében két gömöri jegyző ügyéhez kapcsolódó, elvi jelen-
tőségű útmutatást adott a magyar kancellária irányítása alatt működő állami szer-
vezeteknek, miszerint: „Vallásügyekben azok gyöngéd és szelíd kezelése az egyetlen 
helyes és apostoli mód.”9 Ezzel a mondatával új korszak vette kezdetét a Habsburg 
Birodalom valláspolitikájában. 

A megváltozott helyzetben a helvét és az ágostai hitvallást követő egyházkerüle-
tekben hálaadó istentiszteleteket tartottak. Számos hivatalos és magánjellegű nyom-
datermék látott napvilágot, melyek józsefet mint a protestánsok nagy barátját és 
jótevőjét üdvözölték. S valóban, a rendeletnek döntő szerepe volt a magyarországi 
protestantizmus fennmaradásában.

A türelmi politikát észszerű megfontolások határozták meg. II. józsef mélyen 
vallásos katolikus volt, egyházpolitikáját több összetevő formálta. Toleranciája a 
hitbeli nyitottság helyett a felvilágosult abszolutizmus államtanának és racionális 
politikai megfontolásoknak a jegyében született. Gondolkodását javarészt a német 
felvilágosodás – elsősorban Samuel Pufendorf – határozta meg. Gyakorlatias meg-
fontolásból kézművesekre, munkásokra, iparosokra volt szüksége; embereket akart 
letelepíteni a birodalom elnéptelenedett területeire, és elejét kívánta venni a pro-
testánsok kivándorlásának, amelynek üteme mária Terézia uralkodása alatt mind 
nyugtalanítóbbá vált. A képzetteket be kívánta vonni a közigazgatás átalakításába. 
A hivatalos államegyház továbbra is a katolikus maradt, a többi nagy felekezetet, 
az evangélikusokat, a reformátusokat, a nem egyesült görögöket és az izraelitákat 
csupán megtűrte az állam, más kisebb vallási csoportok továbbra is üldözésnek 
voltak kitéve. 

A türelmi rendelet kiadásával azonban mégis elkezdődött valami, rendelkezései 
nagy előrelépést jelentettek a korábbiakhoz képpest. II. józsef biztosította a nyilvá-
nos vallásgyakorlat jogi lehetőségét ott, ahol legalább száz nem katolikus család élt, 
a hívek torony, harangok és utcai bejárat nélküli imaházat, lelkészlakot és iskolát 
építhettek, romos templomaikat felújíthatták. lelkipásztort, tanítót alkalmazhat-
tak. Ezentúl ott is tulajdonjoggal, polgárjoggal, a céhekben iparűzési joggal ren-
delkezhettek, valamint betölthettek állami és akadémiai hivatalokat, ahol ez eddig 
számukra nem volt lehetséges. Felmentette őket a római katolikus esküformák le-
tétele, a miséken és a körmeneteken való kötelező részvétel alól. A vegyes házasság 
esetén előírta, hogy a fiúk katolikus hitben legyenek nevelve, de a református apa a 
leányát saját hitére nevelhette. A betegek és foglyok lelki-gondozását ezután a saját 
felekezetbeli lelkészeik láthatták el. A leányegyházközségek látogatásáért beperelt 
lelkészek elleni eljárásokat beszüntette és lehetővé tette, hogy saját elöljáróik foly-
tathassanak vizitációkat. Előírta, hogy vallása miatt a jövőben senkit nem szabad 
büntetni vagy hátránnyal sújtani. A plébánosoknak továbbra is meg kellett fizetni 

 8 zoványi 661–662; mAmül XII, 169–170. 
 9 Az idézet forrása: Bucsay mihály, A Türelmi Rendelet, Theologiai Szemle, Úf. 23 (1980)/6, 

327–328.
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a stólát, a nem katolikus főiskolák és középiskolák diákjai továbbra sem gyűjthet-
tek adományokat. megengedte, hogy a protestánsok zsinatokat tartsanak, de azok 
tárgysorozatát előzőleg be kellett jelenteni a kormányzatnak. 

Az, hogy a rendelet a gyakorlatban is megvalósulhatott, jelentős részben a király 
makacs meggyőződésének volt köszönhető, és hosszú út vezetett az aláírástól annak 
gyakorlatba való átültetéséig. mályusz Elemér megállapította, hogy még a közvet-
len környezetében is nagy ellenállással találkozott. A türelmi pátens egyes kedvez-
ményeit visszavonó rendeletek sokszor józsef tudta nélkül láttak napvilágot, vagy 
azért, mert tanácsadói tudatosan félrevezették. megfogalmazása szerint: „Annál 
jellemzőbb a császárra, hogy amikor átlátott a fondorlatokon, sietve és most már 
igazán személyes elhatározásból, hatálytalanította a protestánsellenes intézkedé-
seket.”10 Nyilván nem véletlen az sem, hogy józsef az államtanács tudta nélkül is 
számos vallásügyi rendelkezést adott ki.

mégis józsef reformjainak elégtelenségét, sokszor a hálás protestánsok számára 
is elfogadhatatlan irányát mutatta a kezdeti eufóriát követően fokozódó elégedet-
lenség. Tiltakoztak az egyházi és iskolai autonómiájuk megsértését jelentő rendelke-
zései ellen. Nem tudták elfogadni a konzisztoriális egyházkormányzat bevezetését, 
az iskoláik állami felügyeletét, a német nyelv kötelező tanítását. A rendelet továbbra 
is alárendelt szerepben tartotta őket, és joggal aggódtak eleink amiatt is, hogy az 
enyhítéseket csak uralkodói akarat és nem az országgyűlés alkotmányos határozata 
biztosította a számukra. A II. józsef halála után 1790/91-ben ülésező országgyűlés 
helyezte vissza őket alkotmányos alapra.

Halála előtt kiadott utolsó rendeletében, amikor a kül- és belpolitikai történé-
sek nyilvánvalóvá tették, hogy erőltetett modernizációs törekvéseivel túlfeszítette 
a húrt, a legtöbb rendeletét visszavonta, azt mégis beleírta: „Nem vonom vissza 
azonban a Türelmi Rendeletet, a lelkészségek szabályozását és a jobbágyok ügyét 
felkaroló rendelkezéseket.”11 Nem érdektelen számunkra, hogy miért ragaszkodott 
józsef még a halálos ágyán is e rendeletéhez. Talán nem járok messze az igazságtól, 
amikor azt gondolom, hogy nyilván azért, mert magát ebben Isten eszközének látta, 
jövőbe mutató uralkodói eredményei meghatározó elemének tekintette.

 10 Mályusz Elemér, Ami nincs benne a könyvben, Protestáns Szemle, 49 (1940)/6, 166.
 11 Az idézet forrása: Bucsay, A Türelmi Rendelet…, i. m., 330.  
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1. Bevezető

Az alábbi szöveg vázlatosan foglalja össze a szerzőnek a témával kapcsolatos gon-
dolatait, ötleteit és részben megvalósított elképzeléseit. Sem a terjedelem, sem is-
mereteink korlátai nem teszik lehetővé a téma részletes kifejtését. Alapvető célunk 
egyrészt szemléletbeli: megközelítésünk ismertetése és ennek kapcsán egy vitaalap 
megteremtése, másrészt figyelemfelhívás néhány olyan feladat elvégzésének szüksé-
gességére, melyeket a szerző életkora és egyéb elfoglaltságai miatt már aligha lesz 
képes elvégezni, ráadásul többségük nem is „egyemberes” feladat.

Kiindulásképpen le kell szögeznünk, hogy alapvetően a demográfiai jelenségek 
és változások megismerésének vágya irányítja megfogalmazásainkat. Valójában 
nem egy vagy több felekezet szerepének, súlyának alakulását óhajtjuk a népesség-
statisztika eszközeivel megvizsgálni, hanem az ország egészének népességtörténetét 
szeretnénk e kérdéskörrel gazdagítani. Nyilvánvaló tehát, hogy ebből a szemszög-
ből nézve a felekezeti létszámok és arányok alakulása mindezen belül csak rész-
letkérdésnek tekinthető. ugyanakkor fontos részletkérdést képez, mert a vallások, 
illetőleg a híveiket – vagyis a felekezetek népességét – magukban foglaló egyházak 
szabályai és egy-egy felekezet tagjainak demográfiai magatartása jelentős mérték-
ben befolyásolhatta és befolyásolhatja a házasodás, a termékenység és a vándor-
lás folyamatait. Vagyis a felekezeti hovatartozás ily módon a népesség számának 
– növekedésének, csökkenésének, illetve regionális megoszlásának – alakulására is 
hatással lehet. Ezen túlmenően a történelem folyamán többnyire szoros összefüggés 
mutatható ki a felekezeti és az etnikai hovatartozás között, vagyis előbbi alaposabb 
megismerése a népesség- és társadalomtörténet határán elhelyezhető utóbbi kérdés-
kör szempontjából is fontosnak tekinthető.

Az alábbiakban négy témával kívánunk röviden foglalkozni: a felekezettörténet 
demográfiai szemléletű megközelítésével, az ehhez szükséges forrásokkal, a Kár-
pát-medencében található felekezeti népességcsoportok méretének és arányainak 
történeti alakulásával, illetve az utóbbit befolyásoló népmozgalmi folyamatok re-
konstrukciós lehetőségeivel. menet közben ismertetésünk időhatárai is változtak. 
Eredetileg az 1880-ig terjedő időszakkal kívántunk foglalkozni, de kiderült, hogy 
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számos olyan kérdés van, mely célkitűzésünk megvalósítása szempontjából fontos-
nak tekinthető, de tárgyalása a népszámlálások és népmozgalmi statisztikák fino-
modását és tematikai bővülését eredményező 19. század végi fejlemények és adatok 
ismerete és használata nélkül aligha lehet eredményes. Elemzésünk időhatárát így 
egészen az első világháborúig ki kellett terjesztenünk. Nem egy esetben ugyanis 
egyes kérdések csak a későbbi pontosabb és részletesebben bontott adatállományok 
használatával, illetve az azokból történő visszakövetkeztetésekkel közelíthetők meg.

2. Felekezet és népesség – szemléleti alapvetés 

mint ismeretes, a felekezet fogalma a közös vallási elveket valló – egy valláshoz és az 
azt képviselő egyházi szervezethez tartozó – népességcsoportot jelenti. ugyanakkor 
más megoszlásban, mint a népszámlálások, de felöleli egy terület teljes népességét, 
vagyis a demográfiai folyamatok aktorait, jelenlegi fő témánkat. Van ugyan „fele-
kezeten kívüli” kategória is a népességstatisztikákban, de az ide sorolhatók száma 
a 20. század elejéig statisztikai értelemben jelentéktelennek mondható – az első vi-
lágháború előtti 20 milliós történeti magyarországon például nem éri el az 500 főt.

Az utóbbi évtizedek eredményei között tallózva azonban egyelőre azt látjuk, 
hogy a felekezetek témakörével főként a társadalom- és mentalitástörténeti kuta-
tások foglalkoznak, nem a történeti demográfusok. Bár elszórtan voltak és vannak 
fontos pozitív kivételek, sajnos az elmúlt fél évszázad egyháztörténeti publikációi 
között sem tapasztaltunk igazán intenzív érdeklődést a felekezetek és a demográfiai 
folyamatok kapcsolata iránt. mindennek egyenes következménye, hogy a kutatók 
érthető módon elsősorban más jellegű fő témájukra összpontosítják figyelmüket, 
legfeljebb a felekezetek létszámának alakulását mutatják be egyetlen táblázatban. 
Annak változásával és az e mögött meghúzódó folyamatokkal nem foglalkoznak. 

Ez a szemléleti beszűkülés azonban véleményünk szerint nemcsak a szűken vett 
felekezettörténet szempontjából hiba, hanem a népességtörténet számára is problé-
mákat okozhat. Tény ugyanis, hogy hiányosságaik ellenére az egyházak felekeze-
tük lélekszámáról összeállított adatsorai, valamint az általuk vezetett anyaköny-
vek azok a népességtörténeti források, amelyek nemcsak alapvetőnek tekinthetők, 
hanem időben a legmesszebbre mennek vissza. legalább 50-100 évvel korábban 
indulnak ugyanis, mint az 1770–1780-as évek első állami népességstatisztikai pró-
bálkozásai. Annak ellenére, hogy az egyházi személyek által készített források va-
lójában nem demográfiai célból jöttek létre, hanem a lelkészek felekezetük híveinek 
számát, valamint sorsfordító eseményeiket (a házasságkötéseket, kereszteléseket, 
temetéseket) kívánták rögzíteni, egyúttal a demográfia alapvető adatállományát 
hozták létre, illetve egészítették ki. Nyilvánvaló ugyanis, hogy segítségükkel más, a 
népességtörténész számára fontos adatállományokat tudunk létrehozni, vagyis ké-
pesek leszünk esetenként jóval a hivatalos statisztikai adatokat gyártó apparátusok 
megjelenése előtti időszakokra vonatkozóan a demográfia vizsgálatkörébe tartozó 
alapjelenségeket elemezni. ugyanakkor azt is be kell vallanunk, hogy a demográfiá-
val foglalkozók egy része nem egykönnyen igazodik el a más rendszer szerint lét-
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rejött egyházi levéltárak anyagában és gyakran nem könnyű számukra a 19. szá-
zad közepe előtti, latinul vagy gót betűs német kézírással készült források kezelése.  
(A statisztikus Thirring Gusztáv nemzedéke, mely még nagyjából a magyar nyelvű 
forrásokhoz hasonló természetességgel kezelte ezeket az anyagokat, a 20. század 
közepére lényegében kihalt.) Szerencsére az utóbbi időben számos pozitív kezdemé-
nyezést tapasztaltunk mind a forrásanyagok feltárása és kutathatóvá tétele, mind a 
népességtörténetet is érintő témák iránti érdeklődés terén. Ez bizakodással tölt el 
bennünket, mert úgy véljük, hogy jó lenne, hogyha a témakört különböző irányok-
ból megközelítő kutatók egymás szemléletét jobban megismernék és az eddiginél 
szorosabban együttműködnének egymással. Ennek érdekében teszünk erre most kí-
sérletet a történeti demográfia oldaláról.

Kérdésfeltevéseink természetesen nem csak a források terén találkozhatnak egy-
mással. Az adatokat elemezve és a szakirodalmat forgatva a kutató számára hamar 
nyilvánvaló lesz, hogy az egyének és családok a 19. század végéig sokkal inkább ra-
gaszkodtak felekezeti, mint etnikai identitásukhoz.1 Vagyis a felekezeti lélekszámada-
tok és arányok változásai egyúttal olyan népességmozgások és társadalmi változások 
körvonalazására is alkalmasak lehetnek, amelyeket a hivatalos statisztika minden 
igyekezete ellenére sem volt képes egészen a 19. század végéig megfogni. Valószínű 
ugyanis, hogy ezek a felekezeti adatok változásainak segítségével legalább részben 
körvonalazhatóak lehetnek. Példaképpen említhetjük erre a nem szervezett, spontán 
módon végbement belső és nemzetközi vándorlások vagy az asszimiláció folyamatait.

Végezetül visszautalhatunk a felekezeti hovatartozás és a demográfiai magatartás 
kapcsolatára is. A külföldi és a hazai kutatás is joggal hangsúlyozza egyre inkább 
a felekezeti identitás népességi, illetve társadalomtörténeti fontosságát. A felekeze-
ti hovatartozás ma már gyakran demográfiai változóként is megjelenik a hazai és 
nemzetközi kutatásokban.2 Vagyis azt állítjuk, hogy nemcsak a demográfus, hanem 
az egyháztörténész számára is fontos lehet az, hogy ne ragadjon le Fényes Elek vagy 
a népszámlálások felekezeti létszámainál, hanem próbálja meg feltárni a mögöttük 
működő folyamatokat is. Nem jó az, ha az egyháztörténész megáll a népességszá-
mok – régi kifejezéssel élve az álló népesség – adatainak megállapításánál, és nem 
terjeszti ki figyelmét a termékenység, csecsemőhalandóság, vándorlás stb. felekezeti 
különbségeire, melyek egyáltalán nem szélesebb következmények nélküli jelenségek. 
Nem zárható ki ugyanis, hogy e tényezők előbb-utóbb igen jelentős méretű változá-
sokat eredményezhetnek egy-egy társadalom népesedési helyzetében is. ugyanakkor 
a népesedési folyamatok közvetve legalább olyan méretű hatással lehetnek az egyes 
felekezetek létszámára, egymáshoz való viszonyára, valamint a hívők és az egyhá-
zakhoz nem kötődők arányára, mint amelyeket a reformáció avagy a francia forra-
dalommal induló szekularizáció által generált társadalmi változások következtében 
tapasztalhattunk.

 1 A fokozódó eltérést a felekezeti és nyelvi vegyes házasságokra vonatkozó hivatalos statisztikai 
adatok az idők során egyre egyértelműbben mutatják. Vö. Bartha 1984: 100.

 2 Andorka 1987: 199–217, Karády 2000: 375–388, illetve Tomka 1994. vö. mcQuillan 1996, 
Poppel – Schellekens – liefbroer 2002, Kennedy 2011.
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E kérdés tárgyalását egyenes és némileg sarkos megállapítással kell kezdenünk. Be-
nyomásunk szerint a felekezetekre vonatkozó létszámadatokat közlő 1870-es évek 
előtti források nem elegendő mértékben ismertek a népességtörténettel nem fog-
lalkozó kutatók számára. Ennek illusztrálására nem kívánunk sok példát felhozni, 
mindössze egyetlen, de reprezentatívnak tekinthető forrást ismertetünk, az interne-
ten keresztül használható magyar Katolikus lexikon „statisztikai adatforrások” 
szócikkét (protestáns párja csak 2017 környékére várható). miután e szócikk szöve-
ge alapján megállapíthatón avatott szakemberek munkájaként kapott nyilvánossá-
got, és vélhetőleg számos személy kontrollján átment, alighanem jól tükrözi azt az 
ismeretanyagot, amellyel az egyháztörténészek többsége ma rendelkezik.

A szócikket olvasva a történeti demográfus számára rögvest nyilvánvaló lesz, 
hogy írói nem igazodnak ki egyértelműen a magyar hivatalos statisztikában és nem 
értik világosan az egyes forrástípusok különbségét sem. Az 1867-ben létrejött hazai 
Statisztikai Hivatal kiadványai közé sorolják az 1857. évi népszámlálás összefoglaló 
áttekintését, melyet az ausztriai hivatalos statisztikai szervezet 1859-ben Bécsben 
jelentetett meg, ugyanakkor viszont az (ugyanott kiadott) 1851. évi népszámlálást 
meg sem említik. (mindkettő mérte és közreadta a felekezeti szerkezetre vonatkozó 
adatokat.) Népszámlálásként sorolják be a magányosan dolgozó autodidakta Fé-
nyes Elek 1830-as években összeállított kötetsorozatát, mely az 1830 körüli egyházi 
névtárak adatait rendezte át megyei és települési sorrendbe, esetenként kiegészítve 
adataikat részben személyes, részben levelezés útján szerzett információkkal. Vagy-
is nem tekinthető népszámlálásnak és hivatalos adatnak sem. A szócikk „feudális 
kori kiadványok” csoportjában viszont kizárólag magyar eredetű kiadványok címei 
szerepelnek. (Az életének nagyobb részét nevelőként magyarországon töltő cseh lel-
készt, Novotny Honoriust Szinnyeihez hasonlóan magyar szerzőnek tekinthetjük, 
ahogy magda Pált is, akinek némileg átdolgozott és németre fordított munkáját ta-
láljuk meg a szócikkben.) Nem kerülnek említésre viszont azok az ausztriai szerzők, 
akik országosan, esetenként megyei és városok szerinti részletes bontásban külön-
böző felekezeti alapadatokat adtak közre a magyar Királyságra vonatkozóan. (Csak 
ízelítőül említjük közülük a 18-19. század fordulójáról johann Andreas Demian, 
Carl Bernhard Edlen von Hietzinger, Ignaz de luca nevét – a következő évtizedek 
szerzői ennél már jóval hosszabb listát alkotnának.) Igaz, műveik egy részét a né-
pességtörténettel foglalkozók sem mindig ismerik, bár ma már szinte mindegyik 
fontosabb művük elérhető az interneten, eredetiben pedig már évtizedekkel ezelőtt 
is megtalálhatóak voltak Budapest nagyobb könyvtáraiban. Tudomásul kellene már 
venni végre azt a kellemetlen tényt, hogy magyarország, még ha nemszeretem mó-
don is, de egészen a 20. század elejéig a Habsburg Birodalom keretébe tartozott 
annak ellenére, hogy 1867-ben némileg átfestették a cégtáblát, ezért az információk 
gyűjtése és részletes közreadása a 19. század utolsó harmadáig Bécs központtal tör-
tént. Ebből következőleg ezek az információk néha hamarabb, illetve pontosabban 

3. A felekezetekre vonatkozó legfontosabb 
népességtörténeti források
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és részletesebben jutottak el nemhogy Ausztriába, de az 1806-ig fennálló Német-ró-
mai Birodalom tartományaiba is (melynek utolsó évszázadában általában egy Bécs-
ben székelő Habsburg uralkodó volt a feje), mint magyarországra. Hozzátehetjük 
ehhez, hogy idehaza a bécsi kormányzat hozzájárulása nélkül csak a saját hierar-
chiával rendelkező egyházak számára volt lehetséges az önálló statisztikai jellegű 
adatgyűjtés. Ebben a helyzetben tehát a hazai magányos szerzők csak igen korláto-
zottan lehettek „versenyképesek”, ráadásul elszigeteltségük miatt nem egy esetben a 
statisztikai tudomány gyorsan fejlődő módszereit is hiányosan ismerték. 

A fenti helyzet érvényes a hivatalos statisztikai adatokra is. A népesség-össze-
írások és korai népszámlálások az osztrák mintákat követték, végrehajtásukat is 
a Bécsben székelő uralkodók rendelték el. Ha szükség volt a magyar elittel történő 
kompromisszumra, mint például a napóleoni háborúk idején, akkor azok szűk látó-
körű érdekvédelme gyakran a forrás minőségének és információ tartalmának rom-
lásával, csökkenésével járt együtt. Egyértelmű tehát az, hogy az 1851. és 1857. évi 
népszámlálások a mi forrásaink is, noha a magyar történetírás egy része ezt még ma 
sem hajlandó tudomásul venni.3 ugyanez vonatkozik az 1810-es években, vagyis a 
hazainál jóval korábban önállósodó osztrák statisztikai szolgálat egyéb kiadványai-
ra is, melyek különböző, az Itáliai-félszigettől Bukovináig terjedő tartományaikkal 
együtt rendszeresen gyűjtik és adják közre a magyarországra vonatkozó adatokat 
is. Természetesen ezek alapján a 18. század végétől kezdődően számos olyan oszt-
rák és német feldolgozás is születik, amely idehaza sokszor alig ismert adatokat és 
elemzéseket közöl magyarországra vonatkozóan. Vagyis kardinális hiba a magyar-
országra (is) vonatkozó ausztriai és németországi források és feldolgozások nem 
ismerése, illetve figyelmen kívül hagyása.

A fenti téves megállapításokat azonban csak példaképpen soroltuk fel. Nem az a 
célunk, hogy bármely szerzőt pellengérre állítsunk, hisz ismeretes, hogy a kutatási 
területek az elmúlt fél évszázadban igen nagy mértékben specializálódtak, és egyre 
nehezebb minden egyes, aktuális témánkat érintő más kutatási irányokat folyama-
tosan figyelemmel követni. (Nyilván mi sem vagyunk tökéletesen tájékozottak a 
hazai egyháztörténet-írás eredményei terén.) Fentebbi és alább következendő kriti-
kai megjegyzéseinkkel mindössze arra kívánunk utalni, hogy a más diszciplínákkal 
érintkező kutatási területeken fontosnak, esetenként elkerülhetetlennek gondoljuk a 

 3 Az ellenszenv és e források negligálása még a 19. század közepén, a szabadságharc elvesztése 
után alakult ki, de nem a véleményszabadság hiánya miatt. Az 1851. évi népszámlálás volt 
ugyanis az első felvétel, mely összeírta a nemzetiségi megoszlást, viszont az eredmények nagyon 
eltértek a hazai elit elvárásaitól. Arra hivatkozva, hogy ezen adatok gyűjtése során előfordul-
tak hatósági visszaélések – ami igaz, mert főként a városokban egyes esetekben az összeírók 
igyekeztek növelni a németek számát – a kutatás „magyarellenessége” miatt azonban az egész 
forrást elutasította. Helyette Fényes Elek számításait próbálták alapművé tenni, aki az osztrák 
statisztikákkal szemben a magyarok becsült létszámába belefoglalta a zsidókat és cigányokat 
is, így valóban sikerült némileg kedvezőbbnek látszó etnikai arányokhoz jutnia. (Fényes adatai-
nak megbízhatóságát egyébként a hazai modern hivatalos statisztika rendszerét létrehozó Ke-
leti Károly [1871] kétségbe vonta, és az osztrák statisztikusok munkáját minden elfogultságuk 
mellett is korrektnek és pontosabbnak ítélte, de ezen írást megjelenése óta a hallgatás és felejtés 
egymást követő homálya borítja.)
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konzultációt és az egymással való kooperációt, s ha lehet, akkor közös álláspontok 
kialakítását.

A következőkben tisztázni kívánjuk a demográfiai források azon területét, me-
lyek vélhetőleg érdekelhetik az egyháztörténészeket. Kezdjük először a népszám-
lálásokkal. magyarországon az első népszámlálás 1785-ben zajlott le, mely szinte 
egy az egyben annak 1777. évi ausztriai modelljét követte.4 utána hosszú szünet 
következett, majd több mint 60 év kihagyással folytatódott magyarországon a 
népszámlálások sorozata 1850/51-ben, illetve 1857-ben.5 utóbbiak szintén az ezzel 
párhuzamosan folyó osztrák munkálatok mintáit és előírásait követték. E munká-
latok végzői, az eredmények összeállítói azonban jelentős részben hazai személyek 
voltak, csak épp egy „megszálló hatalom” alkalmazottaiként végezték munkájukat. 
Vagy szükségből, vagy érdekből, vagy mert más volt a politikai véleményük. Emiatt 
azonban ezeket a forrásokat nem szabad, és nem is érdemes negligálni, mint ahogy 
a történészek egy része máig teszi – népességtörténeti célra használjuk őket, nem a 
szabadságharc történetét akarjuk belőlük rekonstruálni. Természetesen forráskriti-
kájuk nem nélkülözhető, de ez a követelmény egyébként minden korábbi és későbbi 
forrásra egyaránt érvényes.

még egyszer nyomatékosítjuk: a népesség szerkezeti alapadatait legpontosabban 
rögzítő forrás, vagyis egy azonos eszmei időpontra vonatkozóan, egy meghatározott 
terület minden személyére kiterjedően, írásban szabályozott fogalmakkal dolgozó, 
és kitöltési utasításokkal ellátott népszámlálás 1785 előtt, illetve 1788 és 1850 kö-
zött nem történt magyarországon. (Egyébként az 1785-ben készült népszámlálás-
sal – nem teljesen a saját jószántunkból – európai szinten is jó helyezést értünk el, 
többek között Angliát is megelőztük. Tőlünk keletebbre ugyanerre gyakran még 
egy évszázadot kellett várni.) Az viszont témánk szempontjából sajnálatos, hogy az 
ún. „józsefi népszámlálás” csak keresztényeket és zsidókat különböztetett meg, a 
népesség részletes felekezeti összetétele iránt nem érdeklődött. 1772 és 1783, illetve 
1804 és 1847 között voltak ugyan államilag szervezett népesség-összeírások, melyek 

 4 A Habsburg Birodalom osztrák tartományaiban 1754 óta váltakozó, 5-7 éves gyakorisággal 
tartottak népszámlálásokat (Ficker 1867: 35-37). Az összeírási rendszert 1772-ben magyaror-
szágra is kiterjesztették, de azt csak a nemesség kihagyásával tudták megoldani. Az ún. lélek-
összeírások (Conscriptio Animarum) keletkezésére vonatkozóan l. Fügedi 1966 és Őri 2002, 
megyék és városok szerinti végeredményeire nézve l. Dányi 1993. A mindenkire kiterjedő nép-
számlálási rendszert csak II. józsef tudta ráerőszakolni a magyarországi rendekre. Az első nép-
számlálás keletkezésére és magyarországi lefolyására vonatkozóan l. Thirring Gusztáv 1931, 
1938 és Faragó 2010 írásait. (E népszámlálás községsoros adatközlése 1960-ban kezdődött 
[Dányi–Dávid 1960], de még jelenleg is befejezetlen, kritikai kiadása pedig még várat magára. 
A vonatkozó irodalom részletesen megtalálható az előbb említett 2010. évi tanulmányunkban, 
felsorolását terjedelmi okokból most mellőzzük.)

 5 A két időszak között kompromisszumos megoldásként az ún. nem nemesek összeírását 
(Conscriptio Ignobilium) végezték a magyar Királyság területén. Az 1804-ben kezdődött so-
rozat keletkezésére vonatkozóan l. Thirring Gusztáv 1903, végeredményeire nézve pedig Thir-
ring Gusztáv 1936 és fia, Thirring lajos 1959. évi adatközléseit. Hasonló jellegű népösszeírási 
adatokat készített az Erdélyi Gubernium számvevősége is. Egyikük összesítője sem készült el 
azonban minden évben és az eredmények megbízhatósága is változó volt.
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szintén szabályozott formában zajlottak le, de mint említettük, bizonyos társadalmi 
csoportokra – a nemesekre, és 1804-től kezdve a papságra sem terjedtek ki. Ráadá-
sul területileg sem voltak teljes körűek: Erdély mindkét esetben, az 1770-es évek 
összeírásaiból pedig még a Bánság megyéi is kimaradtak. (Természetesen a katonai 
határőrvidék is, de utóbbi adatai az 1785. évi népszámlálásban sem szerepelnek, 
mivel a katonai adatokat titkosnak tekintették, illetve külön, nehezebben elérhe-
tő kiadványokban tették közzé.) mindkét összeírás részletes kitöltési utasításokkal 
rendelkezett, sőt az 1804-től induló sorozat esetében a népesség egyénileg került 
összeírásra – minden família külön lapot kapott az 1785. évi népszámláláshoz ha-
sonlóan. Témánk szempontjából azonban volt e két összeírás-sorozatnak egy nagy 
előnye. Az 1785. évi népszámlálással szemben az 1772 és 1783 közötti összeírások 
a szolgák, szegények és jelenlevő idegenek kivételével a népesség nagyjából 90 szá-
zalékát kitevő köznép, a „plebejusok” felekezeti hovatartozását is megadta, bár a 
görög- és római katolikusokat, illetve az összes protestáns felekezetet azonos rova-
tokba sorolták be. Az 1804 és 1847 közötti sorozat –melynek eredményeit azonban 
nem minden évben sikerült hiánytalanul összesíteni – már a teljes összeírt nem pri-
vilegizált férfinépességre, vagyis a szolgákra vonatkozóan is elvégezte ugyanezt a 
besorolást, de a felekezetek fent említett összevonásán nem változtatott.

A Központi Statisztikai Hivatal 1867. évi létrejötte után a népszámlálások ügye 
teljesen magyar kézbe került, és ettől kezdve, mint ismeretes, egészen az első vi-
lágháborúig átfogta a Kárpát-medence egészét. Az adatgyűjtéseket az osztrák és a 
magyar statisztikai hivatal egyeztette egymással, hogy azok adatai összehasonlít-
hatóak legyenek, de a feldolgozások módszere és tartalma már eltérő lett. Az oszt-
rákok pontosabb demográfiai elemzéseket végeztek, míg a magyar feldolgozások-
ban inkább a felekezeti és anyanyelvi adatok közlése és elemzése lett részletesebb.6  
A számunkra most fontos tartalom lényege úgy foglalható össze, hogy a magyar 
Királyság népességének felekezetileg és területileg bontott hivatalos adatai 1851-től 
elérhetők, míg az azt megelőző időszak 80 évére vonatkozóan erős területi és eseten-
ként tartalmi korlátokkal, változó években és némileg változó színvonalon, de szin-
tén összerakhatóak. Szándékosan nem írtuk ki az „elérhető” szót, mert a kutatónak 
esetenként több helyről kell összeraknia az őt érdeklő adatokat, és személyesen kell 
újra és újra elvégezni a források kritikáját. A hazai „hivatalos” történettudomány 
az elmúlt száz évben nem tudott ugyanis sort keríteni ezen alapinformációk részletes 
kritikai kiadására. Ami belőle eddig megjelent, az első népszámlálás részleges 1960. 
évi kiadását kivéve (Dányi–Dávid 1960), melyet a KSH finanszírozott, csupán egyé-
ni erőfeszítések eredményének tekinthető.7 

 6 Ki mit tekintett fontosabbnak – amivel nem a statisztikusok szemléleti különbségeire utalunk, 
hanem a kormányzatok statisztikai hivataloknak adott „megrendeléseinek” elvi hátterére.  
(A statisztikusok ugyanis közhivatalnokok, a statisztikai hivatalok állami intézmények, vagy-
is munkájuk tartalmát és céljait a mindenkori kormányzat határozta és határozza meg, mint 
ahogy az is a kormányzattól, és nem a statisztikusoktól függ, hogy milyen adatok mekkora 
nyilvánosságot kaphatnak.)

 7 Ez vonatkozik egyébként az 1851. és 1857. évi népszámlálások községsoros adatainak össze-
gyűjtésére és kiadására is, amelyek Erdély kivételével máig hiányoznak – igaz, utóbbiak egy-
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A fentiekből nagyon kellemetlen dolog következik: miután 1772 előtt országos 
szinten nem történt kifejezetten népességi célú összeírás, az ezt megelőző idősza-
kokra vonatkozóan csak becslésekkel élhetünk a népesség számára és szerkezetére 
vonatkozóan, legyen az akár demográfiai, akár felekezeti vagy anyanyelvi tartalmú. 
Esetünkben felhasználhatjuk ugyan erre a célra az egyházi népesség-összeírásokat 
is, de ez nem egyszerű feladat. Az egyházak által készített összeírások ugyanis fele-
kezetenként és egyházmegyénként változó időszakokban történtek, és nem mindig 
fedték le az ország egész területét, ráadásul az esetek többségében nem egyeztek meg 
a világi közigazgatás területi beosztásával sem. Így aztán gyakran meglehetősen 
nehéz az egyházmegyék népességi adatait a közigazgatás megyéire átrendezni, hogy 
az egyéb adattípusokkal a felekezetiek összehasonlíthatóvá váljanak. Ráadásul az 
egyes egyházi összeírásokból a 18. században az esetek túlnyomó többségében nem 
az össznépességre, hanem csak egyetlen felekezet hívőire nézve kapunk pontos ada-
tokat.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyházi népességadatok az 1740-es évek előtt 
– kivéve a győri püspökséget és az esztergomi érsekséget – csak elvétve fordulnak 
elő. Az 1700 előtti időszakra nézve pedig teljes a kutatói szabadság: ha van bátor-
sága hozzá, mindenki olyan népességszámokat, illetve felekezeti arányokat állapít-
hat meg, amilyeneket látni szeretne. Egy dolgot azonban ennek kapcsán meg kell 
jegyeznünk. A kellően részletes és megbízhatónak értékelhető statisztikai jellegű 
alapanyag nélkül készített népességbecslések tudományos értéke a nullához közelít. 
A Kárpát-medencére vonatkozóan a 18. század előtt ugyanis még a települések pon-
tos számának alakulását sem ismerjük, nemhogy a népességszámokét. A 15. század 
végére vonatkozóan van ugyan egy szakmailag általánosan elfogadottnak tekintett 
népességbecslésünk (Kubinyi 1997), ebben azonban több megye, város és terület 
adata becsléseken, nem adóösszeírási adatokon alapul.8 Vagyis Kubinyi számításai 
összességében mintegy plusz-mínusz 15 százalék hibát tartalmaznak, amik a kor vi-
szonyai között még jó eredménynek tekinthetők, de bizonytalanságuk több megye, 
illetve régió esetében ennél nagyobb is lehet, tehát valójában regionálisan, illetve 
megyei szinten már nem minden esetben használhatók. miután azonban Engel Pál 
(2001) szinte a halálos ágyán önfeláldozó erőfeszítéssel elkészített egy településál-
lomány-rekonstrukciót ugyanerre az időszakra nézve, elvileg fennáll az a lehető-
ség, hogy a fenti munkálatok alapján megkísérelhessünk egy új, még alaposabb és 
részletesebb, nem az adóadatokra, hanem a települések számára alapozó népesség-

egy kéziratos kötetben megmaradtak, így nem jelentett annyira nagy munkát a kiadásuk, míg 
ahhoz, hogy az ország többi részének adatait egyberendezhessük, a bécsi levéltárak mellett a 
történeti terület összes hasonló gyűjteményét végig kellene kutatni. (Egyébként új kritikai ki-
adásra a kiadás sietsége miatt bekövetkezett gyakori sajtóhibák eltüntetése érdekében az 1869. 
évi népszámlálás magyar nyelvű összefoglaló kötete esetében is szükség lenne.) 

 8 Négy magyarországi megye, Szlavónia egy része, a királyi városok és a Székelyföld korabeli 
portaszámai, illetve egyéb, a népesség nagyságának megállapításához alapot adó adatok nem 
maradtak fenn. más megoldás nem lévén, ezek esetében a népességnagyság kiszámításának 
alapját képező portaszámok a terület mérete, illetve hasonló egységek analógiája alapján létre-
hozott becslésekkel kerültek meghatározásra (Kubinyi 1997: 93 skk.).
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számbecslést. A felekezeti szerkezet iránt érdeklődők azonban ettől sem várhatnak 
túlságosan sokat, ugyanis Engel adatai szerint a történeti magyarország akkoriban 
kereken 20 000 helységére vonatkozóan mindössze csak 30 százalék rendelkezik 
valamiféle számszerű adattal (porta, ház, famíliák száma 1500 és az 1560-as évek 
között), és ezek között felekezetre vagy etnikumra vonatkozó információk egyálta-
lán nem találhatóak. Ráadásul, ha végig akarjuk kísérni a népességi változásokat, 
akkor össze kellene tudnunk kötni a 15–16. század fordulójának adatait a 18. szá-
zad végiekkel. Vagyis a török háborúk befejezését követő áthidaló pillér építésére 
is szükségünk van ahhoz, hogy a 18. század végén induló statisztikai adatfolyamra 
fel tudjunk csatlakozni. Az 1715 és 1728 közötti időszak adataira építve ez elvileg 
lehetséges is, de egy erre az időszakra vonatkozó településkataszter létrehozásához – 
mely egyúttal világos, és nem vélemények, hanem adatok alapján készíthetne leltárt 
a török háborúk időszakának települési és népességi következményeiről – az 1970-
es évek elején szándékainkat és kutatási kapacitásainkat tekintve közelebb voltunk, 
mint manapság. (Acsády Ignác 1896-ban megjelent forrásközlése ugyanis e célnak 
sajnos nem felel meg, bár a demográfiai ismeretekkel nem rendelkező kutatók egy 
része adatait továbbra is lelkesen használja.) Véleményünk szerint tehát csak e két 
adatbázis létrejötte után válik igazán lehetségessé a magyar Királyságra vonatkozó 
felekezeti és/vagy etnikai arányok szakmailag időállóbb becsléseinek végrehajtása. 
Vagyis fentieket összegezve: a jelenleg a Kárpát-medence 1700 előtti időszakára 
vonatkozó, a felekezeti vagy etnikai összetétel meghatározására képes és egyúttal 
hitelt érdemlő népességszámok egyelőre az álmok világába tartoznak. (Ami termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy ilyenek nem készültek és nem fognak készülni, csak a 
szerzők számszerűsített vágyaival a történeti demográfus jelenleg ténylegesen nem 
tud mit kezdeni.)

Ami a népesedési folyamatok történeti megismerhetőségét jelenti, ott szintén 
nincs okunk arra, hogy rózsaszínű szemüvegen át nézzük a helyzetet. A népmoz-
galmi adatok gyűjtésének első nyoma mária Terézia erre vonatkozó 1762. évi dek-
rétumában található, de rendszeres, táblázatokba foglalt gyűjtése csak 1790-ben 
indult el a Habsburg Birodalom osztrák részében (Schimmer 1867: 73–78). A lélek-
összeírásokba foglalva hasonló adatgyűjtéssel magyarországon is próbálkoztak, de 
ez korlátozott sikerrel járt. A népmozgalmi adatgyűjtés rendszerét végül 1829 és 
1831 között vezették be a határőrvidék és Erdély területén, de a magyar Királyság 
területi szervei (a megyék) ennek az adatszolgáltatásnak egészen 1851-ig sikeresen 
ellenálltak, csak utána engedtek az erőszaknak. Az ausztriai hivatalos statisztikai 
rendszer Tafeln-köteteiben így azután csak az osztrák igazgatás alatt álló katonai 
határőrvidék felekezeti népességszámai és népmozgalmi adatai szerepelnek folyama-
tosan, a magyar Királyság és az 1867-ig külön igazgatott Erdély vonatkozó adatait 
az osztrák statisztikusok nagyobbrészt becsülni voltak kénytelenek egészen 1851-
ig. Esetenként mindössze a római és görögkatolikus rovatokban elszórtan szereplő 
számok utalnak tényleges adatszolgáltatásra jeléül annak, hogy ezek az egyházak 
talán a többinél hajlamosabbak voltak a hivatalos kérések teljesítésére. Bár a kiegye-
zés után megindult a népmozgalmi adatok önálló magyarországi közlése, de ezek 
minősége a népességstatisztika szempontjából nézve csak az 1876. évi adatgyűjtési 
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reform után lett elfogadható. Tartalmilag pedig csak az állami anyakönyvezés 1895. 
évi bevezetése után lett igazán alkalmas a demográfiai folyamatok megfelelő figye-
lemmel kísérésére.9

Nem véletlen, hogy a hiányok pótlását és az idősorok visszafelé történő kiegé-
szítését a Központi Statisztikai Hivatal is fontosnak érezte, ezért az 1950-es évek 
végétől kezdődően az anyakönyvek alapján 1828-ig visszamenőleg az ország mai te-
rületére és Burgenlandra vonatkozóan a népmozgalmi adatok összegyűjtésre, majd 
kiadásra kerültek (Klinger 1972–1984). Ezzel tehát tulajdonképpen a mai magyar-
ország felekezeti szerkezete 1828 és 1895 közötti időszakára vonatkozóan egy újabb 
adatsor keletkezett. Vagyis a mai területre nézve akár a felekezeti szerkezet közel 
két évszázados alakulása is megállapítható, ha valaki erre a munkára vállalkozni 
szeretne. Két, nem is olyan kis probléma azért maradt. Egyrészt a történeti ország 
egészére nem készült ilyen összefoglaló adatgyűjtés, holott legalábbis a Felvidék vo-
natkozásában erre lenne lehetőség, mert annak anyakönyvei a magyarországihoz 
hasonlóan mikrofilmen elérhetőek. (és talán az sem lehetetlen, hogy ilyen mun-
kához Szlovákiában partnereket lehessen találni.) Nagyobb a probléma viszont az 
1828 előtti időszak adataival, mely nemcsak a népességtörténet, hanem a felekeze-
tek szempontjából is különösen fontosnak nevezhető – egyrészt a születéskorlátozás 
felekezetenként és regionálisan különböző kezdetei, másrészt a 18. századi ellenre-
formációs és migrációs mozgalmak hatása lehetne egy ilyen munka eredményekép-
pen pontosítható. Az anyakönyvi adatok visszamenőleges feldolgozása – rendszerint 
mintavételes formában – egyébként több helyütt megtörtént, mégpedig nemcsak a 
történeti demográfiai kutatásokban élenjáró nyugat-európai és észak-amerikai or-
szágokban, hanem Csehországban is.10 Ilyen munka előtt azonban idehaza – külö-
nösen, ha a történeti országterületben gondolkodunk – számos akadály tornyosul. 
Egyrészt manapság ehhez bajosan lehet finanszírozót találni, másrészt tapasztala-
taink szerint elég nehéz elképzelni azt, hogy idehaza egy népes munkaközösség haj-
landó egy cél érdekében azonos módszerekkel együtt dolgozni úgy, mint ahogy azt a 
régészek vagy középkorászok teszik, végezetül a hazai anyakönyvezés később indult 
és a teljes körűséget inkább csak a 18. század vége felé közelítette meg, ebbe nem be-
leértve a keleti keresztényeket. (A görögkeleti anyakönyvezés egy része ugyanis csak 
a 19. században indult meg.) Reméljük, hogy a szóban forgó adatok feltárásában, 
illetve létrehozásában utódaink már szerencsésebbek lesznek, egyelőre azonban szá-
munkra maradnak a kiadott avagy esetlegesen kéziratos formában rejtőző hivatalos 
népmozgalmi adatgyűjtések.

Ha jobban belegondolunk abba, hogyan lehet az ország népmozgalmi folyamatait 
jól megközelíteni, akkor nyilvánvaló lesz, hogy egyrészt a termékenység mértékét 

 9 A lelkészek által összeállított népmozgalmi adatok tartalmi problémáira nézve l. Ballagi Géza 
tanulmányát (Ballagi 1878).

 10 Az 1990-es években egy Csehországban alakult népes munkaközösség a demográfiai változá-
sok feltárása céljából 170 anyakönyv 3,5 milliónyi adatát kigyűjtötte és feldolgozta. Az anya-
könyvek demográfiai adatainak visszavezetése az ottani jobb minőségű és korábban indult re-
gisztráció miatt morvaországban 1601-ig, Csehországban 1559-ig történt meg (Dokoupil et al. 
1999).
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pontosabban ismernünk kellene (erre a születések alapján kiszámítható nyers arány-
számok nem igazán nevezhetők megfelelőnek), másrészt egy-egy felekezet tényleges 
szaporulatának alakulását csak a migráció eredményeinek felhasználásával hatá-
rozhatjuk meg. Viszont a nemzetközi migráció statisztikai adatainak részletes hazai 
gyűjtése csak 1899-ben indult meg, és felekezeti részletezése nem volt folyamatos, 
míg a belső vándorlások adatai valójában csak az 1950-es évek óta állnak rendel-
kezésünkre. létezik ugyanakkor e nehézségek áthidalására egy úgynevezett királyi 
út. Amennyiben ugyanis a népszámlások, illetve népösszeírások felekezeti adatai 
igazolhatóan megbízhatóak és egymással területileg és tartalmilag összehasonlít-
hatóak, akkor a meghatározott időszakok között kiszámítható tényleges szaporulat 
tartalmazza mind a születések és halálozások egyenlegét, mind a vándormozgalmak 
hatásának eredményét. A következőkben tehát megkísérlünk rövid áttekintést adni 
arról, hogyan alakult a magyar Királyság népességének felekezeti szerkezete az ösz-
szeírás jellegű források alapján, melyhez hozzákapcsoljuk a későbbi időszakok nép-
számlálási adatait. majd ezt követően jelzéseket próbálunk tenni arra vonatkozóan 
is, hogy a szerkezeti változásokat milyen tényezők hogyan befolyásolták.

A felekezetek arányaival foglalkozó történeti kutatások – döntően az egyháztörténe-
ti irodalom alapján – a 15. század végére vonatkozóan 90 százalék római katolikus 
és 10 százalék görögkeleti (ortodox) arányban becslik a Kárpát-medence felekezeti 
megoszlását.11 A reformáció hatására ez a felekezeti szerkezet radikálisan megvál-
tozik, a történeti irodalom a 16-17. század fordulójára vonatkozóan általában már 
80-85 százalékos protestáns többséget mond, vagyis az összes többi felekezet esze-
rint csak 15-20 százalékot tehet ki. Az egyháztörténeti szakirodalomban, valamint 
a felekezetek kérdését is tárgyaló történeti összefoglalókban említett arányok tekin-
tetében nagyjából egyetértés van, mivel nagyságrendileg legtöbbjük ehhez hasonló 
arányokat szokott megadni. jelen esetben azonban arra kényszerülünk, hogy még 
egy azonosságra felhívjuk a figyelmet, ami az említett irodalmak esetében észlelhe-
tő. jelesül arra a tényre, hogy – bár nem mindenki tud róla – egyetlen ilyen becslés 
sem támaszkodik semmiféle megbízható statisztikai alapra vagy akárcsak tartalmi-
lag és területileg részletesebben kidolgozott számításokra. Amikor a demográfus az 
idézett adatok konkrét forrásait keresi, akkor vagy egyáltalán nem talál erre történő 
hivatkozást, vagy a szerzők egymásra utaló körbehivatkozásaival kerül szembe. Az 
a benyomásunk, mintha a középkortól a 18. századig terjedő időszakra vonatkozó 
felekezeti arányok inkább a szerzők elképzeléseit, olykor vágyait tükröznék, melye-
ket esetenként felekezeti (a keleti „nemzeti” egyházak esetén továbbá etnikai) lel-

 11 utóbbit a valóságosnál kissé alacsonyabbnak érezzük – a keleti keresztények 18. századi végi, a 
30 százalékot valamivel meghaladó arányához képest ez a 10 százalék kevésnek tűnik.

4. A Magyar Királyság felekezeti szerkezetének alakulása 
a középkortól az első világháborúig
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kesedés és indulatok is fűtenek. Viszont jelen sorok írójának határozott véleménye, 
hogy mindaddig, amíg a 18. század végére vonatkozóan települési vagy legalább 
megyei részletezettségű felekezeti szerkezet szerinti adatrekonstrukció nem születik, 
illetve a 17–18. század fordulójára nézve nem próbáljuk meg rekonstruálni a telepü-
lésállományt és a népességszámot úgy, hogy az legalább regionális szinten használ-
ható legyen, addig az újkori magyarországra a felekezeti szerkezetre vonatkozó, a 
realitást megközelítő becslés aligha végezhető. Kutatásaink során eddig mindössze 
két számszerű adatsort találtunk a felekezeti szerkezetre vonatkozóan, amelyeket 
egyáltalán érdemes egy kicsit közelebbről is megvizsgálnunk: lippay György eszter-
gomi érsek 17. század közepi templomstatisztikáját és Keken András közel 80 évvel 
ezelőtti, a felekezeti arányokról készített becsléssorozatát.

 a) Erdély, Partium, a Bánát, valamint Horvátország és a későbbi Határőrvidék nélkül. 
 b) Négy megye pontos templomszámadatait ismerjük az egri püspökség területéről, 

eszerint ott fél évszázaddal később, 1700-ban mindössze 448 nyugati rítusú temp-
lomról tudunk, szemben a lippay-féle jegyzéken szereplő 663-mal (Kovács Béla 
1999: 44). Vagyis a protestáns templomok számát lippay – vélhetőleg szándéko-
san, mintegy harmadával túlbecsülte, mint ahogy azt a forrás első közlője, Révész 
Kálmán (1896: 715) feltételezte. A protestáns adatok becsült jellegét erősíti, hogy a 
30 megyéből 29 esetben azok száma 0-ra végződik, szemben a valós adatnak tűnő 
római katolikus templomszámokkal.

 c) A szűkebb értelemben vett magyarországi görög rítusú templomok számát a 17. szá-
zad közepén mintegy 1000-re becsülhetjük. A török alatti területeken ekkoriban 
még jóval több görög keresztény élt, akik csak a 18. század első felében húzódtak le 
a déli és határőrvidéki területekre.

Régió

Római  
katolikus

Protestáns Görög
Összes 

templom
Római katolikus Protestáns

Összes 
templom összeírt 

megye
Hiányzó 
megye

Összesen

jelentős görög rítusú 
népességgel  

rendelkező megyék 
adat nélkülépület százalék                                                                 százalék

Alföld 61 590 … . . 651 9,4 90,6 100,0 4 7 11 Arad, Bihar, Csanád

Dunántúl 265 902 … . . 1 167 22,7 77,3 100,0 8 4 12  

Kárpátalja 0 130 … . . 130 0,0 100,0 100,0 2 2 4
A görögkatolikusok 
adatai teljesen 
hiányoznak

Keleti Felvidék 68 1260 … . . 1 328 5,1 94,9 100,0 7 1 8
Sáros, Szepes, 
zemplén

Nyugati Felvidék 342 980 … . . 1 322 25,9 74,1 100,0 9 0 9  

Magyarország 
szűkebb értelemben a)

736  3 862 b)  … . .  c) 4 598 16,0 84,0  100,0 d) 30 14 44  

1. táblázat
Lippay György esztergomi érsek 1645 körüli kimutatása 

a magyarországi felekezetek templomairól
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A történeti szakirodalom a statisztika szemszögéből nézve többnyire rövidítve, 
strukturálatlanul közli lippay adatait, jobban mondva annak néhány részletét. Ha 
viszont azokat egy, az ország egészét lefedő statisztikai táblázatba próbáljuk át-
rendezni, akkor rögvest kiderül, hogy ez az adatsor számos sebből vérzik. Nem 
önmagukkal a templomadatokkal van baj, hisz ha viszonylag pontosak, akkor szin-
tén alkalmasak lehetnek a népesség felekezeti szerkezetének körvonalazására. Az 
érsek azonban mindössze 30 megye templomadatait közli, melyek ráadásul nem 
véletlenszerűen helyezkednek el a Kárpát-medence területén, hanem csak a szűkebb 
értelemben vett magyarország nyugati és középső részére vonatkoznak. Erdély és 
Horvátország, illetve a déli területek adatait egyáltalán nem tartalmazzák. Ez némi-
leg érthető, hisz a török uralom alatti területekre vonatkozóan aligha lehetett hiteles 
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 d) A fenti értelemben vett területen a 736 római katolikus templom mellett mintegy 
2500 protestáns és 1000 görög rítusú templom létezését feltételezhetjük a szűkebb 
értelemben vett Magyarországon. Ennek alapján a valós felekezeti arányok nagyjá-
ból 17% római katolikus, 59% protestáns és 24% görög templomra becsülhetők.  
(A lakosságon belüli arányok azonban a római katolikusok esetében ennél valószínű-
leg némileg magasabbak, míg a többi felekezetnél alacsonyabbak.) megjegyzendő, 
hogy nem csak a görög templomok, hanem jelentős görög rítusú területek – Erdély 
és a déli országrészek – hiányoznak lippay jegyzékéből. Területileg az lényegében 
csak a később görögkatolikussá vált részt foglalja magában, de adatot nem ad róluk. 

Forrás: Révész 1896, illetve Hodinka 1909, Kovács Béla 1999, valamint saját becslések 
és számítások.
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információkat szerezni. Az sem újdonság, hogy a 18. század vége előtt nem mindig 
lehet összerakni a különböző hatalmak igazgatása alatt álló, tulajdonképpen csak 
virtuálisan létező magyar Királyság egészének adatait. lippay templomszá mait 
azonban magyarország egészére jellemző információként szokták idézni, holott 
egyértelműen nem az. Az esztergomi érsek adatsorából ráadásul nemcsak az ország 
keleti és déli része hiányzik, hanem teljesen kimaradnak belőle a keleti keresztények 
templomai is. Sőt lippay számait közelebbről megnézve világosan kiderül, hogy 
azok olyan becsült és megbízhatatlan adatok, melyek a protestáns templomok szá-
mát durván felnagyítják. Valószínűleg igaza van a forrás első közreadójának, hogy 
az esztergomi érsek a protestáns adatok eltúlzásával akarta a római katolicizmust 
fenyegető veszélyt bizonyítani, hogy az államhatalom támogatását megnyerje az 
„eretnekek” elleni harcra (Révész 1896: 715). Az egyszerre hiányos és célzatos adat-
sor tehát a Kárpát-medence vagy akár csak az ún. királyi magyarország – vagyis a 
török uralom alatt nem álló területek – valódi 17. század közepi felekezeti szerkeze-
tének megrajzolására statisztikailag használhatatlan.12 

 12 E szigorú megállapítás kapcsán zárójelben azt is meg kell jegyeznünk, hogy a számokkal bíbe-
lődő demográfus számára nem tűnik hitelesnek, ha úgy tárgyaljuk a történelmi magyarország 
felekezeti szerkezetét, hogy abból rendszeresen „kifelejtjük” a keleti kereszténységet, és kizáró-
lag csak a katolikusok és protestánsok egymáshoz viszonyított változó arányával foglalkozunk. 
oda kellene figyelni arra, hogy az ország jelentős részén végig nem a nyugati, hanem a keleti 
keresztény egyházak hívei alkották a felekezeti többséget.
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1550–1580
18–20 8 62

88–90 
b)

10–
12

---- 10–12 ….. 100

17. század eleje 10 50 30 90 10 ---- 10 …. 100

18. század eleje 25 30 18 73 27 c) 27 ….. 100

18. század vége 48 16 9 73 27 27 ….. 100

19. század eleje d) 53,2 14,9 7,0 77,1 7,6 15,1 22,7 2,2 100,0

 a) A felekezetekre az első összeíráson alapuló, valószínűleg 1789-re vonatkozó magyar-
országi adatsort Schwartnernél találjuk (Schwartner 1798: 110-111), Erdélyre pedig 
Büsching (1769: 169) ad 1766-ra vonatkozóan hasonlót. Ezeknél korábban készült 
kvantitatív felekezeti adatokra az egykorú leíró statisztikai irodalomban eddig nem 
akadtunk.

2. táblázat
Keken András becslései a történeti Magyarország

felekezeti szerkezetének alakulásáról a)
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Keken András 1937-ben közreadott becsléssorozata, mely nagyobbrészt olyan, a lai-
kus közönség számára készített felekezettörténeti, valamint a magyar Királyság álta-
lános történetét összefoglaló művekre épült, melyek részben 50–100 éve vagy ennél 
is régebben készültek, szintén nem tűnik túl megalapozottnak. A vezető történészek 
becslései mellett láthatóan elsősorban Acsády Ignác 18. század elejére vonatkozóan 
számított népességadataira épített, melyek érvényességét a történészek és statiszti-
kusok épp akkoriban kezdték kétségbe vonni. (A szerző némi mentségére szolgál 
azonban, hogy az Acsády megállapításait kétségbevonó publikációk csak 1938 és 
1941 között láttak napvilágot.) Keken szöveg közben említett adataiból – melyeket 
utólagosan táblázatba szerkesztettünk – azonban sajnos pontosan nem állapítható 
meg, hogy azok magyarország mely területére vonatkoztathatók, vagyis nem tudjuk, 
hogy Erdélyt és Horvátországot magukban foglalják-e. Ennél is bizonytalanabbak 
viszont a keleti keresztényekre vonatkozó adatai: arányuk például a szerző szerint a 
17. században 10-ről 27 százalékra ugrik, majd a 19. század elejére ismét visszaesik 
23 százalék alá. Viszont az ilyen méretű változások demográfiailag elképzelhetetle-
nek, hacsak egyértelmű adatokkal (és a népesség számát befolyásoló különleges ese-
ményekkel) nem tudja azt a szerző alátámasztani.13 A 19. század elejére vonatkozóan 
ugyan már pontosnak látszó megoszlásokat ad, de ezek forrását nem ismerjük. Nem 
egyeznek a szerző által hivatkozott magda Pál és Fényes Elek adataival sem. Tehát ez 
a becsléseken alapuló adatsorozat is használhatatlannak tűnik számunkra. 

Úgy véljük azonban, hogy a magyarország kora újkori felekezeti arányainak kér-
dését itt és most mi sem tudjuk megoldani. Nem dúskálunk a források bőségében, s 
mint említettük, a kérdés megválaszolásához csak komoly elemzések és adatrekonst-
rukciók révén kerülhetnénk közelebb, e feladatok elvégzése azonban alighanem az 
egyháztörténészek következő generációjára marad. mindössze egyetlen olyan adat-
sort adunk közre, melyet az általunk legjobban ismert egri főegyházmegye forrásai 
és irodalma alapján állítottunk össze. Talán ez segíteni tud, illetve ötleteket ad arra 
nézve, hogy véleményünk szerint a kérdés megoldása érdekében mely irányokba le-
het és érdemes továbbindulni.

 13 Ilyen mértékű szerkezetváltozások csak a második világháborút követő etnikai tisztogatásokat 
követően mérhetők Európa középső és keleti felében.

 b) unitáriusokkal együtt.
 c) A szerző nem kommentálja a keleti keresztények arányának adatai szerint bekövet-

kező hirtelen megugrását.
 d) Az adatsor egy konkrét forrás alapján készült százalékszámítás eredménye lehet, de 

forrását nem sikerült megtalálnunk.

Forrás: Keken 1937: 22, 34, 49, 58. után.
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3. táblázat
Az egri püspökség néhány felekezeti mutatója (1700–1783)

A gyülekezetek/plébániák számának alakulása

év 
Római 

katolikus
Evangélikus Református

Protestáns 
összesen

Görögkatolikus Görögkeleti
a)

Görög rítusú 
összesen

zsidó 
a)

Besorolhatatlan Összesen 

1700 213 ….. ….. 844 600 b) ….. 600 ….. 57 1 714 c)

1745 241 ….. d) ….. …..

1751 ….. ….. 757 e) ….. …..

1761 258 ….. ….. ….. …..

1773 300 f) 17 565 582 673 g) ….. 673 ….. 1 555

1783 332 ….. ….. ….. …..

A templomok felekezeti megoszlása A templomok felekezeti megoszlása

év 

Római 
katolikus

Evangélikus Református
Protestáns 
Összesen

Görögkatolikus
Görögkeleti 

a)
Görög 

rítusú összesen
zsidó 

a)
Besorol-
hatatlan

Összesen 
N

százalék                                                                                                                                                                százalék

1700 12,5 ….. ….. 49,2 35,0 ….. 35,0 ….. 3,3 100,0 1 657

A parochusok felekezeti megoszlása A parochusok felekezeti megoszlása

1773 19,3 1,1 36,3 37,4 43,3 ….. ….. ….. 100,0 1 545

A népesség felekezeti megoszlása A népesség felekezeti megoszlása

1783 33,0 ….. ….. 35,7 29,4 0,2 29,6 1,8 100,0 1 391 024

Egy parochusra jutó hívő Egy parochusra jutó hívő

1783 1 381 ….. ….. 852 h) 608 h) ….. ….. ….. 749

 a) A görögkeleti és zsidó templom/imaház adatok végig hiányoznak.
 b) Becsült adat.
 c) Templomok.
 d) 1728-ban 713 működő egyházról és 3 elfoglalt református templomról van tudomá-

sunk (Csáji, 1958 után számítva).
 e) Az adatok ellentmondóak. Hodinka (1906: 783) szerint 841 görögkatolikus temp-

lom és 757 parochia volt, míg udvari (1994: 69–74) 839 parochiát és 675 parochust 
említ. Hodinka adatait vettük alapul.

 f) Az összeírás papokat tartalmaz. Egerre nézve 350 papot említ, de ez minden bizony-
nyal a káplánok számát is magában foglalja, így az 1783. évi adatok alapján – ami-
kor is 70 káplán működött a 332 parochián – az egyházak számát kereken 300-ra 
csökkentettük.

 g) udvari nagyobb számokat közöl, melyek Gömör, Szepes és Torna megyék görögka-
tolikus adatait is magukban foglalják.

 h) A parochusok számára nézve jobb híján az 1773. évi adatokat vettük alapul.

Felekezeti arányok
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Az egri püspökség története jól feldolgozott, amihez nagy segítséget ad, hogy az 
egyházmegye területén élő lakosság jelentős részét adó görögkatolikusok népesség-
története Hodinka Antal és udvari István munkássága következtében ugyancsak 
világosan áttekinthető. Reméljük, hogy táblázatunk tehát jól mutatja azokat a csap-
dákat, amelyekkel a felekezetek arányát rekonstruálni akaró kutatóknak szembe 
kell nézniük. 

Korábban már említettük, hogy a nehézségek ott kezdődnek, hogy a források 
jó része csak a saját felekezete adataival foglalkozik. Viszont ebből azonnal adó-
dik a kérdés, hogy akkor mihez tudjuk ezeket viszonyítani? országos áttekintésű 
forrásokra, melyek területi részletességű adatokat közölnek a teljes népesség fe-
lekezeti megoszlására vonatkozóan, azonban csak a 19. század elejétől számítha-  

év 
Római 

katolikus
Evangélikus Református

Protestáns 
összesen

Görögkatolikus Görögkeleti
a)

Görög rítusú 
összesen

zsidó 
a)

Besorolhatatlan Összesen 

1700 213 ….. ….. 844 600 b) ….. 600 ….. 57 1 714 c)

1745 241 ….. d) ….. …..

1751 ….. ….. 757 e) ….. …..

1761 258 ….. ….. ….. …..

1773 300 f) 17 565 582 673 g) ….. 673 ….. 1 555

1783 332 ….. ….. ….. …..

A templomok felekezeti megoszlása A templomok felekezeti megoszlása

év 

Római 
katolikus

Evangélikus Református
Protestáns 
Összesen

Görögkatolikus
Görögkeleti 

a)
Görög 

rítusú összesen
zsidó 

a)
Besorol-
hatatlan

Összesen 
N

százalék                                                                                                                                                                százalék

1700 12,5 ….. ….. 49,2 35,0 ….. 35,0 ….. 3,3 100,0 1 657

A parochusok felekezeti megoszlása A parochusok felekezeti megoszlása

1773 19,3 1,1 36,3 37,4 43,3 ….. ….. ….. 100,0 1 545

A népesség felekezeti megoszlása A népesség felekezeti megoszlása

1783 33,0 ….. ….. 35,7 29,4 0,2 29,6 1,8 100,0 1 391 024

Egy parochusra jutó hívő Egy parochusra jutó hívő

1783 1 381 ….. ….. 852 h) 608 h) ….. ….. ….. 749

Források: Csáji 1958, Hodinka 1909, Kovács Béla 1999: 44–53, udvari 1994: 69–74.
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tunk.14 Ráadásul utóbbi adatok csupán 1850 után, a rendszeres népszámlálások 
sorozatával válnak megbízhatóvá, és külön ellenőrzés nélkül felhasználhatóvá. Az 
1800 előtt készült források viszont többnyire nem egy-egy felekezet népességét mé-
rik – nem is igen voltak a fentebb említett 18. század végi állami forrásokon kívül 
mértékadó népesség-összeírások – hanem kezdetben a templomok, majd a 18. század 
közepétől hol a parókiák, hol a papság számát írták össze (ritkán együtt a kettőt). 
Ezek a különböző tartalmú számadatok azonban egymással nem egykönnyen ösz-
szehasonlíthatók. A papok nem mindegyike vezetett egyúttal parókiát, hanem csak 
káplán volt, a templomok száma nem tekinthető azonosnak a plébániákéval, illetve 
gyülekezetekével, ráadásul az egyházak szervezete felekezetenként különbözött, és 
egyúttal területileg is eltért az ország közigazgatási rendszerétől. (Vagyis csak a tele-
püléssoros adatokat lehet különböző igazgatási rendszerekbe átrendezni, ilyen fele-
kezeti adatállományok azonban tudomásunk szerint az 1820-as évek előtt egyelőre 
nem állnak rendelkezésre.)15 Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a római katoliku-
soknál egy plébánia mögött nagyjából kétszer akkora népesség, akár 4-5 falu is lehe-
tett, szemben a protestáns és görög rítusú közösségekkel, melyek inkább településen-
ként önállóan szerveződtek. A görögöknél ráadásul gyakori jelenség volt, hogy már a 
közepes méretű településeken is több parókiát alapítottak, illetve egy-egy településen 
több pap is működhetett. Ha mindehhez hozzávesszük a római katolikus egyháznak 
a 17. századtól folyamatosan érzékelhető ellenreformációs nyomását, mely sziszte-
matikusan és erőszakkal igyekezett visszanyerni középkori dominanciáját, akkor azt 
látjuk, hogy a templomok papok és parókiák szerinti, valamint a népesség felekezeti 
megoszlása ugyanazon területre vonatkozóan kisebb-nagyobb mértékben eltérő ér-
tékeket mutat, vagyis nem egykönnyen összehasonlíthatóak. Nem igazán lehet belő-
lük homogén idősort sem előállítani, ráadásul megoszlásuk nem vehető azonosnak 
a népességével sem. mindössze annyi állapítható meg belőlük, hogy a római kato-
likusok folyamatosan teret nyernek, a görögök növekednek vagy stagnálnak, míg 
a protestánsok visszaszorulnak, ezt azonban enélkül is meg lehet állapítani. Az a 
benyomásunk tehát, hogy először talán az 1780-as évek előtti össznépesség idősorát 
kellene rekonstruálni, mielőtt a felekezetek megoszlását – mondjuk a 17. század vé-
géig visszamenően – megpróbáljuk megállapítani.

 14 A józsefi népszámlálás alapján ugyan történtek utólagos adatrekonstrukciók, de ezek nem te-
kinthetők minden szempontból kielégítőnek. Thirring Gusztáv (1938: 43–50) rekonstrukciója 
módszertanilag elfogadható, de a görög és a római katolikusok adatait nem tudta szétválasztani, 
és adatsorai Erdélyt és a határőrvidéket nem tartalmazták. Wellmann Imre hasonló rekonstruk-
ciója viszont, mely fél évszázaddal később jelent meg (Wellmann 1989: 69–77), csak regionális 
számokat ad, és közel félmillióval túlbecsli a magyar Királyság kiszámítható népességét.

 15 Az utóbbi félmondattal Nagy lajos (1828) adat-összeállítására céloztunk, melyet nevezett az 
1825–1826 körüli egyházi névtárak alapján készített, nagyjából egy évtizeddel megelőzve Fé-
nyes Elek hasonló munkáját. ma Nagy lajos adat-összeállítása kevésbé ismert, mert egyrészt 
latin nyelvű, másrészt a korabeli egyházi névtárak adatait követve a római és görögkatolikusok, 
illetve az evangélikusok és reformátusok adatait egy-egy számba összevontan közölte. (Ez fel-
tételezhetően nem a szerző szándéka volt, a forrásai többségét alkotó római katolikus sematiz-
musok – amelyek ekkor már igyekeztek a többi felekezethez tartozó személyeket is számbavenni 
– 1829 előtt általában így jártak el.)
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A felekezeti szerkezet kétségtelenül jelentős mértékű átalakulását egyébként egy Du-
nántúlra vonatkozó adatsorral tudjuk illusztrálni, ahol az osztrák igazgatás kivé-
telesen az 1720-as évek elején felmérést készített a régió népességéről. Az ábra jól 
mutatja, hogy egy-egy felekezet súlyában a 18. század folyamán akár 30-40 száza-
lékos növekedés vagy csökkenés is bekövetkezhetett. Nem meglepő és nem újdonság 
persze, hogy az átalakulás nyertese elsősorban a római katolikus egyház, de az adat-
sor azt is bemutatja, hogy a változások kárvallottjai közé nemcsak a protestánsok 
tartoztak, hanem a görögkeletiek is. (A zsidók aránya szintén gyorsan növekszik, 
de összességében a 19. század végéig jelentéktelen marad – erre a kérdésre azonban 
még visszatérünk.) 
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Az ország egészének felekezeti szerkezetére vonatkozóan csak az 1780 körüli adatok 
alapján tudunk először átfogó képet készíteni. Az összerakott adatok16 segítségével 
– melyeket régiókba rendeztünk, mivel nem minden esetben lehetett azokat megyék 
szerint felbontani17 – egyesek számára szokatlannak tűnő kép rajzolódhat ki. Ta-

 16 Az adatsor létrehozásáról, mely több újonnan feldolgozott forráson alapszik, és egyúttal je-
lentős becslési és számítási feladatok elvégzésére is kényszerítette a szerzőt, külön publikációt 
kívánunk készíteni. E helyütt terjedelmi okokból tehát a részletekbe nem kívánunk belemenni.

 17 A katolikusok adatai nem minden egyes esetben voltak szétválaszthatók megyék és városok 
szerint, mivel az adatokat esetenként nem adták meg megyei bontásban, a városi adatokat pe-

5. ábra
A Magyar Királyság régióinak felekezeti szerkezete 1787 körül

 a) A domináns felekezet százalékos aránnyal szerepel, a jelentősebb kisebbségeknél 
csak rövidítésük van feltüntetve

 b) Rövidítések: rk=római katolikus, gör=görögkeleti és/vagy görögkatolikus, prot=re-
formátus és/vagy evangélikus

Forrás: szerző számításai

A II. józsef által létesített kerületek:  I. Nyitrai
 II. Besztercebányai
 III. Kassai
 IV. munkácsi
 V. Nagyváradi

 VI. Pesti
 VII. Temesvári
 VIII. Győri
 IX. Pécsi
 X. zágrábi
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lán a legszembetűnőbb a Kárpát-medence kelet–nyugati felekezeti megosztottsága. 
mint ahogy az várható volt, nyugaton ekkoriban 70–80 százalék körüli arányával 
Horvátországtól a Felvidékig a római katolikus egyház dominál, a Kárpát-medence 
keleti részén ellenben csak 10–30 százalékkal van jelen. Háttérbe szorulása viszont 
ekkoriban már nem elsősorban a protestáns egyházaknak köszönhető, hisz azok 
számszerűleg mindössze az alföldi régióban vezetnek, ott is csak relatív többség-
gel. Az egész keleti karéj a görög egyházak nagyjából kétharmados dominanciáját 
mutatja – ez alól csak az Alföld, valamint a Felvidék keleti része képez kivételt. 
utóbbiak népessége meglehetősen vegyes, gyakran három-négy felekezet között is 
megoszlik. Felekezetileg ugyancsak megosztott a határőrvidék is, ha nem is ennyire 
– ott a protestánsok gyakorlatilag nincsenek jelen, a görögkeleti szerbek és római 
katolikus horvátok viszont egymástól földrajzilag jól elhatárolható külön körzetek-
be tömörülnek egészen a 20. századig.

dig egy-egy püspökségre vonatkozóan eleve együttesen közölték. A képet tovább zavarta, hogy 
ráadásul számos esetben egy-egy megye területe gyakran két, néha három püspökséghez is 
tartozhatott. Az adatproblémákat csak úgy tudtuk megoldani, hogy a térképen látható, földraj-
zilag és kulturálisan összetartozónak tekinthető régiókat képeztünk belőlük. (jobb helyzetbe 
csak akkor kerülhetünk, ha az 1980-as években általunk a KSH Könyvtárban elindított törté-
neti helységnévtár-sorozat befejeződik, ehhez azonban szerencsés esetben is legalább még egy 
évtized – de inkább kettő – szükséges.) 

6. ábra
A 75 százaléknál magasabb arányú felekezeti csoportok elhelyezkedése 

a Kárpát-medencében 1910 körül

Forrás: Prinz 1938: 273. 
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Ha viszont Prinz Gyula 1910 körüli adatokon alapuló állapotrajzára nézünk, mely 
a legalább 75 százalékos felekezeti többséggel rendelkező települések területi meg-
oszlását mutatja a Kárpát-medencében az első világháború előtt, akkor a kép még 
jobban megváltozik. lényegében ezen is látjuk a már említett kelet–nyugati megosz-
tottságot, de e megközelítésben a felekezeti tömbök erősen töredezettnek látszanak, 
a homogénnak tekinthető területek többnyire már csak a peremvidékekre korláto-
zódnak. A legnagyobb területet a térképen egyértelműen a fehér foltok foglalják 
el, vagyis azok a vidékek, ahol egyetlen felekezet dominanciája sem mutatható ki. 
Némi iróniával azt is mondhatjuk, hogy a 20. század elején a „legnagyobb feleke-
zetet” már a vegyes vallású települések képezik. A térkép tehát tulajdonképpen arra 
utal, hogy a Kárpát-medence újkori felekezeti szerkezetét a hiedelmekkel ellentét-
ben nem kizárólag a katolikus és protestáns területek változása, illetve egyházaik 
küzdelme jellemzi, hanem az más megközelítésekben is vizsgálható: akár a keleti 
és nyugati egyházak aránya felől vagy a felekezeti homogenitás, illetve vegyesség 
szemszögéből nézve. 

A felekezeti vegyesség kérdése azonban inkább 19–20. századi probléma, ezért 
most elsősorban a keleti–nyugati egyházak megosztottságára koncentrálunk. Ez 
a megosztottság többnyire középkori, de legalább a 16. századig visszavezethető. 
Konkrétan azt jelenti, hogy a máramarost és Temes megyét összekötő vonaltól ke-
letre az első adatok megjelenésétől kezdve egyértelműen görög rítusú többséggel bíró 
területeket látunk, mely Horvátországban, illetve Bács és Torontál megyék területén 
főként görögkeleti, a szűkebb értelemben vett magyarországon pedig a máramaros-
tól Szepes megyéig terjedő keleti karéjban elsősorban görögkatolikus. Bihar, a volt 
Partium és Erdély lakói viszont a két keleti egyház között megoszlanak, esetenként 
azt is mondhatjuk, hogy ingadoznak (miskolczy–Varga E. 2013: 20 skk.). A fent 
említett képzeletbeli vonalaktól nyugatra viszont a népesség főként a nyugati ke-
resztény egyházak valamelyikét követi, vagyis a római katolikusok és a különböző 
protestáns felekezetek hívei teszik ki a népesség túlnyomó többségét. utóbbi azon-
ban a történeti Erdélyre nem vonatkozik, ott ugyanis a nyugati kereszténységhez 
tartozók a Székelyföld tömbjét kivéve lényegében mindenütt kisebbségben vannak 
már a 18. század közepi első adatok tanúsága szerint is. (Az sem lehetetlen, hogy a 
nyugati egyházakhoz tartozók már ennél jóval hamarább kisebbségbe kerültek – a 
számszerűen viszonylag pontos 18. század végi keleti keresztény többség kialakulá-
sához ugyanis nem lehetett elegendő két-három évtized népességváltozása.)

E fentebb vázolt felekezeti megoszlások kialakulása mögött számos folyamat sejt-
hető, melyek többsége hosszú múlttal bír. Az 1780-as évekhez képest a reformáció 
is két és fél évszázadra tekinthet vissza, viszont a keleti és a nyugati kereszténység 
szétválása ekkoriban már hét évszázados. De ugyanez állítható a települési mozgal-
makra, valamint a belső és nemzetközi vándorlásokra, vagyis a népesedési folyama-
tokra nézve is. A hitek és rítusok változása, valamint a különböző etnikumokhoz 
és egyházakhoz tartozó emberek létszáma és felekezeti megoszlása évszázadok óta 
folyamatos változásban van egészen az első ezredfordulóig visszamenően. (Termé-
szetesen, ha nem a magyar Királyságból indulunk ki, hanem a Kárpát-medence 
földrajzi kereteiből, akkor a felekezeti változások folyamata még jó néhány évszá-
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zaddal meghosszabbítható visszafelé.). mindez tulajdonképpen arra int bennünket, 
hogy a Kárpát-medence középkori és újkori történetében az etnikai-anyanyelvi tér-
képekhez hasonlóan a felekezetek esetében sem lehet nagyméretű „tiszta vidékeket” 
elkülöníteni, bármennyire is szerették volna azt a különböző korszakok egyházi 
és politikai vezetői hinni, illetőleg efelé törekedni. Noha ismeretes, hogy az ará-
nyok kialakulása és változásai mögött a középkortól kezdve erőszakos folyamatok 
is működtek, de hangsúlyoznunk kell, hogy számottevő részük nem kizárólag erre 
vezethető vissza. jelentős részben spontán vándorlások, valamint a természetes sza-
porulatok és fogyások különbségeinek, vagyis demográfiai folyamatoknak is a kö-
vetkezménye. Vagyis kutatóként inkább e folyamatok összességét kellene valahogy 
rekonstruálnunk, nem érdemes reménytelen küzdelmeket folytatnunk a valamikori 
homogenitások hiedelmeiért.

Írásunk utolsó részében a felekezetek körében bekövetkező népesedési változásokat 
kívánjuk röviden összefoglalni. A demográfus kompetenciája nyilvánvalóan nem 
terjedhet ki más területekre: az erőszakos térítések, a spontán áttérések, valamint 
az egyes egyházak hatalmi erővel való megszüntetésére vonatkozó történetek feldol-
gozásai, melyek a középkortól a 20. századig bőségesen előfordultak, más források 
és más módszerek használatát igénylik. A demográfiai folyamatok megrajzolása vi-
szont a források tartalmi-technikai korlátai miatt kemény időhatárok közé szorul. 
A folyamatok rekonstruálásához ugyanis vagy jól működő statisztikai adatszolgál-
tatások, vagy utólagosan létrehozott, a modern statisztika és a demográfia követel-
ményeinek megfelelően rekonstruált adatbázisok szükségesek. utóbbiak létrejötte 
főként néhány nyugat-európai és fejlett tengerentúli társadalomra (észak-Amerika, 
Ausztrália, japán) korlátozódik, előbbit a hivatalos statisztikai rendszerek kialaku-
lása és eredményeinek hozzáférhetősége határozza meg. Bár a népmozgalmi adatok 
iránti érdeklődés az ausztriai statisztikusok között már a 18. században megjelent, 
a magyar Királyság népmozgalmára vonatkozó adatok szintén 1830-tól, lényegé-
ben népességszámokkal együtt jelennek meg, de mint azt már említettük, alapjában 
végig hiányosak. Vagyis a határőrvidék kivételével 1850-ig a magyar Királyság nép-
mozgalmi adatai összességében nem rekonstruálhatók.

Vizsgálatunk szempontjából viszont kellemetlen változás az osztrák statisztikai 
rendszerben, hogy amikor a kiadványokban található népmozgalmi adatok 1851 
után tartalmilag jelentősen gazdagodnak, ugyanakkor abbahagyják az adatok fe-
lekezetek szerinti megoszlásának közreadását.18 Ezt a demográfiai szempontból 

 18 A közölt adatok, illetve egy-egy statisztikai jellegű összefoglaló azt sejtetik, hogy ezek az ada-
tok az 1867. évi kiegyezés előtti időszakra nézve tovább léteztek, és talán kéziratos formában 
valahol ma is megtalálhatók. Nem kizárt, hogy azokat szorgos bécsi levéltári kutatással talán 

5. A méretekben és szerkezeti arányokban bekövetkező 
változásokat létrehozó demográfiai tényezők
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gazdag tartalmú és precíznek látszó ausztriai népességstatisztikai rendszert végül 
1851-től, az erőszak segítségével sikerül kiterjeszteni magyarországra is, de annak 
működése nálunk továbbra sem zavartalan. Hol egyáltalán nem, vagy csak részlege-
sen adunk adatokat az osztrák intézményeknek azokban az időszakokban, amikor 
a központi közigazgatást politikai és katonai bonyodalmak kötik le (1860–1863, 
1865–1866). A kiegyezés után pedig a horvátországi adatszolgáltatásban áll be za-
var egy időre. Ráadásul a Központi Statisztikai Hivatal megalakulása után annak 
folyamatos adatgyűjtési igényeihez a népmozgalmi adatok szolgáltatására kötelezett 
egyházak csak igen lassan alkalmazkodnak. mindennek alapján arra a szomorú 
következtetésre kell jutnunk, hogy jelenleg a történeti magyarországra vonatkozó 
megbízható és folyamatos, felekezet szerint bontható népmozgalmi adatsorokkal 
igen későn, csak az adatgyűjtés reformját követően, 1876-tól kezdve rendelkezünk.

elő lehetne keríteni. Sajnos eddig ilyen jellegű programot azonban tudomásunk szerint sem a 
statisztikai, sem a történeti kutatásokkal foglalkozó intézmények eddig nem indítottak. Bár 
az eddig elmondottak alapján kétségtelen, hogy az 1851 és 1866 közötti időszakra nézve ma-
gyarországra vonatkozó folyamatos adatsort így sem valószínű, hogy össze lehet állítani. Az 
azonban lehetséges, hogy ami megmaradt, az tartalmában gazdagabb, mint az 1867 és 1876 
közötti időszak hazai népmozgalmi statisztikája.
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7. ábra
A történeti Magyarország felekezeti szerkezetének változása nagyrégiók szerint

Forrás: szerző számításai
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Ahhoz, hogy a népesedési folyamatok felekezetekre gyakorolt hatását megismerjük, 
lényegében három adatsort kell összeállítanunk. A legegyszerűbb és legmesszebbre 
visszavezethető közülük a népesség felekezetek szerint bontott adatainak idősorok-
ba rendezése. Ez képes arra, hogy az egyes felekezetek létszámának alakulását és 
azok változó arányait bemutassa. Egy ilyen adatsornak két fő előnye is van. Egyrészt 
időben ez tud a legmesszebbre visszamenni, mert nem függ a népmozgalmi statisz-
tika adatainak létezésétől, illetve minőségétől. másik előnye viszont abból adódik, 
hogy a népmozgalmi adatok nélkül is jelezni tudnak bizonyos, a felekezeti megosz-
lást érintő változásokat, illetve azt érintő népesedési folyamatokat. A 7. ábrából 
például egyértelműen látható, hogy a magyar Királyság három makrorégiójában a 
római katolikusok és a zsidók aránya folyamatosan nő, a görögkatolikusoké inkább 
stagnál, míg a protestánsoké és a görögkeletieké pedig fokozatosan csökken a 18. 
század vége óta. Vagyis az ábra orientálja a kutatásokat, mert szinte automatikusan 
felteszi a kérdést, hogy vajon milyen változások rejlenek e folyamatok mögött.

8. ábra
A felekezetek évi átlagos népességnövekedése (1787–1910)

Forrás: a szerző számításai
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Ha az egyes felekezetek létszámváltozását a népszámlálások bekövetkezésének idő-
pontjai által meghatározott szakaszok szerinti éves átlagokra számítjuk át, akkor 
azokból egyszerre két folyamat tűnik elő: egyrészt az egyes időszakok jelentős el-
térése a növekedés mértékének tekintetében, másrészt a felekezetek népességválto-
zásainak egymástól különböző üteme. A grafikon egyértelműen mutatja azt, hogy 
a népességszám-változásokban viszonylag gyors egymásutánban három katasztro-
fális időszak következett be a 18. század vége és az első világháború között, vagyis 
a hosszú 19. század folyamán. Az első az 1830-as években mutatható ki, amelynek 
alacsony népességnövekedése, esetenként visszaesése főként az 1831–1832. évi kole-
rajárvány hatalmas emberveszteségeire vezethető vissza. Ennél is rosszabb azonban 
az 1841–1851 közötti szakasz, amelyben ismét egy kolerajárvány és a szabadságharc 
vele együttes demográfiai hatása tükröződik, mely utóbbi a Délvidéken és Erdélyben 
lényegében az etnikai csoportok közötti, számos áldozatot követelő polgárháborúvá 
alakult át.19 A harmadik, talán legenyhébb visszaesést mutató katasztrófa-időszak 
az 1872–1873. évi kolerajárványhoz kötődik. Igen érdekesek viszont azok az eltéré-
sek, amelyek az egyes felekezeteknek az említett katasztrófákra történő reagálását 
mutatják. A növekedés hullámzása mindegyik felekezetben világosan és egyidejűleg 
látható, mértékét tekintve azonban már igen jelentősek az eltérések. Első ránézésre 
élesen elkülönül a zsidó népességszám-változás görbéje a többi felekezetétől. Noha 
ritmusának alakulása hasonló, két különbség is észlelhető benne: egyrészt mind 
növekedésének, mind változásainak mértéke szélsőségesen nagyobb mértékű, mint 
a keresztény felekezeteké. másrészt, ha trendvonalat húzunk, akkor a zsidó népes-
ségnövekedés mértéke igen magas szintről indul, de ugyanakkor folyamatos és erős 
csökkenést mutat, magyarán szólva a népmozgalmi folyamatok átalakulását jelzi a 
19. század folyamán. A római katolikusok az 1831–1832. évi kolerát kivéve – ahol 
erősen érintettek – a második legmagasabb, de a zsidókétól messze elmaradó mér-
tékű népességnövekedést mutatnak. A protestánsok és a keleti keresztények esetében 
viszont főleg az 1848–1849. évi kolera és polgárháború, valamint az 1872–1873. 
évi kolerajárvány idején tapasztalható a legnagyobb visszaesés a népességnöveke-
désükre vonatkozó mutatókban. mindez nem véletlen, mert mind az utolsó kolera 
pusztítása, mind a szabadságharc legvéresebb veszteségei (és a kolerát minden va-
lószínűség szerint behurcoló orosz csapatok mozgása) főképpen a leginkább keleti 
keresztények által lakott területeken következett be.

A 8. ábrán feltüntetett átlagos népességnövekedések azonban lényegében össze-
tett mutatók, vagyis a születések és halálozások egyenlegéből létrejövő ún. termé-

 19 Sajnos közvetlen forrásokból erre nézve nincsenek adataink. A háborús viszonyok között a 
közegészségügyi adatszolgáltatás csődöt mondott, vagyis az 1848–1849. évi kolera vesztesé-
geit jelenleg nem tudjuk rekonstruálni, ehhez ugyanis ismét tömeges anyakönyvi adatgyűjtésre 
lenne szükség. A korszak kutatását azonban az eltelt közel 170 év során a politikai szabadság-
küzdelmek, majd az azokat követő megtorlások végig jobban érdekelték, mint a népesség sorsát 
tükröző arctalan számok. Sejtésünk szerint viszont a kolerajárvány áldozatainak vélhetően is-
mét több százezerre becsülhető száma messze meghaladhatta a szabadságharc és polgárhábo-
rú katonai és civil áldozatainak jóval 100 ezer fő alatt maradó veszteségeit (Hermann 2001: 
401–402), de erről nemigen szoktunk megemlékezni.
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szetes szaporodás, valamint a ki- és befelé irányuló vándormozgalmak számainak 
együttes változását, illetve egyenlegét mutatják. Ha tehát e folyamatokat ponto-
sabban szeretnénk megismerni, akkor az egyes folyamatokat, illetve a róluk szóló 
adatokat szét kell választanunk. Ezt azonban a fentebb tárgyalt időszak egészére 
ismereteink jelenlegi szintjén sajnos már nem tudjuk megtenni, mivel a népmoz-
galmi adatok felekezetenkénti külön elemzése ma csak az 1880 és 1910 közötti, 
lényegében mindössze egyetlen generációt átfogó időszakra nézve végezhető el. Ez 
utóbbi adatokból próbálhatunk meg azután néhány évtizedre visszamenő további 
következtetéseket levonni.

év
Tényleges szaporulat (fő)

Római 
katolikus

Görög-
katolikus

Refor-
mátus

Evan-
gélikus

Görög-
keleti

uni-
tárius

zsidó Egyéb Összesen

1851–57 275 806 22 075 43 338 510 87 551 2 761 44 177 97 476 315

1858–69 966 296 205 614 196 289 100 614 132 985 5 399 139 431 2 831 1 749 459

1870–80 347 692 –92 198 7 471 13 695 –144 763 1 354 86 181 5 343 224 775

1881–90 971 078 170 191 193 323 81 191 197 442 5 853 86 908 1 310 1 707 296

1891–1900 1 025 763 172 952 198 692 76 030 167 514 6 360 121 032 4 599 1 772 942

1901–1910 960 231 170 836 178 727 51 439 170 339 5 596 82 367 2 869 1 622 404

Természetes szaporulat (fő)

1870–80
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

437 918 
b)

1881–90 1 026 008 190 026 191 673 105 709 265 845 6 440 124 772 a) 1 910 463

1891–1900 1 099 109 199 699 209 817 116 160 189 628 6 581 137 498 a) 1 955 979

1901–1910 1 314 614 235 887 229 685 125 462 242 469 6 593 126 006 a) 2 278 468

Vándorlási különbözet (fő)

1870–80
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

125 354 
b)

1881–90 –54 930 –19 835 1 650 –24 518 –68 403 –587 –37 864 a) –203 167

1891–1900 –73 346 –26 747 –11 125 –40 130 –22 114 –221 –16 466 a) –183 037

1901–1910 –354 383 –65 051 –50 958 –74 023 –72 130 –997 –43 639 a) –656 064

Természetes szaporulat évi átlaga (ezrelék)

1870–80 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 3,0 b)

1881–90 13,1 12,7 9,4 9,4 10,9 11,5 19,5 a) 12,2

1891–1900 12,5 12,0 9,4 9,6 7,2 10,7 19,0 a) 11,3

1901–1910 13,4 12,8 9,5 9,8 8,7 9,7 14,9 a) 11,9

9. táblázat
A népmozgalom összefoglaló adatai
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Ha szembesítjük egymással a tényleges népszaporulat (vagyis a két népszámlálás 
adatai közötti különbség) és a természetes szaporulat (vagyis a születések és halá-
lozások közötti különbség) számait, akkor azokból két következtetés vonható le. 
Az első az, hogy a népszaporulat nagysága 1851 és 1880 közötti, nagyjából 10 éves 
szakaszokban szélsőségesen, vagyis a 200 ezres és az 1,7 milliós számok között in-
gadozik, melyhez képest az 1880 utáni évtizedek változásainak mérete számszerűen 
ennek csak negyedét éri el. A másik viszont úgy fogalmazható meg, hogy az 1880-
as évektől kezdődően magyarország lakossága másik népesedési korszakba lépett, 
mivel az egyes, ugyancsak 10 éves szakaszok közötti népességszám-ingadozások 
mértéke a felekezetek méretének kevesebb mint 10 százaléka alá, vagyis a korábbi-
nak töredékére csökkent. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy akkoriban a mai 
szemmel nézve elképesztő méretű, évente 200 ezer fő körüli népszaporulatokat lá-
tunk (vagyis az 1960-as évekbeli, feleakkora létszámú, de akkor még szaporodó or-
szág 20 ezres adataihoz képest annak tízszeresét, vagyis a népességhez arányosítva 
ötszörösét láthatjuk a 19. század utolsó negyedében).

Amennyiben viszont a tényleges szaporulatból kivonjuk a természetes szaporula-
tot, akkor a rendelkezésünkre áll a népesség vándorlási egyenlege. utóbbi azt mutat-
ja, hogy a történeti magyarország 1881 és 1910 közötti kereken 6 milliós természetes 
szaporulata úgy jött létre, hogy emellett nagyjából 1 milliós (ki)vándorlási vesztesége 
is keletkezett. (Ennek nem egészen kétharmada20 észak-Amerikába, a többiek főként 
Ausztriába és Romániába távoztak, bár csekélyebb mértékű, Németországba és az 
elfoglalt Boszniába irányuló kivándorlás is létezett ebben az időszakban.)

Ha az egyes felekezeteket egyenként, továbbá a jobb érthetőség érdekében a né-
pességszámukhoz viszonyított szaporulatok és fogyások szerint vizsgáljuk meg, ak-
kor igen sajátos képet látunk. Abban, hogy a római és görögkatolikusok, valamint 

 20 Szó sincs a hiedelmekben máig élő 1,2–1,5 milliós amerikai kivándorlási veszteségről. (mond-
hatjuk, hogy ez költői túlzás.)

év Vándorlási különbözet évi átlaga (ezrelék)

1870–80 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0,9 b)

1881–90 –0,7 –1,3 0,1 –2,2 –2,8 –1,1 –5,9 a) –1,3

1891–1900 –0,8 –1,6 –0,5 –3,3 –0,8 –0,4 –2,3 a) –1,1

1901–1910 –3,6 –3,5 –2,1 –5,8 –2,6 –1,5 –5,2 a) –3,4

 a) Az „egyéb” adatok változó méretű bizonytalansága miatt a mutatók nem számítha-
tók ki.

 b) Horvátország nélküli adat, felekezetek szerinti bontása nem ismeretes. A természetes 
szaporulat az 1872–73. évi kolera miatt alacsony, a pozitív vándorlási különbözet pe-
dig arra utal, hogy a környező országokból – főképp Ausztriából – még folyik a beván-
dorlás, ugyanakkor a tengerentúlra történő tömeges kivándorlás még nem indult meg.

Források: Tafeln NF I/1. no. 4., Konek 1865: 124, mSté 1909, 1910, Klinger 1992: 226. 
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az evangélikusok és reformátusok szaporodása némi ingadozás melletti stagnálással 
jellemezhető, nincs igazán meglepő. Az sem váratlan, hogy a két utóbbi protestáns 
felekezet természetes szaporodása a legalacsonyabbak között helyezkedik el, mert az 
szintén egybevág a korábbi demográfiai változásokról szóló ismereteinkkel. Szokat-
lanok és kevéssé ismertek viszont azok az adatok, amelyek a görögkeletiek és az uni-
táriusok szaporodásának jelentős csökkenését mutatják. még szélsőségesebbnek, és 
ugyancsak még kevésbé ismertnek nevezhetők a zsidók szaporodási mutatói is. mi-
közben ugyanis a zsidó természetes szaporodás adata a görögkeletiekéhez hasonló 
ütemben csökken, ugyanakkor annak mértéke egészen az 1890-es évekig 50–100 
százalékkal meghaladja az ország összes többi felekezetéét.

Ennél is sajátosabb és ugyancsak kevésbé ismert képet kapunk akkor, ha figye-
lembe vesszük a vándorlási különbözeteket. Az 1881 és 1910 közötti időszakban 
minden felekezet vándorlási mutatói folyamatosan állandó veszteségeket jeleznek, 
vagyis mindegyikük tagjai részt vesznek a kivándorlási folyamatokban, bár annak 
mérete, üteme és iránya nem teljesen azonos közöttük. A nyugati kereszténységhez 
tartozó egyházak vándorlási vesztesége az időszakban folyamatosan nő, viszont az 
unitáriusoké és görögkeletieké inkább stagnálással vegyes ingadozást mutat. Rá-
adásul utóbbiak mozgási iránya valószínűleg inkább a Balkán, mint észak-Amerika 
vagy Ausztria felé mutat. Két eset sajátos igazán: egyrészt az, hogy az evangélikusok 
vándorlási különbözete folyamatosan nő, és az 1890-es évektől kezdve már az első 
lesz ütemének arányát tekintve a felekezetek között. A másik sajátos képet, mint 
ahogy az várható volt, a zsidók népességnövekedésével és vándormozgalmával kap-
csolatosan látjuk. ugyanis az 1880-es években 600–700 ezer fő közötti létszámú 
zsidóság úgy nőtt 1910-re 900 ezer fölé, hogy vándorlási vesztesége eközben meg-
közelítette a 100 ezer főt, vagyis a dualizmus kori beözönlő galíciai zsidóság míto-
sza, mely nyilván a gyors létszámnövekedés magyarázatára terjedt el, minden sta-
tisztikai alapot nélkülöz.21 Persze ugyanilyen érdekes lehetne az is, hogy miközben 

 21 Ez azonban nem jelenti azt, hogy Galíciának a Habsburg Birodalomhoz csatolását köve tően, 
az 1770-es évektől nagyjából a 19. század közepéig nem volt jelentős zsidó bevándorlás a Kár-
pát-medencébe, amelynek emléke biztosan sok család emlékezetében élt. Az abszolutizmus poli-
tikai rendszerében azonban megszűnt a népesség ellenőrizetlen külső és belső mozgása. Az utak 
és határok őrizete megszigorodott, és még az ideiglenes belső mozgásokhoz is írásos engedély 
kellett, melyek dokumentumait a levéltárak részben ma is őrzik. A 18. századihoz hasonló mér-
tékű bevándorlás tehát az 1850-es évektől kezdve elképzelhetetlen volt. Bár a mozgás szabadsá-
ga az 1860-as évek végétől kezdve ismét nőtt, a korábbi nagymértékű galíciai zsidóbevándorlás 
gyakorlata már nem állt vissza. (Az onnan kivándorolni akarók a 19. század utolsó harmadától 
kezdve inkább az Egyesült Államok, mint magyarország felé vették az irányt.) A dualizmus 
kori zsidó bevándorlás mítoszát egyébként a filoszemitasággal aligha vádolható statisztikus 
Kovács Alajos már közel 100 évvel ezelőtt, 1922-ben cáfolta (Kovács Alajos 1922: 13–15), de a 
toposz a közvélemény statisztikával hadilábon álló részében ma is él. A korabeli közvélemény 
másképp ugyanis nem tudta megmagyarázni, hogy az 1851-ben még kereken 370 ezer fős zsidó-
ság hogy lett 600 ezer fővel több 1910-ben. (A zsidóság 1900 előtti természetes szaporodásának 
mértéke ugyanis olyan magas volt, hogy a gyors növekedéshez nem volt szükségük egyetlen 
főnyi bevándorlóra sem. létszámuk pusztán a természetes szaporulat révén is megkétszereződ-
hetett 35–40 év alatt, ami egy laikus számára máig felfoghatatlan. Pedig ilyesmi a harmadik 
világban manapság is tapasztalható.).
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a római katolikusok 480 ezer főt meghaladó vándorlási veszteséget szenvedtek el, 
addig ennek ellenére létszámuk 1880 és 1910 között kereken másfélről két millióra 
tudott nőni, de ez nem váltott ki meghökkenést, úgy látszik, hogy ezt a közvélemény 
fejlődésként értékelte.

10. táblázat
A felekezetek demográfiai mintái

Házasodási minták

A nők házasságkötési kora (év)

Felekezet
17 év alatt 17–19 20–24 25–× Összesen

százalék

Római katolikus 8,8 31,0 35,7 24,5 100,0

Görögkatolikus 8,5 32,4 37,9 21,2 100,0

Református 6,8 32,3 36,6 24,3 100,0

Evangélikus 5,5 31,5 34,7 28,3 100,0

Görögkeleti 9,4 32,5 34,8 23,3 100,0

unitárius 0,2 24,5 41,5 33,8 100,0

zsidó 0,2 15,0 46,3 38,5 100,0

Összesen 4,7 39,7 36,3 19,3 100,0

Termékenységi minták

A meghalt nők született gyermekeinek 
száma (1909–1912)

Ezer 15–49 éves 
házas nőre jut élveszületés

Felekezet
0 1–2 3–× összesen

átlagosan 
született

1900/
1901

1910/
1911

csökkenés 
mértéke

százalék fő ezrelék (1900=100)

Római katolikus 16,3 21,6 62,1 100,0 4,22 229 211 92

Görögkatolikus 17,0 22,2 60,8 100,0 3,96 227 221 97

Református 17,8 24,1 58,1 100,0 3,82 197 190 96

Evangélikus 14,7 24,1 61,2 100,0 3,92 202 184 91

Görögkeleti 16,5 24,9 58,6 100,0 3,82 202 189 94

unitárius 21,7 21,0 57,3 100,0 3,76 191 189 99

zsidó 14,6 18,2 67,2 100,0 4,67 203 161 79

Összesen 16,5 22,6 60,9 100,0 4,07 217 202 93
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Felekezet

Halál 
előtti 
orvosi 
kezelés
aránya
(1910)

Csecsemő-
halálozás

Nyers népmozgalmi 
arányszámok

1901/1905 1909/1912 születés halálozás
természetes 
szaporulat

százalék ezrelék ezrelék

Római kato-
likus

58,7 218 205 36,8 23,1 13,7

Görögkatolikus 24,0 210 198 38,8 27,0 11,8

Református 65,9 211 197 33,5 23,0 10,5

Evangélikus 63,4 190 173 32,0 21,4 10,6

Görögkeleti 32,2 210 213 36,0 27,5 8,5

unitárius 41,4 193 170 33,5 21,5 12,0

zsidó 79,0 144 125 27,7 14,5 13,2

Összesen 52,0 212 200 35,7 23,6 12,1

Halálozás és népmozgalom

Forrás: mStK 50: 27*, 94*-115*, 52-53, 856.

A növekedési különbségek az egyes felekezetek között megfigyelhetők, és eltérő de-
mográfiai minták körvonalazásával és azok egymástól való eltéréseivel válnak ért-
hetővé. A házasságok adatai ebben most már viszonylag kisebb szerepet játszanak. 
A 18. században és az azt megelőző korszakokban még nem ez volt a helyzet, mivel a 
termékenység méretét szinte csak a családi állapot befolyásolta. miután a helyi tár-
sadalmak mindenütt ellenszenvvel fogadták a házasságon kívüli gyermekvállalást, 
és a fogamzásgátlás gyakorlata széles tömegek számára ismeretlen, vagy legalább 
is szokatlan volt, sőt jelentős részük még a 20. század első felében sem gyakorolta 
azt (Tóth 1991, Kamarás 1999), a nők esetében a férjhez menés egyúttal a gyer-
mekvállalási szakasz kezdetét is jelentette. Az egyes közösségekben tehát elvileg a 
házasságkötésekkel szinkronban nőtt a született gyermekek száma. 19. század végi 
mutatóink azonban azt mutatják, hogy bár a görög rítusúak és a római katolikusok 
között viszonylag gyakori volt a korai házasságkötés, mégsem náluk tapasztaljuk a 
legmagasabb termékenységet. míg a házasságot kötő nők közel harmada az előbb 
említettek között 20 év alatti, addig a későn, 25 év felett házasodók aránya a zsidó 
nők között a legmagasabb, közel 40 százalék, mégis rájuk vonatkozóan regisztrálja 
a statisztika a legmagasabb termékenységi adatokat. Vagyis a 19. század végén a 
termékenység mértéke és a házasságkötéskori életévek száma közötti kapcsolat már 
erőteljesen meggyengült, noha az ebből adódó következtetések levonását – vagyis 
annak beismerését, hogy a hivatalos ellenzés dacára a fogamzásgátlás gyakorlata 
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terjedőben van – sem az egyházak, sem a hívek nem erőltették. Negatív megítélést 
csak az úgynevezett egykés vidékek kaptak.22 

Az egyes felekezetekhez tartozó népességek termékenységének tényleges mértékét 
két mutatón keresztül tudjuk pontosabban érzékeltetni. Az első, melyet a statiszti-
kai hivatal 1903-tól kezdett alkalmazni, a már elhunyt nők által szült gyermekszá-
mok alapján történő termékenység-mérés. Ez tulajdonképpen visszatekintő mutató, 
gyakorlatilag a 19. század utolsó harmadának befejezett termékenységeit tükrözte 
vissza. Eszerint ebben az időszakban a zsidó nők által szült gyermekek száma volt 
a legmagasabb (4,67 fő), ettől mintegy 10 százalékkal maradt el a római katoli-
kusoké, a sor végén pedig a reformátusok és görögkeletiek 3,81 és az unitáriusok 
3,76-os értéke állt. A demográfus számára tehát egyértelmű, hogy a legmagasabb 
termékenységi mutatók a kései házassághoz és utána nemigen korlátozott termé-
kenységhez kötődtek, míg a másik végletet a korán házasodó, de a házasságban szü-
letéskorlátozást alkalmazó felekezetekhez tartozók között találjuk. (Vagyis itt nem 
a feltűnést keltő egykerendszerről van szó, hanem a termékenység szándékos vissza-
fogásáról, vagy udvariasabban fogalmazva a tudatos családtervezés terjedéséről.)  
A másik mutató, amely a szülések számát viszonyítja a szülőképes korban levő 15–
49 éves nőkhöz, többé-kevésbé a mérés időszakának termékenységi viszonyait tük-
rözi. Eszerint a felekezetek többségének alig észrevehetően, de csökken a termékeny-
sége, tehát a születéskorlátozás a népesség egyre nagyobb részében terjedőben van. 
Az utóbbi mutató szerint némileg erősebb csökkenés észlelhető a római katolikusok 
és az evangélikusok között, de a legnagyobb, 20 százalékot meghaladó visszaesés a 
zsidó nők adataiban következik be. Vagyis bár az adatok minden felekezet esetében 
kisebb-nagyobb termékenységcsökkenést jeleznek, a magasabb termékenységűek 
között a visszaesés nagyobb mértékű. 

Ami a halandóságot illeti, ott általánosságban csak a minőségileg leggyengébb 
mutató, a nyers halandósági arányszám áll rendelkezésünkre, amely a halálozások 
számát egyszerűen a népességszámhoz viszonyítja. Ennek legkedvezőbb mutatóját 
ismét a zsidók között látjuk, utánuk következnek az evangélikusok és az unitáriu-
sok. A legmagasabb halandóságot a görög rítusúak adatai mutatják. A szaporulat 
szempontjából azonban meghatározó jelentőségű a 20. század előtti korszakban a 
csecsemőhalandóság. E téren a századfordulón a görög rítusúak, a római katoliku-
sok és a reformátusok adatai a legrosszabbak, 200 felettiek, ami azt jelenti, hogy 
minden ötödik született gyermek egyéves korának betöltése előtt meghal. Itt megint 
a zsidók rendelkeznek a legjobb adattal, 144-es csecsemőhalandóságuk az a 212-es 
átlagénál harmadával kevesebb. Őket követik lemaradva 190-es értékükkel az evan-
gélikusok, majd az unitáriusok. lehetséges, hogy az akkoriban viszonylag jónak 
mondható zsidó mutatók mögött már részben ott áll az orvostudomány is, mert 
közöttük a legmagasabb, 79 százalék a halál előtti orvosi segítségnyújtás igénybe-
vétele. De az összefüggés nem szoros, az orvostudomány hatékonysága ekkor még 

 22 Kovács Alajos térképéből azonban egyértelműen látható, hogy az ún. egykés vidékek nem ki-
zárólag magyar és nem kizárólag protestáns többségű területeken fordulnak elő (Kovács Alajos 
1923).
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korlátozott: a reformátusok hasonló adata kereken 66, az evangélikusoké 63 szá-
zalék, de csecsemőhalandóságuk mértéke ezzel nincs egyenes arányban, a vártnál 
jóval magasabb. A csecsemőhalandóságot tehát minden valószínűség szerint inkább 
a higiénia és a csecsemőgondozás eredményessége, avagy eredménytelensége hatá-
rozza meg ebben az időszakban, nem annyira az orvostudomány.

összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a leghagyományosabb mutatók (korai 
házasságkötés, magas halandóság, viszonylag magas termékenység és magas cse-
csemőhalandóság) a római és görögkatolikusok valamint az evangélikusok között 
találhatók. Ettől a reformátusok, görögkeletiek és unitáriusok csak annyiban kü-
lönböznek, hogy alacsonyabb termékenységi értékeik a születéskorlátozás viszony-
lag gyakoribb előfordulását sejtetik körükben. Külön képet formál viszont a zsidó 
népesség demográfiai mintája. 19. századra visszatekintő adatai viszonylag kései 
házasságot, utána viszont magas és csekély mértékben visszafogott termékenysé-
get jeleznek, ami magas szintű csecsemőgondozással, gyakori orvosi segítséggel és 
viszonylag alacsony halandósági mutatókkal jár együtt – ez sok tekintetben már 
ekkor emlékeztet a modern 20. századi polgári magatartásra. ugyanakkor egy-egy, 
a zsidókra vonatkozó mutató azt is jelzi, hogy a 19–20. század fordulóján demo-
gráfiai mintájuk átalakulóban van. Az adatok alapján az a benyomásunk, hogy a 
magyarországi kulturális/felekezeti csoportok közül a zsidóság az, amely elsőnek 
jutott a demográfiai átmenet időszakába, ahol a halandóság csökkenését a termé-
kenység visszafogása, a házasság későbbre tolódása és a jobb életkilátások kísérik, 
hosszabb távon azonban népességfogyáshoz vezet.23

 23 Ezt igazolja az, hogy a két világháború közötti időszak során a zsidóság az 1930-as években 
eljutott a természetes fogyás állapotába, míg magyarország össznépessége csak fél évszázaddal 
később, 1981-től kezdett el csökkenni.

11. táblázat
Felekezeti jelenlét és dominancia a Dunántúlon (1787–1910) 

A.
Az egyes felekezetekhez tartozók előfordulása

év

Római 
katolikus

Evangélikus Református zsidó Görögkeleti N  
(települések 
száma) a)előfordul a települések százalékában

1787 ….. ….. ….. 26,7 ….. 2912

1828 99,1 32,6 28,6 36,4 3,9 2640

1869 99,9 61,1 46,7 75,7 5,8 2685

1910 99,9 69,4 61,3 68,4 11,2 2617
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 a) A települések száma a 100 fő felettieket tartalmazza. Ingadozásukat részben a né-
pességszám növekedése, részben a települések összeolvadásának, illetve összevoná-
sának 19. században meginduló folyamata okozza.

 b) Csak egyetlen felekezet tagjai élnek a településen.
 c) Valamelyik felekezet népessége a kétharmados arányt meghaladja.
 d) Egyetlen felekezet létszáma sem éri el az 50 százalékos arányt.

Források: Dányi–Dávid 1960, Fényes 1836, mStK 42, és Sebők 2005 településsoros ada-
tai után számolva

B.
A települések változása a felekezeti dominancia szempontjából 

év

A településeken egy felekezet tagjai

kizárólagosak b)
minősített  

többségűek c)

egyszerű 
többséget 
képeznek 

egyetlen felekezet 
sem alkot 

többséget d)

százalék

1828 37,8 49,5 10,8 1,9

1869 12,0 72,6 14,0 1,4

1910 9,9 73,9 13,9 2,3

mielőtt ezt a fejezetet lezárnánk, vissza kell térnünk még egyszer a migráció kér-
désére. mint a vándorlási egyenlegekből korábban látható volt, országos szinten 
nagyjából egymillió fő külföldre vándorlásával számolhatunk az 1880 és 1910 kö-
zötti időszak folyamán. Ez a történeti irodalomban és közvéleményben is túlságo-
san kitüntetett hangsúlyt kap ahhoz képest, hogy az 1910. évi népszámlálás során 
a hatmilliót meghaladta azoknak a száma, akiket nem a születési helyükön írtak 
össze, s közülük mintegy hárommillió volt az, aki legalább a szomszédos megyé-
ben, vagy annál is messzebb került a számlálóbiztosok látókörébe.24 Vagyis a belső 
vándorlások mértéke többszöröse volt a nemzetközi vándormozgalmakénak, csak 
nem kapott akkora figyelmet, holott Budapest és az akkori vidéki nagyvárosok (me-
lyek egy része ma főváros vagy regionális központ l. Pozsony, zágráb, Újvidék vagy 
Kolozsvár esetét) rendkívül gyors növekedése és az ország jelentős mértékű urbani-
zációja részben ennek köszönhető. Témánk szempontjából ez azért is érdekes, mert 

 24 mStK 64: 20–21, 66–67. Figyelmet érdemel az is, hogy 1910-ben a magyarországon szüle-
tettek közül több mint 300 ezer főt Ausztriában írták össze, viszont a 200 ezret meghaladta a 
lajtán túl születettek, de magyarországon élők adata (uo. 82–83.). E számok mellé nyugodtan 
oda illeszthetjük Budapestét, mely a születési helyek adatai szerint 1910-re kereken 400 ezres 
bevándorlási többlettel rendelkezett. A vándormozgalmak tehát már akkor sem voltak olyan 
egyszerűek és egyirányúak, mint ahogy azt a közvélemény gondolta és gondolja. Sajnos e nem 
jelentéktelen csoportok felekezetek szerinti megoszlását nem ismerjük, és a rájuk vonatozó ere-
deti adatok ma már nem állnak rendelkezésre.
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mind a belső vándorlások, mind a ki- és bevándorlások jelentős mértékben befolyá-
solhatták az egyes felekezetek létszámát és regionális megoszlását. A külföldre ván-
dorlás mindkettőre hatott, a belföldi csak a felekezetek területi megoszlására, illetve 
a különböző egyházakhoz kötődők közötti keveredés folyamatát befolyásolta. Egy 
korábbi kutatásunk alapján hozunk utóbbira példát (Faragó 2008). A dunántúli 
települések felekezeti szerkezetét vizsgálva azt látjuk, hogy itt a felekezetek jelentős 
része a mindenütt legalább szórványként jelenlevő római katolikusoktól eltekintve a 
19. század első évtizedeiben csak a települések negyedében-harmadában volt jelen, 
addig az első világháború előtt a szórványt képező görögkeletiek kivételével jelenlé-
tük már nagyjából a települések kétharmadában megállapítható, vagyis a különbö-
ző felekezetekhez tartozók egyre kevertebben élnek egymás mellett. Erre utal az is, 
hogy amíg a 19. század elején a települések közel 40 százaléka még egyvallású volt, 
addig az ilyen zárt közösségek aránya 1910-re negyedére, mindössze 10 százalékra 
csökkent, vagyis a több felekezet jelenléte mindennapos gyakorlattá vált. miután 
fentiek egy, már a 18. század végén is erőteljesen katolikus régióra vonatkoznak, 
el lehet képzelni azt, hogy mennyivel inkább jellemző és erős lehetett ez a folyamat 
azokban a régiókban, melyek már a 18. század végén viszonylag vegyes felekeze-
tűek voltak (5. térkép). Természetesen a lakóhelyi keveredés folyamatából ebben a 
korszakban még nem érdemes túlzott következtetéseket levonni. Vélhetőleg az nem 
jelentett többet, mint a különböző felekezetekhez tartozók létezésének tudomásul-
vételét és elfogadását. Az egyének és családok közötti tényleges keveredést a vegyes 
házasságok jelentették, de az erre vonatkozó 1910-es évekbeli adatok igen alacsony 
aránya azt mutatja, ilyen kapcsolat ebben az időszakban igen ritkán jött létre. mi-
után tehát ennek ekkoriban demográfiai jelentősége nem volt, e kérdés tárgyalásától 
el is tekintettünk.25

6. Összegzés

Tanulmányunkban a felekezeti szerkezet történeti megismerésének útját kerestük. 
Hangsúlyozni kívántuk, hogy feltétlenül szükséges a statisztikai alapadatok szak-
szerű kezelése ahhoz, hogy megszabaduljunk a prekoncepciók csapdáitól. megpró-
báltuk felhívni a figyelmet arra is, hogy a fenti célra több forrástípus felhasználható, 
de lehetőség szerint elsősorban az összeírás, illetve népszámlálás jellegű források, 
illetve a szabályozott népmozgalmi statisztikák használatára és elemzésére kell töre-
kedni, mivel ezek meghatározott fogalmak és készítési szabályok alapján jöttek lét-
re. Óvatosan kell bánnunk a magányos szerzők nehezen ellenőrizhető forrásokból 
származó megállapításaival, melyek esetenként a többi adatnak, illetve a valószínű-
síthető folyamatoknak ellentmondhatnak.

 25 Ha a vegyes házasságoknál tekintetbe vesszük az anyanyelvet, illetve az egyházcsoportokhoz – 
protestánsok, katolikusok – való tartozást is, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar Királyság 
népességének elsöprő többsége az első világháború előtt még a korábbi századokhoz hasonlóan 
sok tekintetben saját felekezeti/kulturális csoportjába zárkózottan élt.
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A szemléleti és forráskérdések mellett megkíséreltünk rövid vázlatot készíteni – 
amennyire azt az adatok számunkra lehetővé tették – a felekezeti szerkezet újkori 
alakulására vonatkozóan. Konkrétan a 18. század vége és az első világháború kö-
zötti időszak az, amelyre nézve elfogadható pontosságú idősorokat sikerült összeál-
lítani. Az így létrejött adatsorok alapján azonban számunkra jóval összetettebb kép 
bontakozott ki, mint ahogy az a szakirodalomból visszatükröződik.

megkíséreltük a felekezeti szerkezet változásait részben előidéző demográfiai 
folyamatok megrajzolását is. Adataink szerint az arányok eltolódásában hosszabb 
távon biztos, hogy jelentős szerepet játszottak a termékenységi különbségek, de nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a migráció hatását sem. utóbbi azonban feltevésünk 
szerint nem annyira a felekezeti arányokat változtatta meg, mint inkább a felekeze-
tek települési tömbjeit lazította fel. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az első világ-
háború előtt a történeti terület jelentős részén a különböző felekezetekhez tartozó 
emberek már meglehetősen keverten éltek egymás mellett, mint ahogy azt a 6. tér-
kép is mutatja. A felekezetek közötti határok lebontása azonban, melyet a vegyes 
házasságok aránya mutat, még a 20. század elején sem volt jelentős, ekkoriban in-
kább városi – ott is főként budapesti – jelenségnek tekinthető.

Írásunkat természetesen nem a felvetett kérdések végleges megoldásának akarjuk 
feltüntetni. Inkább arra kívántunk törekedni, hogy az általunk felvetett kérdések az 
elemzések tartalmi és módszertani fejlődését segítsék elő. Nincs kizárva az, hogy 
további új források kerülhetnek elő, új módszerek jöhetnek létre, új adatbázisok 
épülhetnek fel, új kutatások zajlanak le, melyek a jelenleg megállapítható képet több 
ponton is át-, illetve újrarajzolhatják.

Függelék i.

A magyar Királyság hivatalosnak tekinthető felekezeti adatai (1830–‒1910) a)

év
Római 

katolikus
Görög-

katolikus
Református Evangélikus Görögkeleti unitárius Izraelita Egyéb Összesen

1830 6 990 496 1 418 631 3 020 459 2 370 863 39 172 245 763 0 14 085 384

1846 6 804 225 1 448 343 2 044 953 1 062 786 2 726 703 48 941 273 157 0 14 409 108 b)

1851 6 259 898 1 365 000 1 784 705 1 008 030 2 359 117 46 278 368 525 0 13 191 553 c)

1857 6 535 704 1 387 075 1 828 043 1 008 540 2 446 668 49 039 412 702 97 13 667 868

1864 7 112 980 1 502 830 1 986 540 1 094750 2 637 150 52 800 443 000 100 14 830 150 d)

1869 7 502 000 1 592 689 2 024 332 1 109 154 2 579 653 54 438 552 133 2 928 15 417 327

1880 7 849 692 1 500 491 2 031 803 1 122 849 2 434 890 55 792 638 314 8 271 15 642 102

1890 8 820 770 1 670 682 2 225 126 1 204 040 2 632 332 61 645 725 222 9 581 17 349 398

1900 9 846 533 1 843 634 2 423 818 1 280 070 2 799 846 68 005 846 254 14 180 19 122 340

1910 10 806 764 2 014 470 2 602 545 1 331 509 2 970 185 73 601 928 621 17 049 20 744 744 e)
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Fényes Elek összeállítása a magyar Királyság felekezeteiről 
az egyházi névtárak alapján f)

év
Római 

katolikus
Görög-

katolikus
Református Evangélikus Görög keleti unitárius Izraelita Egyéb Összesen

1838 6 128 873 1 322 344 1 846 851 1 003 556 2 283 497 47 280 244 415 12 876 816

 a) Az adatok pontos ideje a mindenkori számlálástól függ: 1830, 1846 és 1851 az év 
kezdetére, az 1857. évi népszámlálás október 31-ére, 1864-től kezdve pedig az ada-
tok az év utolsó napjára vonatkoznak. Az adatok hullámzása 1880 előtt részben a 
demográfiai katasztrófák hatását tükrözi, de 1864-ben, illetve 1851 előtt befolyásol-
hatták azokat az adatgyűjtések módszerei is. (Valódi népszámlálásnak csak 1851. és 
1857. évi, valamint az 1869-től induló adatok tekinthetők.) Területileg az adatsor 
végig megegyezik a dualizmus korival, tehát 1869 előtt minden esetben magában 
foglalja a külön igazgatás alá tartozó Erdély, Horvátország és a Határőrvidék ada-
tait is.

 b) magyarország, Horvátország és Erdély adata becsült, csak a Határőrvidéken történt 
tényleges népesség-összeírás. Ez a gyakorlat 1847-ig évenkénti becslésekkel folytató-
dott, de az utolsó esetben már részben a becslés adatait is átvették 1846-ból, így csak 
ezt az évet közöljük.

 c) Az adat későbbi korrekció eredménye, mivel a jelenlevő idegenek adatait is besorol-
ja a táblázatba. (A korábbi közlések esetenként csak az ún. honos [illetékes/einhei-
misch] népességet tartalmazták, a jelenlevő idegeneket nem, bár azok adata is ren-
delkezésre állt.) Az 1846. évi adatoktól való eltérése részben magyarázható a kolera 
és a szabadságharc veszteségeivel, lehet továbbá, hogy az 1840-es évekbeli népes-
ségbecslések a valóságosnál magasabb létszámokat feltételeztek, illetve az 1851. évi 
népszámlálás a külterületen élő népességet hiányosan vette számba, mint ahogy azt 
a kortársak feltételezték.

 d) Becsült adatok.
 e) Csak a jelenlévő polgári népességre vonatkozik, a katonaság adatait levontuk. Egy-

részt a közölt idősor csak így egységes tartalmilag, másrészt a katonaság figyelembe-
vétele esetenként etnikai és felekezeti hibákat eredményezett. (Budapesten például a 
helyőrség bosnyák zászlóalja miatt átmenetileg megnőtt a muszlimok száma.)

 f) Fényes túlnyomórészt az 1840. évi egyházi névtárakból dolgozott, melyek az 1838. 
évi adatokat összesítették 1839 folyamán és 1840. évszámmal jelentették meg azo-
kat, ezért az adatok eszmei időpontjául 1838-at választottuk. Bár Fényes adatgyűj-
teménye magánkezdeményezésből jött létre, de az egyházi adatokat az osztrák ad-
minisztráció is rendszeresen használta. Fényes számításainak eredményeit egyébként 
esetenként a magyar hivatalos statisztika is használta. ugyanakkor végeredménye 
nagyságrendileg több mint egymillióval kevesebb az osztrák számításokénál, ami 
felveti az egyházi névtárak megbízhatóságának, teljességének, illetve azok ellenőrző 
adatok nélküli felhasználhatóságának kérdését.

Források: Tafeln 3 (1830) Tafel 2, Tafeln 18-19. (1845-1846) Tafel 2 (1846), Tafeln NF 
I/1 no.4. (1851), Konek 1865: 124 (1857), Neumann 1867: 62-63 (1864), mSté 1909: 17 
(1869-1910), mStK 42: 31*, 49* (1910), Fényes 1842: 52 b.
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Az Eperjesi Evangélikus Kollégiumot mint a magyar Királyság első és sokáig egyet-
len evangélikus főiskoláját 1667-ben alapították a felső-magyarországi rendek. 
építésére bőven adakoztak mind a magyarországi nemesek, városok és polgárok, 
mind a külföldi protestáns uralkodók és rendek.1 A tízosztályú gimnázium a két 
legmagasabb osztályban kínálta a felső teológiai és jogi képzést, amelyben már az 
intézmény első éveiben több száz fiú tanult. A dinamikusan fejlődő kollégium or-
szágszerte nagyon jó hírnevet szerzett, és így vezetői a 60-as évek végén át akarták 
alakítani egyetemmé. Ezt a folyamatot azonban megszakították az országos politi-
kai események a sikertelen Wesselényi-féle összeesküvés leverése után. Így 1671-ben 
az uralkodó a kollégiumot jezsuitáknak adta át, akik székházat alapítottak benne, 
és a mellette álló régi iskolai épületben 1673-ban gimnáziumot nyitottak. A követ-
kező időszakban, 1672-től 1705-ig a kollégium váltakozva az evangélikus rendek 
vagy a jezsuiták kezében volt.2 A Rákóczi-szabadságharc idején, 1705 januárjában 
mint a város első egyházi épületét a fejedelem visszaadta az evangélikusoknak, akik 
1711 végéig használták.

Eperjes szabad királyi városban a szatmári békét követő korszakban az evan-
gélikusok rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Egyik oka a város elnéptelenedése 
és mély válsága, amelyből a század második harmadáig sem tudott kilábalni.3 
Az 1709–1710-ben dühöngő pestisjárvány miatt háromezren haltak meg, köztük 
a polgárok több mint fele. A következő években is folytatódó rekatolizálás és a 
fennálló demográfiai problémák miatt (amelyekkel a többi szabad királyi város is 
küzdött) Eperjesen is többnyire vidéki katolikusok telepedtek le, így az evangélikus 

 1 Vitnyédi István, Keczer András, melchior, s más nemesek többezres összegeket adományoztak, 
hasonlóan zimmermann zsigmond és más eperjesi polgárok, Thököly István 20 ezer forintnyi 
értékű ingatlanokat adott a kollégium fenntartására. 

 2 1672 őszén a kuruc felkelők megszállták a várost, és újból megnyitották a kollégiumot, a Thö-
köly-felkelés alatt 1682-től 1685-ig, és utána még 1687 elejéig ismét az evangélikusok használ-
ták.

 3 Az állam gazdasági nyomása és a katonaság követelései következtében már a Rákóczi-szabad-
ságharc végén összedőlt a városi gazdaság, és a város mély, néhány évtizedig tartó válságba 
került.

Kónya Péter
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polgárság elveszítette a többségét.4 A város felekezeti viszonyainak változása mel-
lett az evangélikus kisebbségnek szembe kellett néznie az uralkodó rekatolizációs 
politikájával is: a protestánsok mindennemű üldözésével és mellőzésével, a vallási 
élet korlátozásával és az evangélikus egyházi vagyon elkobzásával.

Az eperjesi evangélikusok elveszítették templomaikat, iskoláikat, parókiájukat és 
egyéb egyházi vagyonukat, ráadásul nem sokkal a szatmári béke megkötése után. 
Annak ellenére, hogy a kapituláció, amely értelmében 1710. december 9-én a vá-
ros megadta magát Virmond Hugo marsallnak, aki garantálta az egyházi viszonyok 
megmaradását,5 az evangélikusok nem tudták a soproni cikkeket túlhaladó vallássza-
badságot megőrizni. 1710/1711 fordulóján viszont szabadon használták a főtéri kis 
(magyar) templomot, a kollégiumot és a mellette álló régi iskola épületét. Ez a helyzet 
fennmaradt, miután 1711 februárjában Pálffy jános elrendelte a városi tanácsnak a 
vallási viszonyoknak a soproni cikkek s más szabályok szerinti visszaállítását. A bíró 
és a tanács azonban úgy határozott, hogy továbbra is folytatni fogják ezt a vallási 
gyakorlatot, és I. józsefet megkérték a város kapitulációjának megerősítésére.6

Az uralkodó váratlan halála után viszont özvegye, Eleonóra magdolna királynő 
az eperjesieknek újból elrendelte az összes belvárosi evangélikus épület elhagyását. 
Helyettük a soproni cikkek értelmében egy külvárosi helyet jelölt ki nekik templom 
és iskola építésére, amelyet a gyülekezet egy különös bizottságnak volt köteles meg-
mutatni. A polgárok csak 1711 őszén adták fel a harcot Pálffy jános gróf egyenes 
parancsára, amikor szeptember 30-án Eperjesen személyesen rendelte el a régi isko-
la épülete, a kis templom és a kollégium azonnali átadását a katolikus egyháznak. 
Egyúttal kijelölte azt a helyet a felső külvárosban, ahol a törvények értelmében 
fából felépíthették egyházi épületeiket: a templomot, az iskolát és a parókiát. mivel 
a külvárosokban nem volt annak idején istentiszteletek tartására alkalmas épület, a 
marsall engedélyezte az evangélikusoknak a téli hónapokban a belvárosi református 
fatemplom és a katolikusokkal együtt a külvárosi temető használatát.7 Még azon a 
napon mindhárom főtéri épületet elkobozták és átadták a jezsuitáknak.

Az egyházi épületek átadása után az evangélikusok nehéz helyzetbe kerültek, 
amelyet még jobban kiélezett az új, katolikus városi tanács és bíró, a helyőrség és 
a jezsuiták ellenséges viselkedése. Főleg Kolb jános jezsuita szuperior és helybeli 
plébános bánt rendkívül keményen az evangélikusokkal, akiknek nem tudta meg-
bocsátani, hogy nem sokkal korábban, 1707-ben kiűzték a városból. már 1712-ben 
elérte az istentiszteletek megtiltását a református fatemplomban, amelyet azután 

 4 A 18. század elején, a pestisjárvány előtt az evangélikusok a lakosság több mint kétharmadát 
alkották.

 5 1710 végén Eperjest Virmond marsall ostromolta, és a pestis miatt elnéptelenedett és a háború 
következtében kimerült város a kapitulácó mellett döntött. A kapitulációs tárgyalások előtt az 
evangélikus és katolikus polgárok szerződést kötöttek, amelynek értelmében az evangélikusok 
a továbbiakban megőrizhették maguknak a kis (magyar) templomot, a kollégiumot és a régi 
iskolát. Virmond Hugo marsall is kötelezte magát e megállapodás betartására.

 6 Eperjesi á. h. evangélikus gyülekezet levéltára: Annales fata et vicissitudines Ecclesiae Evange-
licae Epperiessiensis 1671 – 1721.

 7 fABiNyi Tibor, II. Rákóczi Ferenc valláspolitikája, Budapest 1971, kézirat, 84.
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szét is szedtek, és anyagából felépítették a katolikus kórházat. Azt követően az új 
főbíróval és a katonai parancsnokkal együtt mindenáron igyekezett megakadályoz-
ni az új, külvárosi fatemplom építését. Elkoboztatták az összegyűjtött anyagot, és a 
katonaság segítségével a leendő faépületek már álló falait is megpróbálták lebonta-
ni.8 Végül az evangélikusok a külvárosi templomuk, s utána iskolájuk és parókiáik 
építését is csak a három évig tartó országgyűlés vége és az 1715. évi 30. törvénycikk 
kiadása után fejezhették be. A törvénycikkek értelmében 1715. szeptember 5-én el-
rendelték a városi tanácsnak az evangélikusok jogainak betartását, és megtiltották, 
hogy a tanács zavarja őket a külvárosi templom s más épületek építésében.9

A politikai helyzet változása, a rekatolizáció megújulása és a demográfiai fejlő-
dés (német és magyar polgárság drámai csökkenése) következtében a szatmári béke 
után megváltozott az evangélikus gyülekezet belső szervezete. megszűnt az addigi 
háromnyelvű egységes gyülekezet (a német, magyar és szlovák evangélikusokat kép-
viselő lelkészekkel és templomokkal), és helyébe két különálló gyülekezet jött létre: 
a német és a szlovák. mindkettő saját lelkésszel (a német segédlelkésszel is) és paró-
kiával rendelkezett, de más szabad királyi városi gyülekezetektől eltérően közösen 
használta a külvárosi templomot és az iskolát. A két gyülekezet közül nagyobb volt 
a német, amelybe nagyjából csak a német (esetleg még a megmaradt magyar) pol-
gárok tartoztak. A szlovák gyülekezet tagjai a szlovák polgárok mellett kezdettől 
a külvárosi részek és a majorságok lakosai voltak. mivel a század első felében még 
nem tarthatott leányegyházakat, a német egyházzal szemben csak félannyi hívővel 
rendelkezett.10 mindkét gyülekezet szorosan együttműködött és lehetősége szerint 
részt vett a közös vagyon kezelésében. A második Carolina Resolutio kiadása után 
megváltozott az eperjesi egyház nagyobb egyházszervezési egységekhez való tar-
tozása. mivel a rendelet mindkét protestáns egyháznak csupán négy szuperinten-
denciát engedélyezett, a 30-as években megszűnt a hat szabad királyi város szu-
perintendeciája, ezért a Tiszai kerület városi esperességgé alakult át.

Az evangélikus polgárok Eperjesen is többféle diszkriminációnak voltak kitéve 
mind a városi tanács, mind a katonaság vagy a jezsuita szuperior részéről. Azon 
kívül, hogy nem vehettek részt az önkormányzat és a városi hivatalok munkájában, 
korlátozták a vallásgyakorlatukat. Még nehezebb helyzetben voltak a lelkészek és 
tanítók, akiket a hatóságok gyakran zaklattak, többeket be is börtönöztek.11 Adatok 
az egész lakosság felekezeti összetételéről nem állnak ugyan rendelkezésre, a polgár-
joggal rendelkezők soraiban azonban 1730–1750 között 37,2%-ot alkottak.12

 8 lAZAr, Ervin, midriAk, ján, Dejiny evanjelického cirkevného zboru podľa augsburského vyznania 
v Prešove, Prešov 1983, kézirat, 42, hörk józsef, Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium története, Kassa 
1896, 89.

 9 hörk józsef, i. m., 94.
 10 Erre mutatnak az anyakönyvek adatai, amelyek szerint 1721–25-ben a szlovák gyülekezetben 

megkereszteltek 95 és a német gyülekezetben 150 gyermeket. ŠA Prešov, Cm 900, 910: Az 
eperjesi szlovák és német á. h. evangélikus gyülekezet anyakönyvei 1720–1770, 1704–1787.

 11 mint például Husz márton tanítót vagy Bahil mátyás szlovák lelkészt.
 12 ŠA Prešov, Pob. Prešov, mag. Prešov, Knihy č. 2121: matricula seu Receptaculum Concivitate 

donatorum civium = libera Regiaquae Civitate Epperies 1730–1756 (1810).
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A 18. század második felében pozitív változások és enyhülések következtek 
be az állam és protestánsok közti viszonyban, melyek az eperjesi gyülekezetek 
helyzetében is megmutatkoztak. már 1750-ben, a szuperior tiltakozása ellenére 
az evangélikusok megkapták a királynőtől az engedélyt az új, nagyobb külvárosi 
evangélikus templom és egy új iskola építésére. Hasonló kedvező döntést hozott 
az uralkodónő az eperjesi iskola fejlesztésével kapcsolatban is. Az evangélikusok 
helyzetének nem keveset segített II. józsef társuralkodó 1770. évi látogatása a 
külvárosi gyülekezetben.

Valószínűleg változtak a polgárjogok elnyerésének feltételei, mivel a türelmi ren-
delet előtti utolsó évtizedben (1770–1780) az új polgároknak már 41,5%-át alkot-
ták az evangélikusok.13 Abból a korszakból a teljes lakosság vallási összetételére 
vonatkozó iratok is rendelkezésünkre állnak. Az 1779-es összeírás szerint már a 
lakosság 26,25%-át alkották az evangélikusok. Ez az összeírás viszont további ér-
dekes adatokat is tartalmaz az evangélikusok képviseletét illetően a városban. leg-
erősebben a középiskolai diákok között voltak az evangélikusok képviselve (57,1%, 
a leányok között 100%). A tanárok és a kereskedők felét alkották az evangéliku-
sok. Csak némiképp kevesebbet, 42%-ot képviseltek az iparos mesterek, miközben 
60 iparágban működtek evangélikus mesterek. mivel az iparos legények és inasok 
között kevesebb evangélikus volt, az iparosok között általában 34,76%-ot tettek 
ki. Legalacsonyabb arányban voltak képviselve az evangélikusok az alsó rétegek-
ben, amilyenek a szolgák (9,7%), a nincstelenek a szegények házában (10,35%), a 
szolgálók (15,5%) és a napszámosok (13,85%).14 A felsorolt adatok arra mutatnak, 
hogy az evangélikusok a legnagyobb arányban főleg a polgárok, illetve a magasabb 
rétegek között voltak képviselve.

Ilyen helyzetben volt az evangélikus egyház és gyülekezet Eperjesen Klein majd-
nem tízéves itt-tartózkodása idején. Klein jános Samu 1774-ben elfoglalta a váro-
si evangélikus iskola szubrektori állását. Az iskolát 1715-től egy külvárosi önálló 
épületben helyezték el a fatemplom és a két parókia mellett. mindkét gyülekezet ‒ (a 
német és a szlovák) ‒ közösen használta az iskolát. Annak ellenére, hogy az evangé-
likusok a kollégium hagyományait akarták folytatni, a törvények szerint az iskola 
csak triviális iskola maradhatott. mivel az eredeti faépület a század közepén már 
sem technikailag, sem kapacitásban nem volt elegendő, 1750-ben az uralkodónő 
engedélyével az evangélikusok új, ugyanúgy fából készült iskolaépületet építettek fel 
ugyanazon a helyen a nyugati külvárosban. 

Az eperjesi külvárosi iskola továbbra is a legjelentősebb evangélikus iskola Sáros 
vármegye területén. A 18. század első évtizedeiben sok kárt szenvedett és jelentős 
megpróbáltatásokat kellett kiállnia. Az oktatás néhány éves elmaradása miatt az 
iskola elveszítette a vidéki diákokat, a tekintélye is jelentősen csökkent gyülekezeti 
(parókiai) iskolává való degradálása folytán. Az evangélikusok üldözése következ-
tében csökkent a támogatás, romlott a diákok helyzete, így az iskola vezetősége 

 13 uo.
 14 ŠA Prešov, Pob. Prešov, mag. Prešov B-11 minutae 1701 – 1783: Tabella Vonscriptionisanima-

rum in libera Regia Civitate Eperiessinsis 1779.
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alumneum alapításával segített rajtuk, s a legszegényebb diákoknak teljes vagy rész-
leges étkezést, illetve szállást biztosított. mindkét gyülekezet vagyoni helyzete, a 
kollégium vagyonának elkobzása és a diákszám csökkenése miatt az iskola ismét 
csak öt tanárt alkalmazhatott úgy, mint a reformáció előtt, köztük a rektort, a con-
rektort és a subrectort. A számos probléma, a nehéz anyagi helyzet és az alacsony 
fizetések folytán a külvárosi iskola első rektora matthaeides Samu (a belvárosi kol-
légium utolsó rektora) lett, aki egyben szlovák lelkészként is működött. miután a 
pesti vallásügyi bizottság megtiltotta a protestánsoknak két hivatal viselését, 1721-
ben lemondott a rektorátusról, a helyére Toperczer Péter Pált választották meg. 
Ennek váratlan halála után 1726-ban miletz Illés lett a rektor, de már a következő 
évben Ihnáthy György váltotta fel. 1731-ben Sartorius Dániel foglalta el a hivatalt, 
azonban 1732-ben longay jános követte a tisztségben, aki előtte sok éven át szub- 
és konrektorként dolgozott.15

A külvárosi iskola továbbfejlesztésében rendkívül jelentős volt Ambrózy György 
szuperintendens működése, aki felismerte az iskola jelentőségét. ugyanakkor az in-
tézet nehéz anyagi helyzetével is tisztában volt, többek között azzal, hogy már har-
minc éve nem kapott juttatást semmilyen vidéki egyháztól, sőt az eperjesi szlovák 
gyülekezettől sem. Az 1742-ben a sárosi evangélikus gyűlésen több nemestől és pol-
gártól sikerült ígéretet nyernie az iskola támogatására. Az eperjesi gyülekezetekkel 
való tárgyalás során elérte, hogy mindkettő kötelezze magát az iskolát támogatni. 
Egyúttal újból bevezette a régi tisztségeket: a kollégium főfelügyelőjét, felügyelőit és 
inspektorait a nemesi és polgári rendből. A legfontosabb pozíciót köztük az iskola 
támogatója, Szirmay Tamás ezredes foglalta el, aki országszerte jó kapcsolatokkal 
rendelkezett, még az uralkodói udvarban is. A szuperintendens akkor az iskola láto-
gatását is végezte, két tanár mellett (rektor, konrektor és két tanító) a kollégiumban 
annak idején mindkét gyülekezet kántora is tanított. Ambrózy nemcsak felemelte 
a tanári fizetéseket, de kibővítette az oktatást új, korszerű elemekkel. A rektornak 
elrendelte legalább hetente egyszer a tanítói konferencia tartását és évente kétszer 
a diákvizsgákat.16

longay halála után másik, jelentős személyiség került a rektori állásba Fábry 
Gergely személyében. A változás ‒ a szuperintendens reformlépései miatt nyugtala-
nította a városi tanácsot, így 1749-ben megtiltotta a református diákoknak az 
evangélikus külvárosi iskola látogatását. A következő évben elérte, hogy a helytar-
tótanács elrendelje az evangélikusoknak az iskola triviális szintre való redukálását, 
és ugyanúgy a rektor, konrektor és a legmagasabb osztályok hallgatóinak eltávolí-
tását.17

Az eperjesi evangélikusok viszont ellenálltak, és nemesi patrónusaik és felügye-
lőik segítségével a királyi udvarban is védték érdekeiket. Így 1750-ben sikerült en-
gedélyt szerezniük mind az új iskolai épület felépítésére, mind a több gimnáziumi 

 15 hörk, i. m., 96–98.
 16 hörk, i. m., 100–102.
 17 hörk, i. m., 103.
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tárgy tanítására.18 A század második felében matematikát, teológiát és filozófiát is 
előadtak a külvárosi iskolában, amellyel líceumi jelleget kapott.19 Hamarosan visz-
szatért a korábban elűzött rektor és konrektor.

Az új helyzetben az iskola nemesi és polgári patrónusai különböző adományokat 
ajándékoztak az iskolának, minek köszönhetően néhány ezer forinttal, terménnyel 
és ingatlanokkal szaporodtak a kollégiumi alapítványok.20 mária Terézia 1751-ben 
elrendelte a városi tanácsnak, hogy tartózkodjon az iskola jogainak megsértésétől. 
Tekintettel az iskola pozíciójára és gyors fejlődésére, 1758-ban kerületi iskolává 
emelték. meglátogatta a várost Fischer Illés szuperintendens, aki az iskolát hétosz-
tályossá alakította át, és megszabta az új tanrendet is. Az 1760-as években már hét 
tanár oktatott és több mint kétszáz diák tanult, s párhuzamosan leányiskola is mű-
ködött benne. A tanári fizetések több mint kétszeresükre emelkedtek.21 Néhány év 
múlva, 1766-ban Chrastina Illés lett a rektor, és Fábry Gergely az igazgatói hivatalt 
foglalta el.

Nagyon jelentős volt mind az iskola, mind a két gyülekezet életében az 1770. 
év, amikor Eperjest meglátogatta II. józsef társuralkodó. A jövendő király élénken 
érdeklődött az iskola anyagi helyzetéről, a tanítás tartalmáról és a tanárok képes-
ségeiről. II. józsef pozitívan viszonyult az eperjesi evangélikusok iránt, három évvel 
később pedig, amikor a városi tanács döntött három, a kollégiumi alaphoz tarto-
zó belvárosi ház eladásáról, az uralkodó egyenes parancsa meghiúsította. 1770-ben 
Chrastina Illés elhagyta az iskolát, új rektornak Carlovszky jánost választották meg. 

A következő év elején, Schneider lipót halála után Klein jános Samu foglalta el 
a szubrektori állást, 1771. február 14-én ünnepélyesen beiktatták hivatalába. Szék-
foglaló előadásában azt taglalta, miért olyan kevés a protestáns iskola az ország-
ban. Néhány hónappal később elhagyta az iskolát a konrektor meczner Pál György, 
a következő év elején zemiány jános lépett hivatalába. Klein működése idején az 
intézet élén főfelügyelőként Pulszky Samu állt, és Carlovszky jános rektor vezette. 
Kívüle még három rendes tanár működött a kollégiumban: zemiány mihály kon-
rektor, Klein jános Samu szubrektor és a grammatikai osztály tanítója, molitoris 
jános. Az alsóbb és a felsőbb osztályok tanulóinak összes száma a 70-es évek köze-
pén 330 volt. 1776-ban a leányosztályok elkülönültek egy saját tanítóval.22

A 70-es évek végén tovább erősödött az eperjesi külvárosi iskola helyzete, az 
1779-es összeírás adatai szerint az iskolában nyolc tanár oktatott, és csupán a fel-
sőbb osztályokban 213 diák tanult, köztük 205 fiú és 8 leány. Így a külvárosi kollé-
gium a város legnagyobb tanintézete lett, amely a diákok számában egyharmaddal 
felülmúlta a katolikus gimnáziumot.23 Amikor 1781 októberében II. józsef kiadta 

 18 koraBinsky, johann matthias, Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Un-
garn, Pressburg 1786, 159.

 19 ŠA Prešov, Pob. Prešov, mag. Prešov, Knihy č. 2481: Visitatio canonica A. 1775.
 20 Csak Pulszky Samu 4000 Ft-ot ajándékozott, és Szirmay Ádám többet, mint 1000 Ft-ot.
 21 hörk, i. m., s. 107.
 22 hörk, i. m., 114–119.
 23 ŠA Prešov, Pob. Prešov, mag. Prešov, B-11 minutae 1701–1783: tabela Conscriptionis Anima-

rum in libera Regia Civitate Eperiessiensis 1779.
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a híres türelmi rendeletet, az eperjesi evangélikusok körében is óriási visszhangra 
talált, és új reményeket keltett a neves oktatási intézmény visszaszerzésére. A sáro-
si evangélikus gyülekezetek a következő év februárjában nagyszabású ünnepséget 
rendeztek az uralkodó tiszteletére. ugyanabban az évben, 1782-ben már a helybeli 
nemesek és az iskola patrónusai árverést tartottak a régi, főtéri kollégiumi épületre, 
mivel ez közben – a jézus Társaság megszüntetése után – az állam kezébe került, 
amely katonai raktárnak használta.

Az 1783. április 24-én tartott árverésen az evangélikusok 5000 forintot kínáltak 
a két épület, azaz a kollégium és a volt magyar evangélikus, majd jezsuita Szenthá-
romság-templomért, ami több volt, mint a város kínálata. mivel utána sem voltak 
a hatóságok hajlandóak a kollégiumot az evangélikusoknak eladni, azok kihasznál-
ták az uralkodó látogatását,24 és 6000 forintot ajánlottak fel a két egyházi épüle-
tért. megkapták ugyan II. józsef ígéretét, a döntésre viszont még szinte egy egész 
évig, 1784. június 21-ig kellett várni, s csak azután, az említett összeg kifizetése 
után vonulhatott be az evangélikus egyház ‒ több mint hetvenévnyi száműzetés után 
‒ a belvárosba.

Így II. józsef közvetlen beavatkozására 1784-ben megvették az evangélikusok 
a régi kollégium25 épületét a mellette álló (régi magyar) Szentháromság-templom-
mal együtt. Nyomban beköltöztethették a külvárosi iskolát, s így az új helyiségek-
ben megkezdődött gimnáziummá való átalakulása, elsősorban a német, kevésbé a 
szlovák evangélikus gyülekezet anyagi támogatásával. A jövőbeni fejlődésére néz-
ve kulcsfontosságú volt a Magyarországi á. h. evangélikus egyház Tiszai kerülete 
1804-es közgyűlése, amelynek értelmében kerületi kollégiummá, azaz az egész ke-
rület központi oktatási intézményévé választották.26 

A következő négy évtizedben a kollégium több változáson is átment, minek kö-
vetkeztében az egyszerű városi iskolából teljes (fő)gimnáziummá alakult főiskolai 
elemekkel. A 18. századi tantervek alapján egy rendes gimnáziumnak nyolc osz-
tállyal kellett bírnia. A legfelsőbb osztály volt a Classis Primariorum, ezt követ-
te a Classis Retorum, a Syntaxistarum, a Grammatistarum, a Donatistarum, a 
felsőbb lányosztály, a német (legentum nationis Germanicae) és a szlovák elemi 
osztály (l. n. Slavicae).27 A 20-as évek új tanítási rendjének megfelelően az osztá-
lyok számát ötre, néhány esetben négyre redukálták (a Classis Grammatistarum és 
a Donatistarum átmeneti összevonásával).28 Az új egyetemi rend is változtatott az 
osztálystruktúrán: elkülönültek egymástól a felső leányosztály és az elemi osztá-
lyok. A következő években a kollégium középiskolaként (gimnázium) funkcionált, 
a felsőbb osztályokban jogi és teológiai oktatással. mivel a teológia jelentősége 
fokozatosan nőtt a felsőbb gimnáziumi osztályokban, így önálló, kétéves képzéssé 
alakult. A jogi tanszék 1815-ben lett megalapítva, és 1822-től a kétéves jogi kép-

 24 1783 júliusában.
 25 Akkor államkincstárként használták.
 26 Eol Budapest.
 27 ŠA Prešov, EKP, č. 255: Conspectus examinis anniversarii 1800–1819.
 28 ŠA Prešov, EKP, č. 256: Conspectus examinis anniversarii 1820–1841.
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zés már ugyanúgy működött, mint a teológiai. A két képzés tulajdonképpen már 
nem tartozott a gimnáziumokhoz, inkább felsőoktatási intézményt testesített meg, 
amely felsőfokú képzést biztosított. 

A gimnáziumban abban az időben a hagyományos tárgyakat újakkal egészítették 
ki: természettudományi tárgyakkal, magyar nyelv és irodalommal, rajzzal, testne-
veléssel stb. A tanítás nyelve 1842-től a magyar. A magas színvonalnak köszönhe-
tően a kollégium országos szinten a második helyet szerezte meg az evangélikus 
középiskolák között, közvetlenül a pozsonyi líceum mögött.29 A kollégium tehát 
újra szorgalmazta az egyetemmé válást, a politikai események folytán azonban is-
mét sikertelenül.30  

Az iskola folyamatos fejlődésével a tanárok száma is megnőtt ötről (a 20-as évek-
ben) tizenkettőre (1847-ben). Szinte az összes tanár valamilyen külföldi egyetem, 
legfőképp a német egyetemek abszolvensei voltak (Wittenberg, jéna, Halle, Greifs-
wald, Drezda, Göttingen, de Párizs és Bécs is), s több nyelven beszéltek.31 A rektori 
hivatalt a teológia tanára képviselte, nyugdíjba vonulása után a vezetőség elfogadta 
a hároméves, majd 1842-től az úgynevezett ambulatorikus rektorátust (egyéves hi-
vatali idővel). A 40-es években a hivatalt betöltötték: munyai lajos Antal, Vandrák 
András és Hazslinszky Frigyes.

A diákok száma egyre növekedett, s a negyvenes években meghaladta a négyszá-
zat.32 A diákok nemcsak Eperjesről vagy Sáros vármegye területéről érkeztek Eperjes-
re,33 hanem az ország különböző részeiből, a legnagyobb számban zemplén, Gömör, 
Szepes, Abaúj, Borsod, Szabolcs, de még liptó, Pest, Trencsén, zólyom, Hont vagy 
Bács vármegyéből is, sőt temesi, torontáli, aradi és szerémségi diákok is. Rajtuk kívül 
külföldiek szintén tanultak itt, leginkább Csehországból, Ausztriából, Gácsországból 
és Erdélyből. míg a század elején a kollégiumban többnyire az ágostai hitvallású 
evangélikusok tanultak, addig a 40-es évek folyamán jelentős számot alkottak a re-
formátusok, ortodoxok, zsidók és a római katolikusok.34 Az 1847/48-as, a forrada-
lom előtti utolsó iskolaévben beiratkozott 176 kollégiumi diák közül 37 származott 
Eperjesről, s a felekezeti összetételük a következő volt: 92 á. h. evangélikus, 26 refor-
mátus, 6 római katolikus, 5 pravoszláv és 9 zsidó.35

A kollégium több, később híressé vált írót, tudóst és politikust nevelt ki. Itt ta-
nult többek között: Kossuth lajos, Dessewffy Arisztid, Görgey Artúr, michal m. 
Hod‒a politikus; később Pulszky Ferenc, Irányi Dániel, a drámaíró jonáš záborský, 

 29 Őket követte a híres késmárki és a soproni líceum. Hörk, i. m., 149. l.
 30 A kollégium evangélikus egyetemmé való átalakításának gondolata először a 17. század 60-as 

éveiben született meg, de a rekatolizáció miatt nem valósulhatott meg. Hasonló sorsra jutottak 
a Rákóczi-szabadságharc alatt létrejött tervek is, amikor az egyetem létrehozásáról Eperjesen a 
rózsahegyi zsinat döntött 1707-ben.

 31 ŠA Prešov, EKP, č. 266: Informationes de professoribus 1821–1852.
 32 ŠA Prešov, EKP, č. 255: Conspectus examinis anniversarii 1800–1819, 256: Conspectus exami-

nis anniversarii 1820–1847.
 33 ŠA Prešov, EKP, č. 246: matricula juventis studiosae in Collegio District. Evang. aug. Eperiensi 

1831–1840.
 34 uo.
 35 uo.
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jozef Srnka és ján Hvezda szlovák költők; Sárossy Gyula, Kerényi Frigyes, lisznay 
Kálmán, Vachot Imre és Wachot Sándor, Haán lajos történész, Hunfalvy jános, 
Greguss Ágost, s mások.36 

A sikeres fejlődés ellenére a kollégium a század első felében komoly anyagi gon-
dokkal küszködött. Támogatta ugyan a magyar ág. v. evangélikus egyház Tiszai 
kerülete, és mindkét eperjesi evangélikus gyülekezet is (a német és a szlovák), de a 
költségvetéshez való hozzájárulás nem volt elegendő a fontos iskolai szükségletek 
fedezésére. léte szó szerint az alapítványokon, adományokon és a nyilvános gyűj-
téseken múlott. 

A diákok egy részének az alumneum biztosította a szállást és az étkezést. A 40-
es évektől az iskolának saját tornaterme is volt. Ebben az időszakban alapították a 
természetrajzi és éremgyűjteményt. Nagy jelentőségű volt a 15 000 kötetet számláló 
Szirmay-könyvtár is. 

jelentősek voltak a kollégium életében a nemzetiségi alapon működő diáktársa-
ságok. mint ahogy magyarország más területein, ezek a társaságok itt is túlnőtték 
a kollégium határait, s vezető szerepet töltöttek be a kulturális és társadalmi élet-
ben. A legrégebbi, a 20-as években megalapított szlovák társaság, a Csehszlovák 
Intézet (Ústav Československý). A következő években megalakult a Szlovák Egylet 
(Slowensky Spolok), és 1832-ben alapították a teológusok a Homiletikai Szlovák 
Társaságot és a Csehszlovák Könyvtárat (Spoločnosť Homiletická Slowenská, Kni-
howna Česko-Slowenská).37 A diáktársaságok betiltása után a Szlovák Társaságot 
a 40-es években újra megújították, de jelentősége lényegesen visszaesett, aztán ha-
marosan meg is szűnt. 

A magyar Társaságot 1828-ban alapították. A társaság, valamint a könyvtár 
létrehozásában a legnagyobb szerepet kétségtelenül az első elnöke, a filozófus és 
későbbi rektor, Greguss mihály játszotta. A társaság célja a magyar nyelven való 
művelődés, a magyar nyelv megismerése és a magyar irodalmi művek olvasása, 
illetve alkotása volt.38 Greguss után csakis a magyar nyelv tanára lehetett az elnök. 
A betiltás után 1837-ben a társaság megszűnt, de mint magántársaság továbbra is 
működött, és 1839-ben újította meg hivatalosan a működését. A következő évek-
ben dinamikus fejlődésnek indult. 1838-ban saját évkönyvet adott ki, a jácintot.  
A társaság tagjai a 40-es években a reformmozgalommal rokonszenveztek, és a 
Habsburg-ellenes ellenzékkel tartottak kapcsolatot.  

A harmadik az 1842-ben megalapított Német Társaság (Deutscher Verein) volt.39 
Annak ellenére, hogy a kollégiumban még mindig használták a német nyelvet, és 
viszonylag sok német tanult az iskolában, a társaság nem volt széles körben támo-
gatott, a tevékenysége csupán a német nyelv és irodalom terjesztésére korlátozódott.

 36 lásd bővebben a kollégium ezen korszakáról: Kónya, P., Prešovské evanjelické kolégium v 
prvej polovici 19. storočia = Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba, Prešov 1993, 209–218.

 37 ŠA Prešov, EKP, č. 371: Pamětník Společnosti homiletické slowenské v Prešowě 1832.
 38 ŠA Prešov, EKP, č. 722: Az Eperjesi magyar Társaság jegyzőkönyve 1840–1844.
 39 ŠA Prešov, EKP, č. 129: Gesetztafel des im jahre 1842 am Eperieser Collegio entstandenen 

Deutschen Vereins.
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A Habsburgok erényeiről tanúskodó emblematikus kiadvány részlete 
(Sapientia, politica Symbolica… Salisburg, 1707) a Tiszántúli Református Egyházkerületi 
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A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverésével és a szatmári béke aláírá-
sával nagyon turbulens és nehéz korszak záródott le a politika, a gazdaság és a 
vallási élet területén is. A szatmári béke cikkeinek értelmében minden megoldatlan 
és problémás ügyet keresztül kellett vinni a legközelebbi országgyűlésen. Ennek ér-
telmében az 1711 áprilisában trónra lépett III. (VI.) Károly már 1712. február 2-án 
országgyűlést hívott össze, ami azonban néhány hónap múlva a pestisjárvány és 
számos más ok miatt feloszlott, aztán csak két év múlva kezdte meg újból a munkát. 
Ez alatt a két év alatt jelentős változások álltak be a külpolitikai és a belpolitikai 
viszonyokban. Az uralkodó eredeti szándékától eltérően, mely magyarországon a 
rend, a béke és a rendekkel való korrekt viszonyok kialakítása lett volna, a megújult 
országgyűlési tárgyalások teljesen más légkörben folytak le. III. (VI.) Károlynak 
megerősödött a pozíciója külföldön és itthon is, a felsőbb katolikus hierarchia ér-
dekei egyre erősebben függtek az uralkodói udvartól, ami természetesen a vallási 
ügyekre még inkább érvényes volt. Az uralkodó az elődeihez hasonlóan folytatni 
kívánta a rekatolizációs folyamatot, immár tekintetbe véve a törvényes alapot. 

Az 1715. országgyűlés 30. törvénycikke értelmében a vallási ügyeket az 1681. 
és 1687. törvények szabályozták; a szatmári békéhez képest ezek kevesebbet en-
gedtek meg a protestánsoknak. A vallási sérelmek orvoslását csak magánszemé-
lyek kérhették, közösségek nem. Királyi és országos vegyes bizottságok jöttek létre, 
hogy vizsgálják, illetve törvényesen megoldják a protestánsok helyzetét, azonban 
ezek működését befolyásolta a katolikus főpapság és arisztokrácia. A következő, 
31. törvénycikk semmisnek vette a rózsahegyi zsinatok határozatait, és eltiltotta a 
protestánsokat zsinatok vagy bármiféle gyűlések tartásától királyi engedély nélkül. 
Szintén megtiltotta a protestánsoknak gyűjtések rendezését, ezzel nagyban veszé-
lyeztette a protestáns iskolák fenntartását. 

A vallási élet szabályozása királyi rendelet formájában az ún. első Carolina Reso-
lutio volt, melyet 1731. március 21-én adtak ki. Ez ismét megerősítette az 1681. 
és 1681. vallásra vonatkozó törvénycikkeket, illetve az Explanatio leopoldinát.  
A protestánsoknak általában csupán a magán-vallásgyakorlatot engedélyezte, a val-
lásukat nyilvánosan csak az artikuláris helyeken gyakorolhatták. A földesurak jo-
gai megmaradtak, de vallási kérdésekben egyedül a király engedélyével intézkedhet-
tek. A protestáns egyházaknak megengedte a szuperintendens választását, bár ezek 
kompetenciái szabályozva voltak. A protestáns lelkészek a dogmatika szempont-
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jából a katolikus főpapoknak voltak alárendelve, akik vizsgálat alá vehették őket. 
A protestáns hitre való áttérést szigorú törvények büntették, vegyes házasságokat 
katolikus pap előtt lehetett kötni és házassági reverzálist kellett elfogadni, mely 
szerint a születendő gyerekek katolikus hitűek lesznek. A házassági perek esetén 
katolikus törvényszék hozhatott ítéletet, továbbá a protestánsoknak meg kellett ün-
nepelni a katolikus ünnepeket. A protestánsok számára diszkriminációt jelentett a 
dekretális eskü, tudniillik a hivatalnoki tisztség elfoglalásakor Szűz máriára, szen-
tekre kellett esküt tenni.

1734-ben megjelent egy második Carolina Resolutio, mely megengedte a protes-
tánsoknak egyházi szervezetük rendezését, és elrendelte a szuperintendensi helyek 
elfoglalását.1 Ez a rendelet éppen a Tiszáninneni Református Egyházkerületet érin-
tette leginkább, mely korábban csak formálisan létezett, mivel a szuperintendensi 
jogköröket az esperesek gyakorolták.

Ezek a törvények, illetve rendeletek alapjában meghatározták, és tulajdonkép-
pen a türelmi rendelet kiadásáig konzerválták a protestánsok helyzetét magyar-
országon. Annak ellenére, hogy az említett időszakot a csendes vagy vér nélküli 
rekatolizáció időszakának szokta a történetírás nevezni, sok esetben ismétlődtek 
különféle atrocitások a protestáns hívek ellen, templomelvételek, fenyegetések, de a 
testi sértések sem voltak egyediek. 

Felső-zemplén (ezen a mai Szlovákia területének északi részét értem) és Sáros 
vármegyék a református egyháztörténet szempontjából főleg azért érdekesek, mert 
éppen a 18. század folyamán élték utolsó évtizedeiket az ottani református gyüle-
kezetek. Felső-zemplén területén még a Drugethek reformátussága idején megala-
kult számos református gyülekezet nagyszámú szlovák, sőt még ruszin hívekkel. 
mondhatni, éppen ezek a területek voltak a kálvinizmus elterjedésének legészakibb 
pontjai Felső-magyarországon. De ezek a földesúri konverzió után és az azt köve-
tő rekatolizációban elkezdtek apadni, majd legtöbbjük a 18. században véglegesen 
megszűnt. Hasonló helyzetben voltak a sárosi református gyülekezetek is, mivel a 
Sáros területén fekvő szabad királyi városok és az azok hatása alatt álló községek, 
melyek éberen őrizték evangélikus hitüket, erősen ellenálltak a kálvini tanok ter-
jedésének, ezen oknál fogva Sáros térségében is csak ott alakultak ki református 
gyülekezetek, ahol a helyi földesurak elfogadták a református hitet. Ilyen sárosi 
családok közé tartoztak például a Kapyak, Soósok, Úszok, Darholczok. A sárosi 
református gyülekezetekre még jellemző volt az is, hogy ‒ eltérően más református 
gyülekezetektől ‒ ezekben a szlovákok alkották a többséget, illetve kizárólag szlovák 
gyülekezetek voltak. 

A 16. században Sáros vármegye területén a következő református anyaegyhá-
zak működtek: (Sáros)Szentmihály, Ásgúth, Kende, Sebes, Ternye, Komlóskeresz-
tes, Szentpéter, Tótselymes, Tölgyszék, Szedikert, Deméte, Kapy, Somosújfalu, 

 1 Bucsay mihály, A protestantizmus története Magyarországon 1521–1945, Budapest, Gondo-
lat, 1985. zoványi jenő, A magyarországi protestantizmus története, máriabesnyő–Gödöl-
lő, Attraktor, 2004; kóNyA Peter a kol., Dejiny Uhorska (1000–1918), Prešov, Vydavate‒stvo 
Prešovskej univerzity v Prešove, 2013.
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lapispatak, Sóvár, Finta, Cselfalu, Kisszilvás és Nagy Sáros számos leányegyházzal 
(mocsármány, Enyicke, Nagyszilvás, Komlós és mások). összesen tehát tizenkilenc 
anyaegyház. Ezeknek a gyülekezeteknek a nagy része vagy a többségi lutheri egy-
házakba olvadt be fokozatosan, vagy áldozatai lettek a 17. század elejétől kezdődő 
rekatolizálásnak. A 17. század második felében még mindig megmaradt néhány: 
Nagysáros, Balpataka, Tótselymes, Somos, Ásgúth, Nagyszilvás, Szedikert, Ternye, 
Szentpéter és mocsármány.2

A református gyülekezetek kezdetben a sárosi evangélikus, azaz a lutheri espe-
resség egyházigazgatása alá tartoztak.3 A 17. század elején azonban felszabadultak 
a városi esperes befolyása alól, és önálló református esperességet hoztak létre. Így 
ezek a Sáros megyei helvét gyülekezetek 1609-ben kialakították a sárosi reformá-
tus esperességet, amely része lett a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek.4 
A sárosi esperesség mint a kerület legkisebb esperessége nem rendelkezett teljes 
esperességi jogokkal. Ami talán a legfontosabb: esperese nem ordinálhatta az új lel-
készeket, hanem a jelölteket átküldte ordináció végett a szomszédos esperességekbe, 
a kassa-völgyibe (abaújiba) vagy a zemplénibe.

Annak ellenére, hogy a sárosi reformátusoknak sikerült egyházigazgatási szem-
pontból önállósulni, az egész 17. század folyamán, főleg annak első felében állandó 
zaklatásnak voltak kitéve az evangélikusok részéről, és ezeket a nézeteltéréseket 
gyakran a vármegyének kellett megoldania. Azonban sokkal súlyosabb csapás érte 
a sárosi református gyülekezeteket a rekatolizáció miatt. A gyászévtized előtt az 
egyház több templomát elveszítette. A pozsonyi vértörvényszéken is jelen volt egy 
sárosi lelkész, Szádi András nagysárosi pap.5 Az egyedüli új gyülekezet az 1707-
ben alapított eperjesi református anyaegyház volt, amely többéves küzdelem után 
evangélikus városvezetéssel jött létre. Az itteni reformátusok élén a sóvári Soós 
család állt, az ő házukban tartották a református istentiszteleteket. Az ónodi or-
szággyűlés az eperjesi reformátusoknak engedélyezte templom építését – 1707-ben 
meg is valósult –, az első eperjesi református pap Rimaszombati Kazai jános lett.6 
A református gyülekezet nem sokáig létezett, mivel 1710-ben a várost megszállta a 
császári katonaság, és a jezsuiták is visszatértek. Hamarosan az evangélikusokat és 
a reformátusokat is megfosztották templomaiktól, a református templomot törté-
netesen szétszedték, és a faanyagot kórház építésére használták fel.7

 2 laMpe Adolf, Historia Ecclesiae Reformatae, utrecht, 1728.
 3 zoványi jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Budapest, A magyarországi 

Református Egyház zsinati Irodájának Sajtóosztája, 1977, 511.
 4 zoványi jenő: i. m., 511.
 5 rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben, lugos, Traunfellner Károly 

nyomdájában, 1889, 188. 
 6 zsilinszky mihály, A magyar országgűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve, 4., 

Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1897, 151.
 7 esze Tamás, Az eperjesi református egyházközség = Rimaszombati Kazai jános, Zöld olajfa-

ágat szájában hordozó Noé galambja, reprint, Budapest, 1944.
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A következő években, a Rákóczi-szabadságharc után csak három református 
anyaegyház maradt Sáros vármegyében: Somos, Ásgúth és Deméte; Ásgúth leány-
egyházaiként szerepelt Szedikert, Ternye és Eperjes.8

Az utolsó, a szatmári béke utáni időszakban még létező sárosi református gyü-
lekezetek emlékét az 1713. és az 1714. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvek őrizték 
meg. Az első vizitáció, amelyet 1713 januárjában zemlényi Ferenc abaúji esperes 
tett, öt református egyházközséget jegyzett a vármegye területén: Somost, Ternyét, 
Szedikertet, Eperjest és Ásgúthot. Sajnos, megjegyzései túlságosan szűkszavúak ah-
hoz, hogy részletesebb képet kaphassunk egyházi életükről és belső szervezetükről. 
A somosi lelkész annak idején Kígyósi Sámuel volt, akit a hívők dicsértek, s ő is a 
falu népét. Az egyházközségben szigorú fegyelmet tartott. Az ottani református 
templomban őriztek egy ezüstkelyhet, egy ezüsttányért, három úrasztalterítőt, há-
rom palástot és három énekeskönyvet. Deméte és Szedikert az ásgúthi anyaegyház 
leányegyházai voltak. Deméte patrónusa Úsz Gábor és Szedikerté Kapy Gábor volt. 
Szedikerten akkor más földesurak, megyeri András és Sztankay lászló elfoglalták 
a templom földjeit. Az ásgúthi anyaegyház élén – amelyet több más, név szerint fel 
nem sorolt leányegyházzal együtt vizitáltak – lévay István állt, akit a hívők dicsér-
tek. Egyik leányegyházaként Eperjest is említik, bár adatok nélkül.9

A következő évben, 1714-ben ismét zemlényi Ferenc abaúji esperes látogatta 
meg a kerület egyházait. Sáros vármegye területén akkor három gyülekezetet jegy-
zett meg, úgymint Somost, Ásgúthot és Demétét. Somoson és Ásgúthon ugyanazok 
a prédikátorok működtek, mint az előző évben, s a hívők mindhárom egyházban 
dicsérték a lelkészeket. További információkat azonban az egyházlátogatási jegyző-
könyv nem tartalmazott.10

Az 1725–29-es összeírásban az abaúji esperesség keretében már csak két sárosi 
református anyaegyház találtatott meg: Ásgúth négy leányegyházzal (Ternye, De-
méte, Szedikert, Szilvás) és Somos két leányegyházzal (mocsármány és Szentpéter). 
A somosi lelkész Kígyósi Sámuel és az ásgúthi prédikátor Beszerményi mihály volt. 
ugyanabban az időben még Tótselymesen és Komlóson is éltek reformátusok, de 
egyházszervezeti egység nélkül.11 A század közepéig azonban ezek is megszűntek, 
s így attól kezdve a 19. század végéig nem létezett Sáros vármegyében semmilyen 
református gyülekezet.

A kálvini reformáció és református egyház története szempontjából a Tiszánin-
neni területen legfontosabb pozíciója zemplén vármegyének volt, melynek nemesi 
és arisztokrata családjai, úgyszintén a mezővárosai is fontos szerepet töltöttek be a 
kálvini tanok befogadásában és elterjedésében. Amint már említettük, Felső-zemp-
lén területe nemcsak abban volt egyedi, hogy a kálvinizmus legészakibb határát ké-

 8 TiREl (Tiszáninneni Református Egyházkerületi levéltár) Sárospatak, R. G. VII. 4/1: Abaúji 
esperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1713, 1714.

 9 Ibidem.
 10 Ibidem.
 11 csáji Pál, A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos összeírása 

1725–1729, Egyháztörténet 1958, I, 49–50.
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pezte, hanem főleg azért, mert itt számos nem magyar (szlovák és ruszin) reformá-
tus gyülekezet alakult. E gyülekezeteknek a száma a 16. század végén, illetve a 17. 
század elején érte el a legnagyobb számot, amikor körülbelül 26 anya- és 40 leány-
egyházat lehetett azonosítani. Ezen gyülekezetek száma aztán már a 17. század első 
évtizedétől folyamatosan apadt, majd a 17. század utolsó harmadában jelentősen 
lecsökkent. Ezt a folyamatos apadást leginkább a Drugethek rekatolizá ciója okozta 
1609-ben, ekkortól ‒ a jezsuiták segítségével ‒ szisztematikusan térítették vissza bir-
tokaik gyülekezeteit a katolikus hitre; ez leginkább a ruszin református gyülekezet-
ben ment könnyen, ahol a református hit nem mélyült el.

A 17. század utolsó évtizedeiből hiányosan megmaradt egyházlátogatási jegyző-
könyvek mellett az egri katolikus egyházmegye templomösszeírása (amely szintén 
hiányos és pontatlan) ad többé-kevésbé pontos képet az ebben az időben működő 
felső-zempléni református templomokról. Ezek a következő tizenhárom szlovák 
(vagy valószínűleg szlovák) falvakban léteztek: zemplén vármegyében Vécse, ma-
gyarizsép, lasztóc, Kazsu, Gercsely, miglész, Kis- és Nagyazar, Alsókörtvélyes, 
Gatály, Kisruszka, málca és Bacskó.12 A 18. század végén a szlovák reformátusok 
lakta gyülekezetek száma lecsökkent: már csak kilenc anya- és három leányegyház 
létezett: Gálszécs (f. Kohány, Gerenda), miglész (f. Nagyruszka, Vécse) és Tőkete-
rebes (f. Hardicsa)13 gyülekezeteiben. Az ungi esperesség zempléni területein szlo-
vák református gyülekezetek voltak a következő falvakban: málca, Bánóc, Tussa, 
Fűzessér, Szálók és Rákóc. 

E megmaradt gyülekezetekről és azok életéről az egyházlátogatási jegyzőköny-
vek adatai tudósítanak. Így például az 1782-ben készült látogatás alapján viszony-
lag részletes képet kapunk a tőketerebesi gyülekezet életéről. A 18. század második 
felében a helyi reformátusok: három nemesi (Horváth Imre és Ádám, illetve Somo-
gyi György), tizenkét paraszt- és egy zsellércsalád miglészre jártak templomba, és a 
helyi prédikátornak fizettek az egyházi szolgálatért. Kérésüket, hogy a miglészi pap 
járjon istentiszteleteket tartani Terebesre, a földesúr, Besenyei józsef a pálosi apát 
fenyegetései miatt nem engedélyezte (,,ha prédikálni és könyörgést tenni bemegyen, 
azonnal megkötöztettetik”).14

Az egyházlátogatási jegyzőkönyv a század elején történt eseményekről is beszá-
molt. Valamikor a század fordulóján a gyülekezet patrónusa, Homonnai grófnő 
saját költségén megjavíttatta a templomot és a parókiának nyolcvan mezőt ado-
mányozott a határ két oldalán. A 18. században bizonyosan két parókia létezett 
Terebesen, ami természetesen két prédikátor, egy magyar és egy szlovák működé-
sét is feltételezi. Az említett időszakban négy papról van tudomásunk Terebesen: 
Némethi, Szalai, Szatmári és Szepesi. 1709–1710 között az egész országot elérte a 
pestisjárvány, mely legnagyobb mértékben Terebest és környékét sújtotta (illetve a 
mai kelet-szlovákiai síkság egész területét). A református nemesek és a parasztok 

 12 leskó józsef (szerk.), Adatok az Egri egyházmegye történelméhez. IV, Eger, 1907, 278–307. 
 13 Dienes Dénes (szerk.), A Zempléni Református Egyházmegye összeírása: 1782, Sárospatak, 

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2003 (Acta Patakina, 12).
 14 Dienes Dénes (szerk.), i. m., 98–99. 
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többsége a járvány áldozatául esett, és azok, akik megmaradtak, nem tudták to-
vább megtartani gyülekezeteiket. A nemes Horváth család igyekezett megújítani a 
kálvinista egyházi életet, de Erdődy Gábor egri püspök megakadályozta. A templo-
mot és mindkét parókiát, de a határban levő 34 mezőt elkobozta, és a pálosoknak 
adományozta.15 Ezekre az eseményekre valamikor a 18. század első negyedében 
került sor, mivel az 1725–29-es országos összeírásban a terebesi gyülekezet már 
nem szerepel. 

Hasonló története volt a gálszécsi református gyülekezetnek is, melyet a 18. szá-
zad folyamán nagy veszteségek értek. A szatmári béke után a reformátusok tovább-
ra is használták a régi falazott templomot, a parókiát és a határban lévő mezőket. 
De 1718-ban betört hajdúival Szentiványi jános zempléni alispán a templomba, és 
egy molnár nevű prédikátort családjával együtt elhajtott. menedéket a Kálnássy 
család kúriájában lelt, ahol több éven keresztül tartotta az istentiszteleteket. ugyan-
abban az évben a parókia elvesztette az összes vagyonát. Attól az időtől fogva a pap 
a Kálnássy-kúriába, majd később a Szemere-kastélyba költözött át.16 Az 1725–29-
es összeírás alapján a gálszécsi anyaegyháznak egy leányegyháza volt Kohanóc fa-
luban Gönczy György vezetése alatt.17

A 18. század végén, 1782-ben a gálszécsi református gyülekezet élén (Kohanóc 
leányegyházzal) Szegedi István prédikátor állt, az iskolát Diószegi jános vezette. 
mivel a gyülekezetet minden vagyonától megfosztották, a pap és a tanító jövedel-
mét Szemere lászló és Ádám (16 köböl búza, 16 forint, 2 hordó bor, 2 kismalac, 
2 szekér széna), Kálnássy nemesasszony (4 dénár), továbbá helyi parasztok ado-
mányai (4 köböl búza) és a stóla fedezte. A prédikátornak a határ három részéből  
5 köböl búza járt. A rektor 22 forintot, 9 köböl búzát, 2 kéve búzát, 9 szekér fát 
(az iskola fűtésére), fél kéve hüvelyest és kismalacot kapott. A gyerekek tanításáért  
1 forintot és 1 szekér fát kapott.18

összefoglalásként fel lehet tenni a kérdést, hogy csak a rekatolizáció volt-e az 
oka a szlovák református gyülekezetek rohamos számbeli csökkenésének, vagy 
esetleg voltak-e más kiváltó okai annak, hogy egy század alatt harmadára csök-
kent a sárosi és felső-zempléni gyülekezetek száma, illetve hogy legtöbbjük a 18. 
század végére majdnem teljesen eltűnt. megállapítható, hogy a felső-zempléni és 
sárosi református gyülekezetek, melyek többsége szlovák volt, sok hasonlóságot 
mutattak, melyek nagyban befolyásolták további fejlődésüket létrejöttük után. 
Először is ezek kisebb gyülekezetek voltak sok leányegyházzal, ami hozzájárulha-
tott korai rekatolizációjukhoz. Kisebb gyülekezetekként szegényebbek is voltak, 
így kevésbé engedhették meg maguknak pap tartását. másrészt e papoknak túl sok 
kötelezettségük volt a számos leányegyháznál, ezért az amúgy is nehéz és veszélyes 
időszakokban gyakran elhanyagolták lelkészi kötelességeiket, így a hívek lassan 
áttértek a katolikus hitre.  

 15 Dienes Dénes (szerk.), i. m., 98–99. 
 16 Dienes Dénes (szerk.), i. m., 94–95.
 17 csáji, Pál (szerk.), i. m., 55.
 18 Dienes Dénes (szerk.): i. m., 94–95.
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másik fontos tényező, amely meghatározta ezeknek a gyülekezeteknek fejlődé-
sét, az a belső viszonyokban kereshető. A sárosiak kevésbé, de a zempléniek ál-
talában vegyes gyülekezetek voltak, s az életük nem volt mindig zökkenőmentes. 
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek többször számoltak be konfliktusokról a hívek 
között az istentiszteleti nyelv használatával kapcsolatban. A szlovák hívek gyakran 
panaszkodtak, hogy nem értik a prédikációt, vagy hogy szlovák prédikátort sze-
retnének. Abban az időben bizonyosan nem volt ritka dolog, hogy a prédikátorok 
tudtak magyar és szlovák nyelven is, ám az ilyenek inkább a nagyobb és jobban 
fizető gyülekezetekben vállaltak lelkészi állást. 

Nehézséget jelentett a vallási élet megtartásában a szlovák nyelven írott egyházi 
irodalom hiánya. A kevés érthető énekeskönyv, imádságoskönyv vagy más egyházi 
irodalom az evangélikusok által használt biblikus cseh nyelven volt írva, esetleg a 
helyi prédikátorok saját jószántukból fordítottak le rövidebb részeket. (Amelyek 
egyedi esetek voltak, semhogy általánosan elterjedt lett volna.) Ezen okok hozzájá-
rultak, hogy némelyik református gyülekezet sokkal nagyobb mértékben volt hajla-
mos rekatolizálni, ami sok esetben a körülmények hatására meg is történt. 

  A szlovák református gyülekezetek etnikai jellegén kívül hozzájárult apadásuk-
hoz, illetve megszűnésükhöz az adott terület szociális, gazdasági, demográfiai té-
nyezőinek és az egész terület etnikai viszonyainak változása a 18. században. Ennek 
elsődleges kiváltó oka az 1710-ben végigsöprő nagy pestisjárvány volt, mely főleg 
zemplén térségét érintette. Ennek következményeként a 18. század első évtizedében 
a területen nagy elnéptelenedés következett be és megszűnt sok gyülekezet. Ezt egy 
kolonizációs hullám követte, így néhány száz református jobbágy abban reményke-
dett, hogy a szomszédos vagy délebbi vármegyékben jobb életviszonyokra találnak. 
A másik oldalon ez a hullám új bevándorlókat, leginkább görög- és római katoli-
kusokat hozott magával erre a területre, akik az elnéptelenedett falvakban gyorsan 
beolvasztották az eredeti református lakosság maradékait. A felsorolt okok mellett 
természetesen nem kis szerepe volt a szlovák református gyülekezetek megszűnésé-
nél a helyi földesurak által támogatott rekatolizációnak is. 

A fentebb említett események tisztán bizonyítják, hogy a legtöbb szlovák refor-
mátus gyülekezet megszűnése a 18. században a rekatolizáció folyamatában ob-
jektív okokból és a terület specifikus eseményeitől nagyban befolyásolva jött létre. 
Semmiképpen sem lehet érdektelenséggel, semlegességgel vagy talán „magyarizá-
cióval”, a szuperintendencia, az esperesség vagy református földesurak okán ma-
gyarázni, ahogyan azt megtette a régebbi, főleg szlovák evangélikus történetírás, 
mely szerint a szlovák reformátusokat „diszkriminálták és degradálták az egyház 
másodrangú tagjaira”.19 Sőt éppen a 18. század folyamán a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület tisztviselői több lépést is tettek, hogy ezt a csökkenő folyamatot 
megállítsák. Például támogatták a szlovák református egyházi irodalom kiadását, 
mely meg is valósult. Az 1750–58. közötti években Debrecenben öt istentiszteleti 
könyvet (káté, énekeskönyv, zsoltárok, imádságoskönyv, egyházigazgatási könyv) 

 19 varsik, Branislav, Vznik a vývin slovenských kalvínov na východnom Slovensku, Historický 
časopis 1991, 2, 144.
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adtak ki keletszlovák nyelvjárásban.20 A Sárospataki Református Kollégiumban 
alapítványt tettek, három szlovák ifjú tanulmányait fedezték azzal a feltétellel, hogy 
tanulmányaik befejeztével valamelyik szlovák gyülekezetben fognak papi állást be-
tölteni. Úgyszintén a három legszegényebb gyülekezet számára (Vajkóc, migléc és 
Pinkóc) az egész egyházmegye területén rendeztek gyűjtést.21 Ezeknek az intézkedé-
seknek köszönhetően is sikerült lassítani, illetve részben megállítani a református 
gyülekezetek apadását.

 20 király Péter, A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1953, 5.

 21 király Péter: A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1953, 18.

Részlet a Geneologia diplomatica Augustae Gentis Habsburgicae… c. kötetből 
(Viennae Austriae, 1737). Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár, K 3b.
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BETHlEN KATA éS Az uTolSÓ KENET: 
FElEKEzETI KüzDElEm A HAlDoKlÓéRT 

A CARolINA RESoluTIo uTÁNI 
éVTIzEDEKBEN1

1. Felekezeti küzdelem a haldoklóért 
– egy kutatás lehetőségei

A nemzetközi kutatásban az utóbbi időben többen megfogalmazták, hogy a refor-
máció utáni évtizedektől kezdve nemcsak a temetés alkalmával és a halottakra való 
emlékezés során jelenítődtek meg a vallási különbségek, hanem a halálos ágy is a 
felekezeti küzdelmek és kulturális változások fontos helyszínévé vált,2 s e témában 
egyre többen kezdtek kutatni. A haldokló, illetve az őt búcsúztatni akarók vallási 
hovatartozása feszültséget jelenthetett a különböző rítusok gyakorlása során. A hit 
megerősítésében, valamint az áttérítési kísérletekben fontos szerepe volt a haldokló 
lelke és teste feletti uralmat gyakorolni akaró, az élet utolsó pillanataiban végzett 
kegyességi praxist befolyásolni kívánó vallási tekintélyeknek (személyeknek, köny-
veknek, hagyományoknak stb.). mindennek a halál bekövetkezte utáni történések 
szempontjából volt – a történeti antropológia, az egyház- és a művelődéstörténeti 
kutatások számára is – értelmezhető jelentősége. Az adott felekezet szempontjából 
nem megfelelő gyakorlat (szentség-kiszolgáltatás) miatt ugyanis egyrészt a halott 
test veszíthette el a megszentelt földbe való temettetés jogát. másrészt a haldoklás 
felekezeti meghatározottságú rituáléi a hátramaradott személyek, illetve a tágabb 
vallási közösség (családtagok, gyülekezet, egyház) identitáskonstrukcióival is szo-
ros összefüggésben álltak: a saját szempontjuk szerint megfelelő rítusú haldoklás 
megerősíthette a hovatartozásukat, követendő magatartásmintát kínálhatott mások 
számára a majdan bekövetkező haldoklásukhoz, mindezzel talán reményt is adva az 

 1 A tanulmány a Bolyai jános Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
 2 Danae tankarD, The Reformation of the Deathbed in Mid-sixteenth-century England, 

mortality, 8(2003)/3, 251–252; Peter Marshall, Angels around the Deathbed: Variations on a 
Theme in the English Art of Dying = Angels in the Early Modern World, ed. Peter Marshall, 
Alexandra walshaM, Cambridge, Cambridge university Press, 2006, 83; Austra reinis, 
Reforming the Art of Dying: The ars moriendi in the German Reformation (1519–1528), 
Aldershot, Ashgate, 2007, passim.

Fazakas Gergely Tamás
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igaznak vélt felekezet fennmaradására, terjedésére. Harmadrészt, a különféle litur-
gikus és paraliturgikus alkalmakon elhangzott beszédekben megjelenített, valamint 
számos, kéziratban terjesztett és nyomtatott munkában leírt haldoklási metódus 
szövege minden, egyszer majd eltávozó hívet is befolyásolhatott azzal az érveléssel, 
mely szerint a haláltusa alatti, helyesnek tartott kegyességi gyakorlattól jelentős 
mértékben függhet lelkük további sorsa, ám ezt megelőzően, az egész élet során is 
készülni kell a halálra.3

Feltételezhető, hogy a haldoklás rítusához való viszony változása, a felekezeti sa-
játosság jelentőségének növekedése egyházpolitikai összefüggésben is értelmezhető. 
mégpedig abban a kontextusban, amelyet a 17. század végétől, 18. század elejétől 
nagy lendületet kapott katolikus megújulásként és politikai előretörésként, vala-
mint fordítva: protestáns, elsősorban református felekezeti önvédelemként (időn-
ként szintén erőszakos, a katolikusokkal vagy unitáriusokkal szemben dominan-
ciára törekvő védekezésként) beszél el az egyháztörténet-írás.4 Így tehát érdemes 
megvizsgálni, hogy a haldoklás rítusaihoz való viszonyulás jelentősége növekedésé-
nek, az ilyen típusú szövegek gyakoribbá és részletesebbé válásának milyen vallási 
identitásképző, pontosabban a felekezeti hovatartozást befolyásolni kívánó követ-
kezményei voltak. A haldokláshoz kötődő rítusok gyakorlásának felekezetileg eltérő 
leírásai mellett azonban figyelemmel kell lennünk a hasonlóságokra. A szentírási 
forrásból táplálkozó közös késő középkori hagyományok miatt ugyanis a haldoklás 
leírásainak tropológiája sok összefüggést mutat a reformáció után is – a felekezeti 
különbségek ellenére.

jelen tanulmány gondolatmenete azon az – elsősorban Bethlen Kata itt vizsgált 
szövegei, de részben a még nem eléggé feltárt 18. századi katolikus és protestáns 
halotti beszédek és ars moriendik alapján megfogalmazott – feltételezésen nyug-
szik, mely szerint Erdélyben és magyarországon a 17. század végét, s még inkább 
a 18. század első évtizedeit követően egyre fontosabbá vált a haldoklás felekezeti 
szempontú elkülönítése, s emiatt a haldoklás folyamatának a korábbiaknál rész-
letezőbb leírása.5 A jelenlegi, előzetes kutatások alapján úgy tűnik ugyanis, hogy 

 3 A tanato-antropológiai szakirodalom preterminális és terminális feladatokként beszél ezekről. 
lásd például BertA Péter, A haldokló teendői, Café Bábel, 20(1996)/2, 203–215.

 4 zoványi jenő egyháztörténeti monográfiája vonatkozó fejezeteinek címei: Ezer mód igény-
bevétele a protestantizmus kivégzésére és kegyelem az utolsó órában, 1735–1790, valamint 
Az erdélyi protestantizmus hátraszoríttatása és tespedő belélete, 1735–1790. zoványi jenő,  
A magyarországi protestantizmus története 1895-ig [1948], II, máriabesnyő – Gödöllő, 
Attraktor, 2004 (Historia Incognita), 91–108, 130–146. lásd még például trócsányi zsolt, 
Az ellenreformáció Erdélyben 1711-től a felvilágosult abszolutizmus kezdetéig, Theologiai 
Szemle, 22(1979)/4, 219–226.

 5 E témát eddig kevéssé kutatták. Kökényesi zsolt így fogalmaz a funerációs prédikációk kap-
csán: „A halotti beszédek életút-elbeszélése – ha nem csak egy speciális témakört bemutató 
beszédről van szó – általában kronologikus sorrendben történt, de sok esetben a méltatott 
halálának bemutatására (és az azt követő erkölcsi, keresztényi tanításra) került sor először.” 
kökényesi zsolt, „Vég nélkül való Nagyság”: Reprezentáció és önkép a 18. századi főúri halot-
ti beszédekben, Aetas, 31(2015)/1, 170. – lásd még v. lászló zsófia, Női szerepek változása 
a protestáns halotti beszédek tükrében (1711–1825), Bp., Eötvös loránd Tudományegyetem 
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ezekben az évtizedekben intenzívebbé vált az utolsó földi órákban tett gesztusokhoz 
fűződő konkrét, felekezeti szempontból is értelmezhető viszonyulás. A katolikusok, 
valamint a protestánsok közötti hatalmi küzdelemben egyre fontosabb lett, hogy az 
adott vallás gyakorlóinak hite szerint mennybe jut-e majd a haldokló lelke,6 s mely 
felekezet temetheti el az elhunytat. mindennek persze nemcsak hittartalma lehetett, 
ami utólag nehezen is hozzáférhető és kutatható, hanem talán az is fontos volt, 
hogy „statisztikailag” elszámolható legyen az áttérés és a temetés. Így aztán min-
dent megtettek azért, hogy a haldokló legalább a halálos ágyán, az exspiratio előtti 
utolsó órákban váljon az egyedül igaznak beállított hit követőjévé (vagy legalábbis: 
utólag tűnjön ez így). Ezt például azzal lehetett bizonyítani, hogy katolikusként 
a szentgyónás, a szentáldozás és az utolsó kenet felvételével halt meg, protestáns-
ként pedig leginkább ezek távol tartásával hunyt el, s ezekkel szemben utolsó óráit 
úrvacsorázással, elmélkedéssel, imádkozással töltötte. Egyre fontosabbnak látszik 
mindennek korabeli teológiai, kegyességi és egyházpolitikai értelmezése, a sokfé-
le regiszterben, szövegtípusban és műfajban olvasható leírások részletezőbbeknek 
tűnnek a megelőző évtizedekben tapasztaltakhoz képest, és egyre erőteljesebbnek 
vélhetőek e leírások felekezeti különbségei.

A 18. századi egyházpolitikai értelmezési kontextus, valamint a retorikai-tropo-
lógiai szempontú szövegelemzések mellett a vázolt kutatás során legfontosabbnak 
a történeti antropológiai jellegű megközelítésmód tűnik. E szempontból elsősorban 
a társadalmilag szabályozott kora újkori testtartások, illetve vallásos gesztusok ku-
tatástörténeti hagyományához kapcsolódva érdemes beszélni a haldoklás előírások 
és szabályok között értelmezhető nyilvánosságáról. Ismert, hogy a felekezeti, regio-
nális, társadalmi és életkori kontextusokat figyelembe vevő nemzetközi gesztus- és 
testtartás-történeti kutatások tágabb kereteit a 20. század közepén marcel mauss és 
Norbert Elias munkássága, a legújabb tudományosság számára pedig az 1989-ben, 
jan Bremmer és Herman Roodenburg által szervezett utrechti konferencia, valamint 
az ennek anyagából készült tanulmánykötet szerzői alapozták meg,7 néhány más, 

Bölcsészettudományi Kar, 2011 (PhD-értekezés kézirata), 51–57; valamint tanítványom, Ivan-
csó mária előadását (A haldoklás rítusainak különbségei és a 18. századi katolikus prédiká-
cióirodalom, elhangzott: Menny és pokol a barokk kori ember életében, Budapest, Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, 2013. április 5–6.); a vonatkozó kutatásaink folyamatban vannak. –  
A kora újkori magyarországi ars moriendi-irodalom két áttekintő tanulmánya a szorosabb 
kontextusokat nemcsak felekezeti szempontból, hanem sokszor kronológiailag is figyelmen kí-
vül hagyja. Az érvelésekben használt példatár mindkét szövegben homogenizáló jellegűvé válik, 
így az idő- és térbeli, felekezeti és kegyességi különbségekből adódó eltérésekre nem tudnak 
eléggé figyelni. S. sárDi margit, Ars moriendi és a meghalás gyakorlata = Lélek, halál, túlvilág, 
szerk. pócs éva, Bp., Balassi, 2001, 474–487; Matkócsik Attila, „A haldoklás teátruma” – Er-
dély haldokló gubernátora, Kharón: Thanatológiai Szemle, 9(2005)/1–2, 74–118.

 6 lásd például a fent említett konferencia tanulmánykötetét: Menny és pokol a barokk kori em-
ber életében, szerk. Báthory orsolya, Bp., mTA–PPKE Barokk Irodalom és lelkiség Kutató-
csoport, 2014.

 7 A Cultural History of Gesture: From Antiquity to the Present Day, ed. jan Bremmer, Herman 
rooDenBurg, Cambridge, Polity Press, 1991. – Az e kötetet megelőző kutatástörténetről lásd a 
bevezető írást: Keith thoMas, Introduction = uo., 1–7.
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most nem említett kezdeményezés mellett. E vizsgálatok szempontjait már néhá-
nyan érvényesítették a hazai koraújkor-kutatás különböző területein. Ezek közül, 
jelen tanulmány számára, fontos kiindulópontul szolgálnak Tóth zsombor munkái, 
elsősorban a 17. század végi, 18. század eleji testtartásokat és testi érintéseket a 
familiáris-úr viszonylatban tárgyaló tanulmánya.8 Tóth G. Péter írása pedig a kora 
újkori bűnösség keresztény kultúráját, a testi szenvedéshez és a bűnösök testéhez 
való viszonyulást elemezte.9

A testtartások és gesztusok történeti antropológiai vizsgálatának tágabb szak-
irodalmi bázisán túl – a jelen tanulmányban vázolt kutatás számára – közvetlenebb 
inspirációs forrást azok a feldolgozások jelentették, amelyek a kora újkori halál-
felfogással kapcsolatos felekezeti különbségekre figyeltek. Philippe Ariès, Pierre 
Chaunu, michel Vovelle és mások nyomdokain10 előbb a halott test eltemetésének 
rituális különbségeivel, illetve a temetés helyéért és módjáért való küzdelemmel 
foglalkoztak, majd a haldoklás folyamatának és rítusainak felekezeti különbségeit 
is számba vették, hangsúlyozva, hogy a halálos ágyon szintén komoly harc folyt 
a más vallású rítusok kiszolgáltatásával szemben.11 Jelen tanulmány fókuszpont-
jai szempontjából a hivatkozott munkákon túl hasznos lehet például Penny Ro-
berts tanulmánya, melyben a haldoklás vallási alapú értelmezési feszültségéről ír 
a 16. század közepi franciaországi hugenottákról szólva. A katolikus temetés visz-
szautasítása mellett a francia protestánsok tiltakoztak az ellen is, hogy a haldok-
ló körüli rítusokat (gyónás, áldozás, utolsó kenet) a pap végezze közbenjáró sze-
repben, valamint elvetették a gyertyagyújtást, a keresztet és a halálos ágy körüli 
egyéb katolikus kellékeket. Roberts egy 1559-es példát hoz arra, hogy miként állt 
ellen egy hugenotta haldokló az őt katolikus rítusokkal búcsúztatni akaró fele-
ségének és a papnak, s hogyan segítette őt a hite és lelkiismerete számára meg-
felelő haldoklásban a szintén hugenotta barátja. A szerző beszél a protestáns lel-
készek által a haldoklóknak csak titokban nyújtható vigasztalásról is. Amellett 

 8 tóth zsombor, Tango, -ere: a secretarius érintése: Mentalitástörténeti megjegyzések a kora 
újkori familiárisi viszony értelmezéséhez = uő, A történelmem terhe: Antropológiai szempon-
tok a kora újkori magyar írásbeliség textusainak értelmezéséhez (Tanulmányok), Kolozsvár, 
Korunk Baráti Társaság, 2006, 276–330.

 9 tóth G. Péter, A lator teste és a lator test: A bűnösség kultúrája a kora újkori Magyarországon 
és a büntetés-emlékezés problémája (vázlat), Korall, 5–6(2001)/ősz–tél, 141–142, 149.

 10 Philippe ariès, Essais sur l’histoire de la mort en occident du moyen âge à nos jours, Paris, 
Seuil, 1975; Pierre chaunu, La mort à Paris XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 
1978; michel vovelle, La mort et l’occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983.

 11 A 2. jegyzetben írottakon túl lásd például Richard wunDerli – Gerald Broce, The Final 
Moment before Death in Early Modern England, Sixteenth Century journal, 20(1989), 259–
275; David cressy, Birth, Marriage and Death: Ritual, Religion and Life Cycle in Tudor and 
Stuart England, oxford, oxford university Press, 1997; Ralph houlBrooke, Death, Religion 
and the Family in England, 1450–1750, oxford, oxford university Press, 1998 (elsősorban e 
fejezet: The last rites and the craft of dying, 147–182); Grave Concerns: Death and Burial in 
England, 1700–1850, ed. margaret cox, york, Council for British Archaeology, 1998; Craig 
kosloFsky, The Reformation of the Dead: Death and Ritual in Early Modern Germany, 1450–
1700, Basingstoke, Palgrave macmillan, 2000; Alec ryrie, Being Protestant in Reformation 
Britain, oxford, oxford university Press, 2013, 460–468.
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érvel, hogy a haldoklás felekezeti szempontú előírásának és betartásának a teme-
tésre nézve is következménye volt. A katolikus rítusok, így az utolsó kenet pro-
testáns elutasítása miatt ugyanis – a katolikus egyház értelmezése szerint – a hu-
genották elveszítették ahhoz való jogukat, hogy megszentelt földbe temessék őket.  
E rítusok hiányát azonban utólag lehetett korrigálni: a protestánsként eltemetett 
testet katolikusként való újratemetésével.12

2. Az utolsó kenet szentségének kutatási lehetőségei

jelen dolgozatban a haldoklás felekezeti szempontból értelmezhető rítusain belül 
az egyik leglátványosabban elkülönítő jellegű gesztusra, a testi kontaktust, sőt a 
18. századi források szerint penetrációt (mert az egyes érzékszervek megkenése so-
rán – illetve az áldozati ostya átadásakor is – szájba nyúlást) igénylő elemére,13 az 
utolsó kenet feladására koncentrálunk, a 18. század középső harmadának erdélyi és 
magyarországi felekezeti küzdelmeinek kontextusában.

Egyház- és rítustörténeti szempontból általában is hiányzik e sacramentum átfo-
gó magyarországi feldolgozása, nem csupán 18. századi vonatkozásban. A szentség 
felvételéhez kapcsolódó népi képzetek kutatásának szintén elenyészően kicsi a nép-
rajzi irodalma, ahogy például azt Tánczos Vilmos jelzi.14 A nemzetközi kutatás szin-
tén csak újabban közöl jelentősebb publikációs eredményeket. Korábban inkább azt 
hangsúlyozta a szakirodalom, hogy az európai kereszténységben a 13. században 
terjedt el az utolsó kenet mint a haldoklás rítusának eleme.15 Az újabb kutatás vi-
szont korábbra datálja az előzményeket. Nicola Denzey lewis 2009-es tanulmánya 
egy korai gnosztikus szekta, a galliai marcust követők 2. században kialakult ha-
lotti rítusát, a haldoklót olaj és víz keverékével megkenő apolytrosis szentségét, azaz 
a megváltás elfogadását is az utolsó kenet előzményeként értelmezi. Hiszen ezzel is 
az eltávozó, kiszolgáltatott lelket akarták védelmezni és megerősíteni a magasabb 
spirituális birodalmakba való emelkedése előtt. (E gnosztikus szokásról és rítusról 
tudósító Iraeneus mindezt szembeállítja a meghatározó keresztény felfogással, s bí-

 12 Penny roBerts, Contesting sacred space: burial disputes in sixteenth-century France = The 
Place of the Dead – Death and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe, 
ed. Bruce gorDon, Peter Marshall, Cambridge, Cambridge university Press, 2000, 131–148, 
itt 134–140. lásd még Vanessa harDing, Whose body? A study of attitudes towards the dead 
body in early modern Paris = uo., 170–187; uő, The Dead and the Living in Paris and London, 
1500–1670, Cambridge, Cambridge university Press, 2002; Peter Marshall, Beliefs and the 
Dead in Reformation England, oxford, oxford university Press, 2002.

 13 A későbbiekben a gesztus konkrét praxisának is fontos lesz vizsgálni a történeti alakulását, 
változatait.

 14 tánczos Vilmos, A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása (Kutatástörténeti össze-
foglaló) = Népi vallásosság a Kárpát medencében, 7, szerk. S. lackovits Emőke − szőcsné 
gazDa Enikő, Sepsiszentgyörgy−Veszprém, Székely Nemzeti múzeum – Veszprém megyei mú-
zeumi Igazgatóság, 2007, 2. kötet, 311−338.

 15 François-A. isaMBert, Les Transformations du rituel catholique des mourants, Archives de 
sciences sociales des religions, 20(1975), jan.–jun., 89–100.
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rálja az előbbit.) lewis szerint tehát – bár nem tartja kontinuusnak a hagyományt 
– bő ezer évvel korábbra kell tennünk a gyakorlat (és a mögötte álló szakramentális 
teológia) megjelenését, illetve 200 évvel korábbra annál, hogy a katolikus egyház a 
4–5. században formalizálta volna a viaticum, a szentgyónás és szentáldozás rítu-
sát.16 lewis megállapításával együtt is igaz marad azért, hogy az extrema unctio a 
13. században terjedt el, s mint tudjuk, majd csak a trentói zsinat határozatai írták 
elő és szabályozták azt. mégpedig úgy, hogy a haldokló bűnbánati rítusának kon-
textusában, a viaticumban a szentgyónás és szentáldozás utánra helyezték e szent-
séget. Ismert, hogy az utolsó szentségek előírását is pontosítja, formalizálja az V. Pál 
pápa által 1614-ben jóváhagyott Rituale Romanum. E szabályozás szerint is fontos 
az utolsó kenet helye a sorrendben: „In quo illud in primis ex generali Ecclasiae 
consuetudine observandum est, ut si tempus et infirmi conditio permittat, ante Ext-
remam unctionem Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta infirmis praebeantur”.17

Az egységesített trienti szertartáskönyvek magyarországi átvételének kutatásá-
ban Rajner lajos 20. század eleji munkáitól kezdve jól ismert, hogy Pázmány pró-
bálta összedolgozni a római rituálé előírásait a magyarországi gyakorlattal: az elő-
írásokat magukba foglaló rituále típusú szerkönyvekben öröklődő hagyománnyal, 
a liturgikus elemeken túl a misén kívüli szertartások, így a szentségek kiszolgálta-
tásának hazai tradíciójával is.18 Tudjuk, hogy ennek eredményeképpen jött létre a 
Rituale Strigoniense, amely 1625-ös kiadásától kezdve az utolsó kenet szentségét is 
alaposan tárgyalja.19

Bárth Dániel a bérmálkozás történeti néprajzát áttekintő tanulmányában emlí-
tette, hogy a kora újkori hívek még e szentségnél is kevésbé ismerték és jóval kevés-
bé fogadták el az utolsó kenetet, ám ennek vizsgálatával Bárth sem foglalkozott. 
Csupán arra a Fraknói Vilmos által kiadott adatra utalt, amely szerint a bérmálás 
hiánya mellett az utolsó kenet ismeretlenségéről számoltak be a Pázmány előírására 

 16 Nicola Denzey lewis, Apolytrosis as Ritual and Sacrament: Determining a Ritual Context 
for Death in Second-Century Marcosian Valentinianism, journal of Early Christian Studies, 
17(2009), 525–561. 

 17 Idézi: isaMBert, i. m., 91. – Az 1614-es római rituáléban utolsó kenetnek (extrema unctio) neve-
zett szentséget csak az új rituáléban (Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae, 
Roma, Typis polyglottis vaticanis, 1972) nevezte át VI. Pál pápa az Ordo címében is megjele-
nített kifejezéssel betegek kenetének, s értelmezték újra teológiailag is. Ehhez lásd isaMBert,  
i. m., 91–92.

 18 rájner lajos, A rituále-kérdés Magyarországon (Klny. a Religio című folyóiratból), Bp., Nagy 
S., 1901.

 19 Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac ceteris 
Ecclesiae publicis functionibus. Jussu et authoritate […] Petri Pazmany archiepiscopi Strigo-
niensis etc. nunc recenter editum, Pozsony, [typ. Societatis jesu], (RmNy 1346). lásd elsősor-
ban: De sacramento extremae unctionis (77–85). A készülő kiadásban: Rituale Strigoniense 
[...], ed. Beniamin varga, Bp., Argumentum (megj. előtt), 51–78.

  (Kézirata: http://vallastudomany.elte.hu/sites/default/files/mRH/RitStrig.pdf) Vö. varga Ben-
jámin, Magyarországi rituálék az újkorban, 1625-től, Bp., ElTE latin nyelv és irodalom szak, 
2012 (Szakdolgozat kézirata), http://vallastudomany.elte.hu/sites/default/files/magyarorszagi_
ritualek_az_ujkorban_1625-.pdf (A jegyzetben hivatkozott két weboldal utolsó letöltése: 2016. 
február 1.)
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1626-ban az esztergomi érsekség területén vizitáló főesperesek. A sasvári főesperes-
ségből olvasható adat arra vonatkozóan, hogy több templomban teljesen hiányzott 
a végkeneti olaj. A szöveg szerint a plébánosok azzal mentették magukat, hogy nincs 
arra szükségük, mert az utolsó kenetben amúgy sem szokták részeltetni a betegeket 
és haldoklókat. A beszámolóból tudható, hogy voltak olyanok, akik magáról a bér-
málás és az utolsó kenet szentségéről még tudomással sem bírtak.20

Úgy tűnik viszont, hogy nemcsak közvetlenül a Rituale Strigoniense bevezetését 
követően, hanem az 1620-as évek utáni közel egy évszázadban is lassan történt 
meg e szentség kiszolgáltatásának tényleges elterjedése. A késés okaként újra Bárth 
Dániel bérmálkozás-történeti eredményeit hozhatjuk analógiaként. A bérmálkozás 
szentségének vizsgálata kapcsán azt jelezte ugyanis a szerző, hogy a trentói határo-
zatok meggyökerezése kitolódott a 17–18. század fordulójáig, hiszen, mint tudjuk, 
csak ekkortól lehetett az egykori hódoltsági területeken, valamint Erdély újjáéledő 
katolikus egyházmegyéiben átfogó reformzsinatokat tartani vagy kiadni ezekhez 
kapcsolódó statútumokat. A bérmálás rangjának helyreállítása esetében ez Bárth 
szerint egyre több bérmakörutat jelentett, amelyeken tömeges bérmálásokat tar-
tottak.21 A katolikus halotti prédikációkat és az ars moriendi-irodalmat olvasva 
jelenleg úgy tűnik, hogy hasonló volt jellemző az utolsó kenet kiszolgáltatására, s 
majd csak a 17. század végétől kezdve, illetve a Carolina resolutio után vált egyre 
jelentősebbé. Ezt a megállapítást azonban további kutatásoknak kell árnyalniuk.22

Az egyháztörténeti szakirodalomban jól ismert megállapítás, hogy úgy valósult 
meg a trentói szellemiség átültetése a gyakorlatba, a reformzsinatok sorozata, a plé-
bániahálózat újraépítése, hogy a 17. század végétől lassan felszámolódott a korábbi 
törvényekben rögzített protestáns vallásszabadság és felekezetek közötti vallásbéke: 
nemcsak a Carolina resolutiótól, hanem már az 1681-es országgyűléstől kezdve. 
Ekkor született az artikuláris helyeket szabályozó 26. törvénycikk, amely ezekre a 
helyekre, vármegyénkénti két településre korlátozta a protestáns vallásgyakorlatot, 
ám mivel ekkor még magyarország középső részén oszmán uralom volt, a 31-ből 
ténylegesen csupán 11 vármegyére vonatkozhatott.23 Bár az ekkor hozott törvény 
elvileg megerősítette a bécsi békét, azonban a „földesurak jogának fenntartását” 
kimondó klauzuláját a katolikus birtokosok értelmezhették úgy is, hogy a jobbá-
gyaik vallásgyakorlata ettől kezdve csak rájuk tartozik: éppen a megerősített tör-

 20 frANkl (Fraknói) Vilmos, Pázmány Péter és kora, 2, Pest, Ráth, 1869, 253–254. Hivatkozza: 
Bárth Dániel, Szempontok a bérmálkozás történeti néprajzi vizsgálatához, Néprajzi Látóha-
tár, 16(2007), 191.

 21 lásd Bárth, i. m.
 22 Viszont figyelembe veendő, hogy például a nagyszombati jezsuita könyvtárnak már az 1632-es 

katalógusában találunk két jelentős munkát az utolsó kenetről (joannis del Castillo 1646-os és 
Rodericus de Arriaga 1655-ben kiadott könyveit). Az 1690-es katalógusban további öt mű szerepel 
(Robertus Bellarminus 1590-ben, jacobus Keller 1616-ban, Franciscus Amicus 1650-ben, Geor-
gius Gobat 1664-ben megjelent könyvei, illetve Hermannus Horst – 1690-es vagy korábbi kiadású 
– munkája). lásd Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, II, Nagyszombat, 1632–1690, s. a. 
r. Farkas Gábor Farkas, Szeged, Scriptum, 1997 (Adattár, 17/2), 46, 69,158, 179, 230, 238, 254.

 23 Corpus Iuris Hungarici. Magyar Törvénytár. Az 1657–1740. évi törvényczikkek, ford. kolos-
vári Sándor – óvári Kelemen, Bp., Franklin, 1900, 284–287.
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vény, a bécsi békében foglalt protestáns vallásgyakorlat szabadságával szemben. 
Pedig a 17. század végétől kezdődő törvényi változásoknak az volt az egyik jelentős 
következménye, hogy a magyarországi (nem csak az erdélyi!) jogrend az egyébként 
előjogok nélküli „oppidis et villis” lakóinak, így a parasztság vallási meggyőződé-
sének érvényesülését is biztosította, s lehetővé tette a magyarországi protestáns job-
bágyok számára, hogy maguknak lelkészt hozathassanak és eltarthassák őt (1608. 
évi törvény, 1645-ös linzi béke, illetve annak 1647-es országgyűlési kodifikáció-
ja). Kurucz György összefoglalója szerint az ezzel ellentétes folyamat 1681 után, 
a török kiűzésével még inkább egyértelmű lett, és fokozatosan, egyre agresszívebb 
módon szorították háttérbe a protestáns vallásgyakorlatot – a Rákóczi-szabadság-
harc néhány évét, így az 1705-ös szécsényi országgyűlés méltányos valláspolitiká-
ját kivéve. A szakirodalomban jól ismert az 1687-es megerősítés, a még szigorúbb 
1691-es uralkodói rendelet, továbbá az 1690 óta külön igazgatott Erdély 1712-es és 
az 1714–15-ös magyarországi országgyűlés rendelkezései, illetve az 1714-es királyi 
rendelet, végül – mindenhol érvényes módon – az 1731-es Carolina resolutio által 
biztosított jogszabályi háttér a protestáns vallásgyakorlat teljes visszaszorítására. Ez 
a törvényi előírás és joggyakorlat az uralkodóra, a birtokosokra, illetve Erdélyben a 
katolikus többségű Gubernium tetszésére bízta az acatholicusok vallásgyakorlatá-
nak kérdését.24 A rövid áttekintésen túl, jelen tanulmányunk szempontjából, most 
csupán azt kell jeleznünk, hogy a Carolina resolutiótól kezdve engedélyezett volt, 
hogy a katolikus papok protestánsoknak is feladhassák az utolsó kenetet.25 Emlé-
keztetünk továbbá arra, hogy az utolsó szentségeknek a trentói zsinat után, illetve 
1614 óta elfogadott rendjét (szentgyónás, szentáldozat, utolsó kenet) XIV. Benedek 
pápa (1740–1758) a Pia mater kezdetű, 1747-ben kiadott bullája az articulo mortis 
fejezetben kibővítette az imádsággal, a commendatio animarummal és a teljes bűn-
bocsánat rítusával.

összegzésként arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a haldoklás gyakorlatának és 
gesztusainak magyarországi és erdélyi történetét, különösen például az utolsó kenet 
feladásának elterjedését kiterjedtebb módon, interdiszciplináris kutatások során 
lenne érdemes alaposabban vizsgálni a 18. századi katolikus térnyerés politikai, kul-
turális és társadalmi kontextusaiban. A történeti antropológiai látásmód és a retori-
kai-tropológiai vizsgálatok mellett a kegyesség-, teológia- és egyháztörténeti, illetve 
művelődés- és könyvtörténeti összefüggések értelmezése lehet fontos. Valamint az 
is, hogy sokféle regiszterhez és műfajhoz tartozó szövegre kell kiterjeszteni a kuta-

 24 A régebbi, fentebb már hivatkozott feldolgozásokon túl lásd az újabb szakirodalom összefog-
lalóit is: köBlös józsef, A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. 
század elején, Acta Papensia, 1(2001), 66–69; kurucz György, A Carolina resolutio és a pro-
testáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás bizto-
sítására a 18. század első felében = Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712–1769) 
korában. A nagyenyedi és magyarigeni ,,Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 
2–3.) tanulmánykötete, szerk. guDor Botond, kurucz György, sepsi Enikő, Bp., Károli Gáspár 
Református Egyetem – l’Harmattan, 2012, 11–24.

 25 kecskeMéti Károly, Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben (1790–1848), ford. 
Balázs Péter, Aetas, 16(2000)/1–2, 308.
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tást. Bethlen Kata alábbiakban vizsgálandó önéletírásán és imádságain, végrendele-
tein és vallástételén túl más korabeli szerzők hasonló szövegeit, valamint a katolikus 
és protestáns prédikáció- és ars moriendi-irodalmat, továbbá a canonica visitatió-
kat, a zsinati rendelkezéseket, a levelezéseket és más iratokat is szükséges bevonni a 
vizsgálatokba. Az e szövegekben megjelenített haldoklási metódusok elemzéséhez is 
figyelembe veendő az a könyvészeti tény, hogy 1748-ban Budán is kinyomtatták az 
egy évvel korábbi pápai bulla szövegét, az 1747-es római szöveg nyomán (de bene-
dictione in articulo mortis impertienda). Továbbá valamikor az 1760-as évek elején 
az egri Bauer tipográfia is megjelentette.26

3. Bethlen Kata mint a katolikusok üldözője?

Bethlen Kata önéletírásában csupán egyszer, a 155. §-ban szerepel a „mártíromság” 
kifejezés, a katolikus–református vallási feszültség vonatkozásában. Ám, mint aho-
gyan az alábbi idézetből látni fogjuk, még ez esetben is abban az összefüggésben 
olvasható ez a szó, hogy egyesek szerint a katolikusok szenvednek mártíromságot, s 
éppen magától Bethlen Katától. Az önéletírásban a „perzekválás” terminus ugyan-
ebben a felekezeti kontextusban fordul elő néhányszor, a Bethlen által állítólag ül-
dözött katolikusokról szóló véleményekre utalva, ezt cáfolva. E szöveghelyen ugyan-
is Bethlen Kata arról ír, hogy első házasságából származó felnőtt fia, Haller Pál és 
leánya, Teleki Pálné Haller Borbála (valamint Borbála anyósa, Teleki jánosné Vay 
Borbála) 1744-ben „magyarországra kimentenek [...]; elmentenek Károlyi Sándor 
úr temetésére, onnan augusztusban Egerbe a püspökhöz, Erdődy Gábor úrhoz, ott 
engemet az én leányom derekasint lefestett, én micsoda nagy eretnek vagyok, őket 
vallásokért mint gyűlölöm [...] mondotta azt is, hogy kívánom perzekválni a kato-
likusokat, s még kapumon sem eresztem bé. [...] Ezt ő úgy gondolta, hogy soha én 
meg nem tudom; a püspök előtt pedig nagy kedvességet nyér véle, lévén a püspök úr 
nagy tekéntetű ember, ígérte is szándékozva, hogy szolgál Felséges Asszonyunk előtt 
nékik érette, hogy tőlem mártíromságot szenvedtek, ezt az asztal felett szánakozva 
beszélte, s ígérte a püspök jóakaratját.” (154–155. §)27 A persecutio lehetséges el-

 26 Benedicto et indulgentiae plenariae in articulo mortis impertiendae […] (Romae 1747, ex ty-
pographia Apostolicae – Reimpressum), Budae, Nottensteinin, 1748; Bulla Benedicti papae 
XIV de benedictione in articulo mortis impertienda [...], Agriae, Bauer, [176?].

 27 BethleN Kata Önéletírása = Magyar emlékírók, 16–18. század, vál., jegyz. Bitskey István, 
Bp., Szépirodalmi, 1982, 784–785. (Kiemelés tőlem: F. G. T.) – Noha az önéletírás kritikai 
kiadásának előkészítése folyamatban van, jelen tanulmányban az önéletírás szövegét még a 
Bitskey-féle kiadásból idézzük. – A püspök, Erdődy Gábor Antal (1684–1744) már nem tudta 
teljesíteni a Hallereknek ígért „jóakaratját”, akármit is értett ezen a kifejezésen, mert a Bethlen 
Kata gyermekeivel való találkozás után alig több mint egy hónappal, 1744. szeptember 26-án, 
a 60. születésnapját megelőző napon meghalt. Auer lipót halotti beszédének tanúsága szerint 
legyengülve tért vissza Pozsonyból (ahová tehát a Haller-gyermekek egri látogatását követő-
en indulhatott), majd elhunyt. auer leopold, Venatio lugubris Gyászos vadászat, [...] Groff 
Erdődi Gábor Antal [...] egri püspök, [...] Temetésének alkalmatosságával Magyar nyelven 
Praedikáltatott [...], Kassa, Akadémiai, 1745, D2v.
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szenvedésére utaló további említések mindegyike a fent hivatkozott szöveghely kör-
nyezetében olvasható, szintén kizárólag az 1744. évre vonatkozóan, végig abban a 
vonatkozásban, hogy a katolikusok szenvednének Bethlen Kata üldözéseitől – amit 
persze cáfol az önéletíró.

Bethlen Kata ekkori írásszokását rekonstruálva az feltételezhető, hogy a nagy-
asszony az egész 1744-re vonatkozó visszaemlékezését az év végén, valószínűleg 
november elején írta meg. Ezt a hipotézist kizárólag az önéletírás első – Szeben-
ben, Sárdi nyomdájában, valószínűleg az 1760. évben megjelent28 – kiadásának 
szövege, vagyis a tartalom alapján lehet megfogalmazni. Kontrollforrásként nem 
áll rendelkezésre kézirat, amelynek írásképéből, tintájából, tagolásából stb. ponto-
sabban lehetne következtetni az autobiográfiát író Bethlen Kata írásgyakorlatára. 
Ennek hiányában a feltevés természetesen csak akkor lehet érvényes, ha a nyom-
tatott önéletírás szövege azonos vagy közel azonos Bethlen Kata saját, ismeretlen 
önéletírás-kéziratával, s az utólagos szerkesztői, sajtó alá rendezői munka során 
nem nyúlt hozzá jelentősen senki: Bod Péter? A Sárdi-nyomda korrektora? Esetleg 
maga Bethlen Kata?29

Az önéletírás 1744-ről szóló, nyomtatásban megjelent szövegéből tehát arra lehet 
következtetni, hogy lejegyzője az egész évet egy lendülettel, ha nem is egyetlen ülés-
ben fogalmazta meg. Igen egységesnek látszik ugyanis az ez évre vonatkozó gondo-
latmenet (a 144. §-tól egészen a 163. §-ig30), végig egyetlen témáról szól, s ez nem 
más, mint Bethlen Kata gyermekei katolikus vallása miatti „gyötrődése” (146. §), 
illetve a gyermekek Bethlen Katával és felekezeti hovatartozásával szembeni „mocs-
koltatása” (156. §), különösen Haller Borbála „sértő” „cselekedete” (151. és 153. 
§).31 Sőt, magam is úgy vélem – bár a most leírtaknál részletesebb írásantropológiai 
és íráshasználati rekonstrukcióra32 jelen tanulmányban nincs hely –, hogy 1744-
ben nemcsak annuáriumot írt Bethlen, hanem az önéletírás egész addigi szövege, a 
születésétől kezdett, addig eltelt, teljes retrospektív rész is ekkor, az év őszén kelet-
kezett.33 Ha valóban megállja a helyét rekonstrukciónk, akkor erősen feltételezhető, 

 28 A legtöbb tanulmány, kézikönyv és lexikon más kiadási adatokat közöl, ám azok tévesek. lásd 
Markos András, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, Református Szemle, 62(1969), 357. Vö. fA-
zakas Gergely Tamás, Egy levéltáros hagyatéka: Markos András alig ismert kutatásai Árva 
Bethlen Katáról, Bod Péterről és Málnási Lászlóról = „Kezembe vészem, olvasom és arról 
elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. év-
fordulójára, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015, 310, 312. 

 29 Az önéletírás kéziratairól röviden lásd Markos András, Árva Bethlen Kata Vallástétele és Ön-
életírásának töredékei, Református Szemle, 57(1964), 308–323. – A kéziratok alaposabb be-
mutatását egy következő tanulmányban végzem el.

 30 BethleN Önéletírása, i. m., 778–798. Noha az 1744. évről szóló beszámoló a 144. §-sal kez-
dődik, a 143. § végén már olvasható egy 1744. március 5-re datált imádság. E szöveg két előző 
évi (1743. március 4-i és április 25-i) könyörgés után áll.

 31 BethleN Önéletírása, i. m., 779, 782, 784, 785.
 32 Vö. ehhez tóth zsombor, Műfaj vs. íráshasználat? Történeti antropológiai megjegyzések a 

XVII. századi emlékirat-irodalomhoz. Cserei Mihály kalendáriumai = uő, A történelmem 
terhe..., i. m., 333–405.

 33 Szintén így látja az eddigi legrészletesebb, íráshasználati jellegű vizsgálat Bethlen Kata önélet-
írásáról: hegyaljai kiss Géza, Árva Bethlen Kata, Gróf széki Teleki József özvegye, 1700–
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hogy Bethlen Katában a gyermekeitől, főképpen leányától elszenvedett jelentős sé-
relmei krízist okozva váltották ki, hogy visszatekintsen életére és belekezdjen annak 
elbeszélésébe.34

A 144. § elején Bethlen azt jegyzi fel, hogy a „gonosz nyelvek sértegető mérgét” 
már 1743 végén reá bocsátotta az Isten, ám itt ezekről még meglehetősen homályo-
san szól: „Kitől és milyen formán ment végbe az én megbántódásom, azt ki nem 
írom”. A következő néhány részben sem pontosítja ezt. Ám amikor a 148. §-t úgy 
kezdi, hogy „[g]yermekeim miatt minémű gyötrelmem volt és vagyon, hogy idegen 
vallásúak”, s ettől kezdve részletezi a gyermekei, különösen Haller Borbála vele, 
illetve református vallásával szembeni méltatlan viselkedését, eretnekséggel vádoló 
szavait, akkor úgy tűnik, hogy az önéletírás beszélője már a gondolatmenet kezde-
tétől, az 1743/44. évek fordulójára vonatkozó mondataitól ugyanerre vagy ehhez 
hasonló, talán szintén a gyermekeitől, más családtagoktól elszenvedett „megbántó-
dására” célzott.35

A 156. §-ban az áll, hogy Bethlen Kata 1744. augusztus 26-án hallott először 
gyermekei Erdődy püspökkel való, fent említett találkozásáról. E szövegrészt köz-
vetlenül követően két imádságot olvashatunk az önéletírásban (156. és 157. §), ame-
lyeket a következő két napra, augusztus 27-re és 28-ra datált Bethlen, azzal beve-
zetve, hogy pontosan a gyermekeiről hallott rossz hírek miatt, azok hatása alatt 
fogalmazta meg e könyörgéseit. Az ügyben ártatlannak vallotta magát, de egyszerre 
az Istennel szemben elkövetett bűnei tudatában is volt, s így fogalmazott meg egy 
„keserű” és egy „hálaadó” könyörgést: „mikor én ezt voltaképpen bizonyoson meg-
tudtam, csak könnyen megítélheted, istenfélő olvasó, hogy megháborított engemet 

1759: Tanulmány a XVIII. századi magyar irodalom köréből, Bp., Szórády, 1922, 86–88. 
Nagy márton Károly röviden utal a visszatekintés megírásának feltételezhető, 1744. novemberi 
időpontjára. nagy márton Károly, A példázattá lett élet (Szempontok Bethlen Kata Önéletírá-
sának elemzéséhez), Irodalomtörténeti Közlemények, 115(2011), 689–705, itt 693. – Szádecz-
ky lajos 1744 májusára tette a megírás elkezdését (Gróf Bethlen Kata élete és végrendeletei 
(1700–1759), közli száDeczky lajos, Bp., Athenaeum, 1895, 16–17). – Eltérő vélemények is 
vannak a szakirodalomban, de ezeket most nem hivatkozom. 

 34 A szakirodalomban többen foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a kora újkortól kezdve egészen 
máig a legtöbb emlékirat, önéletírás valamilyen konkrét krízis pillanatához kötődik. Az auto-
biografikus önreprezentációkat vizsgáló szubjektumtörténeti szempontú összehasonlító kuta-
tások azt állapították meg, hogy az énség nem adott önmagában, hanem szenvedésen keresztül 
képződik, kizárólag extremitásban ismerhető meg és reprezentálható. (lásd például Elspeth 
grahaM, Epilogue: ľOppression Makes a Wise Man Mad’: the Suffering of the Self in Auto-
biographical Tradition = Betraying Our Selves – Forms of Self-Representation in Early Mo-
dern English Texts, ed. Henk Dragstra, Sheila ottway, Helen wilcox, Basingstoke, Palgrave, 
2000, 197–211, különösen 198–199.) Vagyis nemcsak közösségi-történelmi kontextusban ér-
telmezhető krízishelyzet indíthatott írásra, hanem az egyéni sorsban történt, jelentősként meg-
élt változások, liminális helyzetek is. lásd ehhez korábbról Bitskey István, História, emlékirat, 
önvallomás = Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. varjas Béla, Bp., Akadémiai, 
1987, 61–89, főképp 76; újabban tóth zsombor, Liminalitás és emlékirat irodalom. Bethlen 
Miklós esete = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. császtvay Tünde, 
nyerges judit, Bp., Balassi, 2009, 448–457.

 35 BethleN Önéletírása, i. m., 778, 780.
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is gyermekeimtől mocskoltatnom, oly dologgal, amelyben semmi sem volt. Itt is 
egyebet mit cselekedhettem volna? megesmérém ebben is az Istennek sújtoló kezeit 
az én sok bűneimért, aki megeresztette az álnok embernek zaboláját, hogy a maga 
indulatja után járhatna; folyamodám az én Istenemhez nagy bizalommal, és ekkép-
pen öntém ki az én szívemnek keserűségét az engemet látónak eleibe.”36

E szövegeket követően olvasható egy levél, pontosan az imák megírása utáni nap-
ra, 1744. augusztus 29-re keltezve (158. §). A fiához, Haller Pálhoz szóló, a levele-
zésben is megtalálható37 missilis szintén szorosan kötődik az önéletírás addigi gon-
dolatmenetéhez. Bethlen Kata ugyanis e levélben szintén megfogalmazta védekezését, 
tiltakozásul a három nappal azelőtt megtudott váddal szemben: „Hogy perzekváljam 
a katolikusokat, abban is hazudott [a húgod, Haller Borbála]; mert nem hogy én, de 
az egész erdélyországi réformátusoknak nincsen arra hatalmak, hogy valakit perzek-
váljanak; de ha szintén hatalmában volna is az igaz réformátusnak, az a maga hitihez 
s vallásához nem férhet, hogy valakit maga vallásáért perzekváljon, mert a lelken 
való uralkodást az Isten semmi hatalmasságnak nem engedte magán kívül.”38

A fenti idézetekből látható tehát, hogy Bethlen Kata nem csupán annak vádját há-
rította el, hogy perzekválná a katolikusokat, hanem azt is cáfolta, hogy ő maga 
eretnek volna – s ezzel arra utalt, mintha neki magának viszont persecutiót kellett 
volna elszenvednie. A következőkben a – Bethlen állításai szerint – őt ért üldözte-
tések közül azokat vizsgáljuk, amelyek abban az összefüggésben értelmezhetőek, 
hogy a 18. század középső harmadában a katolikus és a református felekezetek 
között hatalmi harc folyt. Nemcsak „a lelken való uralkodás”-ért (155. §),39 hanem 
a hívek teste felett is.

Bethlen Kata az eretnekség vele szemben megfogalmazott vádját egy, a fentebb 
idézett 1744. évi megszólalásához képest másfél évvel későbbi, 1746. április 4-i val-
lástételében még erőteljesebben utasította vissza: az igaz hitet valló reformátussá-

 36 Uo., 785–786, 789, 792. – Az önéletírás e két könyörgése az imádságoskönyv 5. és 6. imájaként 
szerepel. BethleN Kata, Védelmezö erös pais, Szeben, Sárdi, 1751?, 19–29. Markos, Bod Péter 
és Árva Bethlen Kata, i. m., 345, 346, 353. Vö. Fazakas, Markos András, i. m., 313–314, 319.

 37 Árva BethleN Kata Levelei, s. a. r. lakatos-Bakó melinda, Kolozsvár, Erdélyi Református 
Egyházkerület, 2002, 75.

 38 BethleN Önéletírása, i. m., 793–794. – Valamint: „Ezeket mind hamis lélekkel cselekedted, és 
elmondhatom Szent Péterrel, hogy ezekben nem ellenem, hanem Isten ellen vétettél. minthogy 
a te mondásod szerént én eretnek anya vagyok, a katolikusokat perzekválom, azért énhozzám 
se magad, se maradékod semmi anyai közötöket ne tartsátok: nékem nem kellesz: énhozzám se 
egyszer, se másszor ne jöjj: mert énbennem bizony hozzád csak legkisebb anyai indulat is nin-
csen.” (leányának, Haller Borbálának, 1744. október 8.) Uo., 794–795. – ugyanezt lásd Árva 
BethleN Kata levelei, i. m., 76.

 39 BethleN Önéletírása, i. m., 785.

4. Bethlen Kata trinitárius hitvallásai 
az eretnekség vádjával szemben
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gát bizonyítva, egy alaposan megfogalmazott, a Szentháromság-tant hangsúlyozó 
hitvallásban. (E szöveg – kivételes példaként – mind Bethlen autográf kézírásában, 
mind pedig udvari papja, Bod Péter másolatában fennmaradt.40) „Kívánom holtom 
utánra is jó Istenem kegyelmességéből igaz Hitem és vallásomról való vallástétele-
met írásban hagyni. Ezt ugyan kérdésbe tehetnék: mi vitt engemet arra, holott úgy 
gondolom, hogy valaki engemet ismért, vagy csak híremet hallotta is, nem kételke-
dett abban, hogy én igaz reformata ne volnék a Krisztuson fundált igaz reformata 
vallásomban Isten kegyelmének méltóztatásából állhatatos ne lettem volna. Talán ez 
is jöhetne elméjére, aki ezen írásomat meg fogja látni, hogy talán vagy egyszer vagy 
másszor igaz hitemben, Krisztuson fundált igaz vallásomban vagy annak valami 
részében tántorgottam, és most ezen írásommal azért kívántam vallást tenni most 
róla [...]. Úgy megőrzött engemet [az Isten], hogy soha is akármely nagy szorongat-
tatások közt voltam is; de igaz hitem és vallásom iránt tántorgásom nem volt [...].”41 
A továbbiakban – újra gyermekei vádjával szemben – cáfolja, hogy eretnek volna, 
majd nagyon hosszasan és precízen, talán udvari lelkésze, Bod közreműködésével42 
megfogalmazza „igaz hitemnek és vallásomnak formulájá”-t, a trinitárius teológia 
legfontosabb elemeit.43

Ha e végrendelet állítása szerint Bethlen Kata felekezeti identitását tekintve so-
sem tántorodott meg, sosem kérdőjeleződött meg benne a felekezetébe vetett biza-
lom, akkor miért volt fontos számára, hogy vallást tegyen hitéről? Úgy vélem, az 
eretnekség vádját e végrendeletben, illetve az előző fejezetben idézett önéletírás- és 
levélszövegekben azért kellett elutasítania, hogy bizonyítsa: ő semmiképpen sincs az 
antitrinitáriusok vallásán. Bethlen Kata felmenőinek unitárius hite miatt a katoli-
kusok e vádjának komoly tétje volt, s az olthévízi unitáriusok körében erőteljesen 
térítő nagyasszony44 különösen érzékeny lehetett erre. A Habsburg udvar és a kato-
likusok által heretikusnak tartott unitárius hittel való hírbehozás igen kockázatossá 
vált a 18. század második harmadának elejétől. E veszély éppen 1744-től kezdve 
erősödött tovább, amikor a Bethlen Kata önéletírásában is említett (147. §),45 év eleji 
szebeni országgyűlésen törvénybe iktatták a korábban már eltörölt katolikusellenes 
törvényeket, immár teljesen helyreállítva a katolikus vallásszabadságot.46 Az antitri-

 40 Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára (a továbbiakban: EREKGy), Ko-
lozsvár, A8 (Árva Bethlen Kata hagyatéka).

 41 Bethlen Kata vallástétele (1746. ápr. 4.)= toNk Sándor, Árva Bethlen Kata írása és kora, Ko-
lozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 1998, 29.

 42 Bod 1743–1749-ig szolgált Bethlen Kata udvari lelkészeként olthévízen. lásd veres lászló, 
Bod Péter olthévízi élete és szolgálata (1743–1749) = Egyház, társadalom és művelődés Bod 
Péter (1712–1769) korában, i. m., 142–157.

 43 Bethlen Kata vallástétele (1746. ápr. 4.)= toNk, i. m., 30–32.
 44 Vö. ilkei Ildikó, Bethlen Kata térítése = Emlékezet és devóció a magyar irodalomban, szerk. 

Balázs mihály, gáBor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi műhely Kiadó, 2007, 367–371; veres, i. m.
 45 BethleN Önéletírása, i. m., 780.
 46 Erdély története, II., 1606-tól 1830-ig, szerk. mAkkAi lászló, szász zoltán, Bp., Akadémiai, 

1986 (3. kiadás), 1008. – Trócsányi zsolt is ez időtájra helyezi a fordulatot a katolicizmus 
megerősödésének (s így a protestánsok, különösen az unitáriusok háttérbe szorításának) törté-
netében. trócsányi, Az ellenreformáció Erdélyben 1711-től, i. m., 223–224.
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nitáriusok eretneknek tartása is ekkortól erősödött meg az egyre inkább katolikus 
dominanciájú Guberniumban és az egész erdélyi politikában.47

5. Katolikus fenyegetés az utolsó kenet rituáléjával

Bethlen 1746-os vallástételének utolsó mondata azonban az eddig vizsgált kérdések 
mellett valami másra is utal. A szöveg ugyanis azzal fejeződik be, hogy „ez az én 
hitemről és vallásomról jó lelkiismérettel való vallástételem; ebben az igaz hitben 
kívánok élni; ebben kívánok meghalni”.48 Az a kijelentés, hogy ebben, vagyis a sa-
ját, igaznak tartott vallásában, a maga hite szerint kíván meghalni, többször, az 
előbb idézettnél részletesebben kifejtve előfordul Bethlen más végrendeleteiben, le-
veleiben, az önéletírásban és az imádságoskönyvben. Ezek alapján úgy látszik, hogy 
a kifejezés már valószínűleg nem az antitrinitarizmussal szemben, hanem éppen a 
katolicizmussal oppozícióban hangsúlyozza a református gyakorlat szerinti eltávo-
zás vágyát a földi életből. Az alábbiakban ezeket a szövegrészeket vesszük számba, 
az indokokat keresve.

Az 1746-ban íródott végrendelet után a következő alkalom, amikor az előbb idé-
zetthez hasonlóan, a református hit szerinti meghalásról ír Bethlen Kata, az egy 
könyörgés, melyet 1751. február 15-re datált. Ez az önéletírásban nem olvasható, 
ám nyomtatásban megjelent az imádságoskönyv 16. könyörgéseként.49 Ezt írja az 
imádság befejezéseként: „Viselj Irgalmas Isten gondot az én porrá való testemre-is; 
rendeld az én el-oszlattatásomnak hellyét és óráját ollyan emberek közzé, a’ kikkel 
Tégedet ez Eletben-is egy igaz Hitben és Vallásban tiszteltelek. Ne engedjed édes 
Atyám az én porrá való Tetemeimet idegenektöl képzelt szentséggel meg-motskol-
tatni; hanem a’ Te Sz. lelkednek gyönyörüséges drága kenetjét, hadd szemlélhessék 
még azok-is én bennem, a’kik én irántam úgy itéltek, hogy nintsen igaz Hitem és 

 47 lásd például az ekkor keletkezett Gondolatok az Árius-eretnekség Erdély fejedelemségéből 
kiirtásáról című iratot. Elemzi, más szövegekkel együtt, az unitáriusok 18. század közepi 
háttérbe szorulásának kontextusában: gönczöl Andrea, A védekezés retorikája: Szövegszer-
vező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán (PhD-értekezés kézirata), Sze-
ged, SzTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2014. doktori.bibl.u-szeged.hu/2161/1/ 
DoKToRI%20DISSzERTACIo.pdf (letöltés: 2015. december 29.)

 48 Bethlen Kata vallástétele (1746. ápr. 4.) = toNk, i. m., 32. (Kiemelés: F. G. T.)
 49 Ezt az imát a szakirodalom az imakönyv utolsó könyörgéseként szokta megnevezni, nem véve 

tudomást arról, hogy két kiadásban jelent meg az imádságoskönyv: egy rövidebb, 5 íves for-
mában (ennek valóban az utolsó imája a 16. számú), valamint egy hosszabb, 6 íves formában 
(ebben a 16. ima és a tartalomjegyzék után hozzákötött íven áll egy újabb előszó, egy újszövet-
ségi textus (Róm 8, 28–29), valamint három teljes és egy csonka könyörgés. – markos András 
ugyan röviden utalt erre a két változatra (Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m., 345, 346, 353), 
ám a későbbi szakirodalom nem vette figyelembe. (Az imakönyvet alaposan elemző, de e filo-
lógiai ismerethiány miatt néhány téves következtetésre jutó szerző sem: nagy márton Károly, 
Bethlen Kata imádságai = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. Bogár judit, Piliscsa-
ba, PPKE BTK, 2012, 155–166.) A kétféle imakönyvről majd egy későbbi tanulmányban szólok 
részletesebben.



{Fazakas GerGely Tamás: Bethlen Kata és az utolsó kenet: felekezeti küzdelem a haldoklóért 
a Carolina Resolutio utáni évtizedekben}

89

Vallásom.”50 Az „idegenektöl képzelt szentség” és a „Sz. lelkednek gyönyörüséges 
drága kenetje” kifejezések minden bizonnyal a katolikus hit szerinti haldoklási ri-
tuálétól, így az utolsó kenettől való tartózkodásának jelzésére utal. 

Bethlen Kata kronológiailag következő, a fentiekhez hasonló reflexiója az ön-
életírásban olvasható, 1752 tavaszáról. Ezt a szövegrészt viszont az önéletírás első 
kiadásából nem ismerhetjük, ugyanis annak szövege, mint tudjuk, minden fennma-
radt példány esetében folytatás nélkül megszakadt az 1751-es évről szóló beszámoló 
közben, egy imádságban álló mondat közepén.51 Ennek a résznek a folytatása a 
markos András által megtalált három kézirattöredék52 (és nem egyetlen egységes 
szöveg, mint ahogyan azt sokan, tévesen szokták említeni). Két különálló, össze 
nem függő töredék Bodtól és egy töredék Bethlen Katától.53 Az önéletírás most 

 50 Bethlen, Védelmezö, i. m., 70–71.
 51 Több olyan kutató fogalmazott meg véleményt a szöveg megszakadásáról, aki érdemben foglal-

kozott Bethlen Kata kézirataival. Az autobiográfia első modern kiadásának sajtó alá rendezője, 
K. Papp miklós előszavában az önéletírás első, talán 1760-as edíciója szövegének megszaka-
dását a kiadás betiltásának tartotta, a protestáns szellemet elfojtani törekvő kormányhatalom 
cenzurális lépésének tulajdonítva azt. (Bethleni Bethlen Kata életének maga által való leírása, 
s. a. r. k. papp miklós, Kolozsvár, Stein, 1881, iii.) – hegyaljai kiss Géza (i. m., 82–83.) egy 
analógiát említett, melynek alapján lehetséges volt az önéletírás cenzurális okok miatti meg-
szakadása. „Van példa erre ezidőben. Br. Dániel István életírása felsőbb rendeletből elnyomta-
tott (1764), mert a protestánsok sérelmeit közli.” Viszont hozzáteszi: „De akkor Bethlen Kata 
életírásának éppen a fennmaradt fele lett volna megsemmisítendő.” – Benczúr Gyuláné Boldi-
zsár Kata Piroska az általa sajtó alá rendezett Bethlen kritikai kiadás I. kötetének szerkesztői 
utószavában nem tartotta valószínű magyarázatnak a cenzurális okokat, mert „akkor miért 
engedtek volna 256 lapot is kiadni?” Ehelyett ezt veti fel: „lehet, hogy a megsemmisités elől 
mentett ívekből kötöttek be hozzátartozói számára néhány példányt. Nem lehetetlen az sem, 
hogy a szerző szigorú igazával írt élet[r]ajzi adatai [az] örökösöknek nem voltak kedvére.” (Szé-
ki Gróf Teleki József özvegye bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése, 1700–1759, 
s. a. r. [Benczúr Gyuláné] B[oldizsár] K[ata] P[iroska], I, Bp., Grill, 1922, 522–527.) A kiadás 
II. kötetének szerkesztői utószavában viszont már egy újabban megismert adatra hivatkozik, 
melynek hatására megváltoztatja véleményét. A sajtó alá rendező idézi ugyanis Szatsvai Sándor 
(1752–1815), Bécsben működő, erdélyi származású újságíró mondatait a maga szerkesztette 
magyar múzsa 1787. évfolyamának 347–348. lapjáról: „Gróf bethleni Bethlen Kata »életének 
maga által való rövid leírása. Szeben. 8r. E könyvben az esztendőnek és nyomtatás helyének 
eltitkolásával a maga tulajdon életét írja le a grófné minden környül állásaival edgyütt. Az 
akkori idők forgása szerint királyi parantsolatból a tilalmas könyvek közzé számláltatott.«” 
Benczúrné hitelt is ad Szatsvai szavainak, azzal együtt is, hogy a legtöbb körülményt nem tudja 
rekonstruálni. Széki Gróf Teleki József özvegye bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezé-
se, II, 623–628. – markos András, némi pontatlansággal, összefoglalja a korábbi véleményeket, 
ám ő sem tud tényleges választ adni a kérdésre, viszont ellenérvként jelzi, hogy Bethlen Kata 
könyvei és Bod Péter munkái nem szerepelnek a bécsi udvar által tiltott könyvek 1765-ben ki-
adott jegyzékében. Markos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m., 342, 352.

 52 Markos, Árva Bethlen Kata Vallástétele és Önéletírásának töredékei, i. m.
 53 A három önéletírás-töredék megtalálható: EREKGy, A8. – Bod első töredéke (1–5. kézirat-

lap) közvetlen folytatása a nyomtatott önéletírásnak (bő két nyomtatott lap terjedelmű átfedés 
van). A második Bod-töredéket (7–18. kéziratlap) pedig Bethlen Kata autográf manuscriptuma 
folytatja (fél mondatnyi átfedéssel). A két Bod-töredék között azonban nincs szoros kapcsolat, 
a második nem közvetlen folytatása az elsőnek, másfél, üresen hagyott lap után következik. 
Bethlen Kata sajátkezű önéletírás-töredéke 25 kéziratlapon át olvasható, a 26. lap üres.
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elemzendő, 1752 tavaszáról beszámoló része Bod Péter második kézirattöredékében 
maradt fenn.54 Ebben, valamint az ekkortájt írott leveleiben55 Bethlen Kata „súlyos 
nyavalyáiról”, majd az azokból való kilábalásáról olvashatunk. Az önéletíró megfo-
galmazta, hogy nemcsak ebben a betegségében, hanem még egészségesen is sokszor 
„gondolkoztam utolsó végemről és egyedülvalóságomról, ó, mely keserves gyötrel-
meket szerzett ez énnékem: sok keserves sóhajtással esedeztem az én Istenemnek, 
hogy rendeljen énmellém az én egyedülvalóságomban velem egy igaz hitben, val-
lásban valókat, hogy az árnyékvilágban való kimúlásomkor testem körül vallásom 
ellen való cérémoniákat ne tégyenek.”56 Noha testvére, Bethlen Sámuel és sógornője, 
Nemes Klára „ezen hosszas nyavalyámban éjjel-nappal mellettem volt,” ahogyan a 
fogarasi lelkész, jantsó mihály is,57 Bethlen Kata nagyon tartott attól, hogy haldok-
lásakor esetleg nem lesz mellette valamely református hitű jóakarója. Hanem csak 
katolikus gyermekei, Haller Pál és Borbála, illetve veje, Teleki Pál, s így tehetetlen 
teste kiszolgáltatottá válik a katolikus rítusoknak. „megmondottam, hogy felette 
sokszor volt megháborodásom azon, hogy ha súlyosodik nyavalyám és csak ők lesz-
nek mellettem, az utolsó kenetet szájamba kenetik: de már az Úr irgalmasságából 
attól sem félek, mert kedves testvéreim mellettem vagynak. Erre is mindnyájon nagy 
átkot mondottanak, ha meg nem kívánnák cselekedni: melyre feleltem, ha magatok 
nem kívánnátok is megcselekedni, de papjaitok megcselekednék, mint példa elég 
vagyon erre, hogy a szegény vonagló, s már világra nem ügyelő embernek szájába 
kenték a keneteket. mondottam azt is, hogy én azt tudom, hogy az én lelkemnek az 
nem ártana: de azt lássátok és halljátok éntőlem, hogy én amely Krisztuson fundált 
igaz hitben felneveltettem és mindeddig éltem, azon igaz hitben kívánok kimúlni e 
világból, és az Krisztus ítélőszéki eleibe állani. Testemet is úgy kívánom, amíg emlé-
kezet forog róla, hogy ezen igaz hitben, vallásban való ember tetemeinek tartassék. 
mert Istennek bizonyítom, hogy soha más valláshoz való indulatom legkisebb sem 
volt, az magam igaz hitem és vallásomon kívül, melyért dicsőséget tulajdonítok az 
én kegyelmes Atyámnak. Arra is erősen kötelezték magokat, hogy meg nem enged-
nék papjoknak is, ha módjok lenne is benne. én az ők átokkal való magok köteke-
zéseket elhittem, s csendességére is szolgált elmémnek.”58

 54 Ez az első edícióban még nem olvasható rész Bitskey István kiadásában folytatólagosan szerepel 
a 218. §-hoz kapcsolva, csupán egyetlen új §-jelzéssel, a 219. §-sal (BethleN Önéletírása, i. m., 
875.). Tonk Sándor kiadásában a csak kéziratban fennmaradt rész új §-számokkal van ellátva, 
egészen a 235. §-ig. (A fent hivatkozott rész a 225. §.) Bod két kézirat-töredékében csak a 219. § 
szerepel új részként, ezt követően nincsen §-okra tördelve a szöveg, egyetlen – még értelmezést 
igénylő – kivételtől eltekintve: a 229. [!] § a kézirat 17. lapján szerepel. (A két modern kiadás 
egyike sem követi tehát a kézirat intencióját.)

 55 Fogaras, 1752. május 14., Teleki lászlónak; Szeben, 1752. június 16., Teleki lászlónak. lásd 
Árva BethleN Kata levelei, i. m., 111–115.

 56 BethleN Önéletírása, i. m., 877. 
 57 Bethlen Kata fent hivatkozott, 1752. május 14-i leveléből kiderül, hogy betegségéről jantsó 

tudósította Teleki lászlót. Árva BethleN Kata levelei, i. m., 111.
 58 Felvethető annak lehetősége, hogy részben talán éppen ezek miatt a mondatok miatt nem jelent 

meg az önéletírás e része nyomtatásban. Ilyen konkrét megfogalmazást az önéletírás és az imád-
ságoskönyv nyomtatott szövegeiben nem találunk, csak Bethlen Kata kézirataiban. lehetséges, 
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Az idézett szövegrészből az derül ki, hogy Bethlen Kata attól nem félt, hogy majd 
a vele mint haldoklóval szembeni katolikus gesztus ártani fog lelkének.59 Magától a 
rituálé lehetőségétől azonban minden bizonnyal tartott. Ez egyrészt abból sejthető, 
hogy hasonló korabeli eseteket sorolt fel (ezekről még az alábbiakban részletesebben 
írunk), másrészt az idézett, 1752-es bejegyzésen kívül többször tért vissza erre a 
kérdésre az 1750-es években írott végrendeleteiben. Harmadrészt azért feltételez-
hető, hogy tarthatott attól, hogy haldoklóként, illetve majd halottként esetleg a 
katolikus rítus szerint fognak testével bánni rokonai, mert amikor erről ír, akkor 
nemcsak valamiféle szorongás sejthető a szövegből (hiszen akarata ellenére történ-
het meg a penetráció, azaz kenik meg a szájüregét is utolsó kenettel), hanem amiatt 
is aggódhatott, hogy elhunyta után a katolikusok a halálos ágyán áttértként fognak 
számolni és dicsekedni vele (például katolikus temetőben vagy templomban való 
temetéssel). Ez – vállaltan példaadó élete miatt60 – hitsorsosai számára különösen is 
csüggesztő lehetett volna.61 Valami effélére utal a lentebb idézendő, 1758. december 
17-i elmélkedésében.

1752. évi tavaszi betegségeit közvetlenül megelőzően, vagy talán annak kezde-
tekor, március 1-jén fogalmazott meg Bethlen Kata egy végrendeletet. Ebben nem 
a haldoklása körüli teendőkről ír, hanem a teste „eltakaríttatásáról” rendelkezik 
úgy, hogy mindenképpen oda temessék, ahol „az én velem igaz hitben, vallásban 
boldogúl kimúlt embereknek tetemei lesznek; az pedig akármely helyben légyen, 
én nem bánom”.62 Továbbá azt kéri, hogy két testvére, Sámuel és Imre intézze a te-
metését, ne a gyermekei, hiszen ugyan „az ő hozzám való jó indúlatjokban semmit 

hogy éppen az efféle fogalmazást nem viselte el a nyomtatott nyilvánosság (a cenzúra és/vagy a 
család).

 59 ugyanebben az évben, 1752-ben, lőcsén jelent meg ács Mihály Boldog halál szekere című 
1696-os könyvének egyik újabb kiadása, melynek a kiadás évére datált, új előszavában a sajtó 
alá rendező Sartoris jános, győri evangélikus lelkipásztor a fentiekhez hasonlóan ír: „Es, ha 
még abban sem vólna módod, söt melletted állanának ollyanok, kik kárhoztatásokkal szivedet 
keseritenék, halálodat szörnyüvé tenni igyekeznének, azon se busulj. A’ Sz. lélek a’ nélkül is 
meg-tarthat, eszedbe jutatván azt az igét, mellyet hallottál életedben (ján. 14).”  ács, i. m., B6r. 
– Bethlen Kata könyveinek katalógusa e kiadványból csak az 1700. és 1708. évi edíciót jelzi, 
ezekben még természetesen nem volt benne az idézett, 1752. évi előszó. Erdélyi könyvesházak, 
III., JAkó zsigmond anyagának felhasználásával s. a. r. moNok István, Németh Noémi, toNk 
Sándor, Szeged, Scriptum, 1994 (Adattár, 16/3), 24, 42.

 60 Vö. nagy, A példázattá lett élet, i. m.
 61 Balogh Ferenc egyháztörténész a következőképpen interpretálja az egyik ismert, a fentihez ha-

sonló eseményt. A vallása miatt elítélt Daniel Krman „hitvallóra 11 évi fogság után elközelge-
tett a halál. A haldokló börtönében 2 jezuita [sic!] jelent meg a r. kath. vallás felvételére akarván 
őt erőszakolni. Nem bóldogulván, a végvonaglásban lévő aggastyánnak erővel tömték szájába 
az ostyát, de ő annak lenyelése nélkül halt meg 1740. (sept. 17.) A jezsuiták azonban elhiresztel-
ték, hogy Krman utolsó órájában katholizált, sőt nagy ünnepélylyel temették el a pozsonyi róm. 
kath. templomban, az egyik téritő jézsuita tartván magasztaló templomi beszédet emlékezetére 
(okt. 2.) Igy akarták a derék vértanunak halála után fenn maradó jó hirnevét is – a szenvedő 
nagyok ez egyetlen földi dicsőségét – ármányosan megrontani.” Balogh Ferenc, A magyar pro-
testáns egyháztörténet irodalma, Debrecen, Városi nyomda, 1879, 24.

 62 Széki Gróf Teleki József özvegye bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése, i. m., II, 
559.
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nem kételkedem, de minthogy ők a mi közöttünk való eltakaríttatásnak módjához 
és rendihez nem szoktak, azért kellett eltakaríttatásomat bíznom testvérjeimre”.63 
A továbbiakban is a kérésének megfelelő engedelmességre inti gyermekeit, majd e 
szövegben is visszatér az 1740-es években sokszor előkerülő, fentebb elemzett eret-
nekség-vádra. „E világból való kiköltözésem után is nem gondolhatom, hogy édes 
gyermekeim közül arra a háládatlanságra vetemednék, hogy az Istennek megbosz-
szantásával, a maga lelkének megsértésével engemet az eretnek anyák közé kívánna 
számlálni, sőt úgy ítélek, minthogy az én életemet, Istenbe vetett reménységemet 
magok is tapasztalhatták, én irántam úgy ítélnek, mint az Úr-jézus vérével megvál-
tatott és már az örökké való nyugodalomnak kívánatos révpartjára és az Isten szent 
színének gyönyörűséges látására által lépett Istennek szolgáló leányáról.”64 Hogy 
ebben a végrendeletben újra az unitarizmussal mint eretnekséggel szemben is meg-
határozza magát, nem csak a katolikus rituálétól óvakodik, az alapján feltételezhe-
tő, hogy igen részletes szentháromság-teológiai összefoglaló hitvallást olvashatunk 
a szövegben.65 

legközelebb 1758. december 17-ről maradt ránk olyan szöveg Bethlen Katától, 
amelyben az egyre súlyosabb betegségekbe eső nagyasszony megfogalmazta attól 
való félelmét, hogy a közeledni látszó haldoklását és majdani temetését esetleg ka-
tolikusok (a gyermekei) fogják felügyelni, s nem a saját vallásán lévő reformátusok 
(a testvérei). Az „elmélkedése utolsó órájáról” című írásban ez áll: „sok keresztyén 
embert láttam már, hogy halála előtt szova elállván, minden érzékenység nélkül, 
sok időket töltött el. Boldog Isten, ilyen állapotában mit nem csinálhatnak körü-
lötte valói az emberrel!”66 Az általános megjegyzését követően két konkrét esetet 
idézett fel családjából a haldokló körüli erőszakos tevékenység reális veszélyére 
vonatkozóan.

 63 Uo., 560–561. – E témához tartozik, hogy Bethlen Kata hét évvel később, a halála előtti hónap-
ban, 1759. június 5-én levelet írt fiának, Haller Pálnak a benne való akkori, óriási csalódásáról. 
Ebben tudatta vele, hogy megtiltja neki a temetése körüli intézkedést. Erről végrendeletet is tett 
június 6-án, 11-én pedig az Erdélyi Főkormányszéket is tudósította erről. Árva BethleN Kata 
levelei, i. m., 186–189; Bethlen Kata pótvégrendelete eltemettetéséről = toNk, i. m., 199–200.

 64 Széki Gróf Teleki József özvegye bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése, i. m., II, 
561.

 65 Uo., 557–558.
 66 Bethlen Kata elmélkedése utolsó órájáról = toNk, i. m., 193. – A haldoklás során lehetsé-

ges elgyengülés és öntudatvesztés e szövegben történő részletezése összefüggni látszik azzal, 
hogy Bethlen Kata – sokszor tanúk igazoló nyilatkozatával is kiegészített – végrendeleteiben 
is gyakran szerepel egy, a (nem csupán) 18. századi testamentumokra általában is jellemző 
formuláris szóhasználat. Ez nem más, mint a tanúságtévő, ez esetben Bethlen épelméjűségének 
hangsúlyozása, az, hogy magánál van, s ebben az állapotában jelenti ki, hogy a saját felekezete 
gyakorlatának megfelelően szeretné testét „eltakaríttatni”. Saját kézjegyével is igyekszik jelezni 
beszámíthatóságát az írnok által lejegyzett, feltételezhetően legalább részben a végrendelkező 
által diktált szövegeken. lásd az 1752. március 1-jei, 1757. augusztus 18-i, 1758. november  
28-i, 1759. május 13-i, június 6-i és június 11-i végrendeleteit, illetve ugyancsak június 11-i 
levelét az Erdélyi Főkormányszéknek. Széki Gróf Teleki József özvegye bethleni Bethlen Kata 
grófnő írásai és levelezése, II, i. m., 557, 566, 580, 582, 587; toNk, i. m., 199; Árva BethleN 
kAtA levelei, i. m., 188–189.
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Először azt, hogy mi történt egykor, még Bethlen Kata születése előtt, egy távo-
labbi családtaggal, Nemes jánosné Huszár Borbálával, amikor e református vallású 
asszony halálosan megbetegedett. Ekkor az első házasságából származó katolikus 
leánya, Haller Istvánné Torma Borbála bement a haldoklóhoz, s kizárta édesanyja 
szobájából annak református gyermekeit, Nemes Domokost és mátyást (vagyis sa-
ját féltestvéreit), majd „titkon az pátert bévitette, és szova már elállott, halófélben 
való édes anyjának az utolsó kenetet szájában kenetett. Evvel sem elégedvén meg, 
egy iskatulyában cipót falatonként törvén, beletette és rája fogák, hogy azt az úr-
vacsora vételekor tette félre, nem lévén igaz reformáta [...].” Ezt azonban Bethlen 
Kata cáfolja, hiszen Huszár Borbála nemrégen meghalt fiai, Nemes Domokos és 
mátyás „magok szájokból és akkor élt cselédjeinek szájokból hallottam, hogy soha 
pápistává nem lett” valójában az asszony. éppen ezért gerjedt nagy haragra fia, Do-
mokos, amikor felfogta, hogy anyja szájába akarják erőszakolni az utolsó kenetet, 
és „bé akarta rontani az páterre”. A rendkívül csalódott fiú Huszár Borbála paren-
tálásakor is botrányt csinált: „mikor temeték édesanyját, nagy megháborodásában 
fel akarta házat gyújtani, az holott édesanyja felett prédikállott az páter, halottas 
szóval, prédikáció alatt összehazudolta [azaz folyamatosan hazugnak nevezte] az 
pátert, kikiáltván, hogy szova elállása után kenték szájában az kenetet. Elég, hogy 
páter temeté el.”67

másodszor egy újabb esetet mond el, majd ehhez hasonlótól tartva kezdi bizo-
nyítani református voltát. „Az én időmben történt bizonyos példa Brassóban. Volt 
egy odavaló komendáns, generál lenturus, ki is református volt, felesége pápista. 
lenturus halálra válván, szova elállván, az brassai jezsuiták az utolsó kenetet szá-
jában kenik, örömmel feleségéhez bemennek, hogy pápistává lett, el is temetik az 
jezsuiták templomában. oh, szíveket vizsgáló Isten, Te tudod, hogy egyedül csak 
Tégedet tiszteltelek, Tebenned bíztam, és mostan is Tebenned bízom, soha térdeimet 
meg nem hajtottam más Istennek tiszteletire. [...] Kérlek, kérlek Szent Fiadnak drága 
elégtételéért, Szent Vérednek kihullásáért, ne engedjed, oh, ne engedjed, azkit az te 
nálom lévő drága kegyelmed által megőriztél mind lelki, mind testi fertelmességtől, 
őrizd meg porrá váló testemet is, hogy utolsó kenetet szájába ne kenjenek. [...] Ezen 
írást azért írtam, hogy nem tudván kimúlásomnak helyét, óráját, és mellettem is 
kik lésznek azon órámon, és azt is látván, hogy sokakra méltatlanságot is fognak 
utolsó órájokon, csak azért is, hogy más gyengéket elhajlítsanak. Kérem ezért min-
den keresztyén, velem egy igaz hitben, igaz református vallásban levő atyámfiát, el 
ne higgye, sőt benne meg ne botránkozzék, ha idegen vallásúak énrólam valamit 
hazudnak, mert születtettem igaz Krisztuson fundált reformata vallásban, abban 
neveltettem, abban töltettem egész életemet, abban vagyok most is, mikor olyan 
állapotban vagyok, hogy reggel nem tudom, érem-é estét, estve nem tudom, érem-é 
az reggelt.”68

Úgy tűnik tehát, hogy ez utóbbi elmélkedésével-hitvallásával Bethlen Kata első-
sorban nem az unitárius „eretnekség” vádját akarta eltávoztatni. Sokkal inkább a 

 67 Bethlen Kata elmélkedése utolsó órájáról = toNk, i. m., 193–194.
 68 Uo., 194.
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katolicizmusra való esetleges áttérítésének cáfolatát akarta halála utánra is bebizto-
sítani, hogy így vegye elejét annak, hogy ha elgyengülése miatt esetleg meg is történ-
ne az erőszakos testi kontaktus, vagyis katolikusok uralkodnának tehetetlen teste 
felett halála óráján, rákényszerítve az utolsó kenetet, akkor is tudja meg mindenki, 
hogy ezt kényszer alatt fogadta el. Reményei szerint ezzel is akadályozni lehet más 
reformátusok, közöttük is a „gyengék elhajlítását”.

Daniel Krman fentebb már hivatkozott példájához hasonló további adatokat is 
ismerünk a katolikus gyakorlatból, amelyek arról tanúskodnak, hogy több esetben 
haldokló protestánsokra erőltették a gyónást, a szentáldozást és az utolsó kenetet. 
Erőszakról a katolikus források természetesen nem számolnak be, ám esetleg felté-
telezhető a kényszerítés eszköze akkor is, mikor például Pietro Cima de Conegliano 
konventuális ferences szerzetes 1629-ben Kisvárdán jártakor bement egy beteg pro-
testánshoz. „Ez az »eretnek« már haldoklott, amikor a katolikus prédikátor foglal-
kozni kezdett vele, majd meggyóntatta. A gyónása után a ferences a fejére tette a 
kezét, és így meggyógyította, utána pedig az ily módon – legalábbis a misszionárius 
szemszögéből – testben és lélekben egyaránt meggyógyult férfi maga térítette meg a 
feleségét és még másokat is a környezetében.”69 Hasonló eshetett meg az 1730 körül 
katolizált, majd jezsuita misszionáriussá lett Fáy Dávid édesanyjával. Az asszony – 
családjával ellentétben – református maradt, Fáy gyakori könyörgése és önfeláldozó 
dél-amerikai és indiai missziós útjai ellenére is. Amikor az édesanya haldoklott, 
egyik fia, lászló csak a katolikus rokonokat és Bíró György orvos-pátert engedte 
ágyához, remélve, hogy a „fülébe suttogott” tanokat hallva az asszony végre jobb 
belátásra tér, s ezzel öccse áldozatos élete eléri hatását. E rokonok kérték a haldok-
lót, hogy „mivel úgyis a római kath[olikus] Egyházat tartja egyedül igaznak, [...] 
ismerje el, hogy ezen egyházon kívül nincs más üdvözítő egyház”. melzer, Tibortz 
és Kayling rendtársak beszámolói szerint a katolikus rokonság kérlelésének, vala-
mint Bíró Györgynek hosszas rábeszéléssel és némi csellel (észrevétlenül a vánkosa 
alá tett egy mária-érmet, amely a haldoklóban – az ok ismerete nélkül – csodálatos 
érzéseket keltett) végül sikerült elérnie, hogy az asszony áhítatosan és tisztelettel 
elkezdje csókolgatni az érmet, meggyónjon, összehívassa a rokonságot és letegye 
a katolikus hitvallást.70 A célját elérő térítési kísérletek mellett azonban azokat is 

 69 tóth István György, Olasz misszionáriusok a 17. századi Magyarországon, Századok, 
135(2001)/6, 1331.

 70 tóth Sándor Attila, tóth Sándor máté, Rekatolizáció és katolikus hitvédelem a 18. századi 
Osztrák-Magyar Jezsuita Rendtartományban: Fáy Dávid jezsuita misszionárius családjának 
csodálatos megtérése Kayling József és Eckart Anzelm jezsuita rendtársak emlékirataiban = 
Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku, ed. Peter kónya, Prešov, 
Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2013, 21–22. – 1719-ben a jezsuiták missziót tartot-
tak az esztergomi érsekség és a váci püspökség területén. A fentebbi példához hasonló adatot 
olvashatunk az akkori évkönyvben, egy meg nem nevezett településről: „Templum Dei vivi 
nocte una condidit: erat namque persona Catholicis orta parentibus, Calviniano tamen nupta 
Rabulae, cuius et blanditiis, et inenis fidem avitam deseruit, annis viginti evolutis ad lectum 
mortualem deposita: evocatur P. missionarius, advolat illico, sed domum plenam Calvinistis, 
e molliore praesertim sexu, reperit, qui omnes, ut in errore persistat femina, crepant, ille, ut 
ponat errorem, urget, sed incassum quodamodo, cum a moriente praeter lamenta et suspiria 
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számba kell venni, amelyek nem végződtek eredménnyel.71 Persze, ha egy leírás a 
haldokló áttérítését akár sikeresnek, akár sikertelennek mondja, elengedhetetlen fi-
gyelembe venni a beszámoló megfogalmazójának vallási hovatartozását, céljait és 
szándékait stb.

Bethlen Kata nem csupán 1758. december 17-i elmélkedésében hozott példákat 
arra, hogy reális esélye volt abban az időben a haldoklás során az erőszakos átté-
rítési kísérletnek, az utolsó kenet szájba erőltetésének, hanem az önéletírásában is 
szerepel egy ilyen eset, ráadásul a saját életéből, négy évtizeddel korábbról. ugyanis 
1718-ban, első szülését követően (amikor ikreknek, Haller Sámuelnek és Pálnak 
adott életet) őt, a szülés miatt nagyon legyengült fiatalasszonyt is át akarták téríte-
ni. Azt tudakolták férjétől, Haller lászlótól a katolikus atyjafiai, hogy „lehet-é re-
ménség hozzám, hogy vallásomat elhagyathassa velem? Azt felelte: Nem vette észre 
semmi hajlandóságomat. Itt, ki egyre, ki másra, tanította, hogy mit cselekedjék ve-
lem, hogy annál hamarább eltántoríthasson. Ó, én Istenem, te erősítettél meg enge-
met mindezek ellen! Kornis Istvánné, Gyerőfi Borbára, ki atyámfia volt, az atyafiság 
jussán adott az én kísértetésemre ilyen tanácsot: édes sógor uram! öcsémasszony-
nyal most gyermekágyában bánjék kegyelmed igen keményen, minthogy már édes-
anyja is megholt, nincs kihez folyamodjék, a testvér atyafiak is távul vagynak tőle; 
ne kedvezzen kegyelmed semmiben; mikor látja kegyelmed, hogy alunni akar, akkor 
dörömbözzön jobban: ne kérdje, ett-é, annál inkább az asztalról ne gazdálkodjék, 
maga néha menjen bé, de ne igen szóljon hozzá, mutassa kedvetlenségét, reggel ne 
tudakozza, volt-é nyugodalma? sat. Ha találja kérdeni: miért kedvetlenkedik ke-
gyelmed? azt kell felelni, elég van nékem miért kedvetlenkedjem, soha addig jóked-
vem sem lészen, amíg vallásodat el nem hagyod. Ez a legjobb út az öcsémasszony 
megtérítésére, engemet is így térített volt meg a szegény uram, Gyulafi László. Ezt 
a tanácsot a több atyafiak is mind helybenhagyták, és javallották, hogy csak csele-
kedje, igen jó lészen.” (31. §)72

extorserit nihil. Ergo, capto in arena consilio, consilii mali auctores omnes domo expulit. 
Sic solus cum sola agens salutis negotium, ad eiurandam apostasiam, et fidem orthodoxam 
resumendam inducet, eademque nocte, ut spes est, felici aeternitati transcribit. magno dein 
Calvinianorum fremitu, maiore catholicorum plausu, civitate tota concurrente, ritu Catholico 
funus terrae mandatur.” Archivum Romanum Societatis Iesu, Aust. 176, f. 88–89. – Az alábbi 
feljegyzés még áttételesen sem tudósít erőszakról, de ez esetben sem zárhatunk ki effélét. 1732. 
szeptember 2. „Circa 6tam Vespertinam evocatus est P. Kattics ab Illma Gubernatrice me-
gyesfalvam, ad infirmam Calvinianam, quae desiderabat Sacerdotem Catholicum audivit illius 
confessionum, absolvit, communicavit, et sacro obo unxit, redivit hora 8va.” Gyulafehérvár, 
Batthyáneum, ms XI 68, Diarium missionis S.j. marosvásárhelyensis. T. II., f. 58. (A Fáy 
édesanyjáról tudósító szakirodalomra és a kéziratokra Száraz orsolya hívta fel a figyelmemet, 
ezúton is köszönöm neki.)

 71 lásd például: „Az olasz hadszíntéren hadakozó [református vallású] Gyulai Ferenc mindössze 
egy halált ír le részletesen, [Guido von] Starhemberg evangélikus főhadnagyának elestét, akit 
parancsnoka és a főpáter halála óráján minden eszközzel igyekszik áttéríteni, de a főhadnagy 
diadalmasan válaszol: »Quosque vixi, vixi uti honestus homo et honestus miles imperatori; jam 
in morte moriar Deo, et Deum meum non denegabo.«” S. sárDi, i. m., 480. Innen idézi: Gróf 
gyulai Ferenc Naplója, 1703–4, kiad. Márki Sándor, Bp., mTA, 1928, 130, 171.

 72 BethleN Önéletírása, i. m., 711–712. (Kiemelés tőlem: F. G. T.)
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Ezt a példát, valamint a Bethlen Kata által említett további, a kiszolgáltatott re-
formátus haldoklóval szemben erőszakosan katolizáló térítések eseteit mindenkép-
pen ki kell egészíteni az önéletírás egy további, igen fontosnak tűnő, mert a korabeli 
gyakorlatot – talán részben szándékolatlanul – árnyaltabban megmutató feljegyzé-
sével. mégpedig azzal, hogy 1719-ben, egy évvel a fent említett ikerszülése után úgy 
adódott, hogy éppen Bethlen Kata maradt egyedül a fiatalon, 22 évesen pestisbe 
esett, haldokló katolikus férjével, Haller lászlóval. Bethlen utólagos (feltételezhe-
tően 1744 őszén írott) visszaemlékezése szerint mindenki, a katolikus rokonok és 
egy odavetődött szerzetes is elmaradt ura mellől, félvén a ragálytól. Így tehát úgy 
alakult, hogy az asszony egyedüli segítőként, a saját református vallásának módja 
szerint kísérhette katolikus férjét a haldoklása útján: „magam kezdém imádkoztat-
ni. Kedden ebéd után, szeredán virradtig semmit nem aludt, hanem utánam szünte-
len imádkozott: szépen vallást tétettem véle, hogy csak egyedül a jézus Krisztusnak 
tökéletes elégtétele és közbenjárása által kíván idvezülni, minden maga érdeméhez 
és szentek esedezéséhez való ragaszkodást eltagadván. Ez így tartott virradtig. Vir-
radt után kezdett lenni oly nagy fantáziája, hogy senkit meg nem ismért. Szeredán 
estve odaérkezett Haller jános uram; de már akkor senkire nem ügyelt, a szívét a 
nyavalyatörés erősen háborgatván. Csütörtökön reggel, mikor éppen a nap feljött, 
megszólalt nagy énekszóval, és elmondotta azt: Hiszek egy Istenben, mindenható 
atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Ezen a szón mindjárt megholt, minden 
pápista ceremónia nélkül.” (41–43. §)73

Úgy tűnik tehát, Bethlen Kata 1719-ben legalább felekezeti vonatkozásban fon-
tosnak tartotta a református kegyességi gyakorlatot végezve tevékenykedni a hal-
dokló katolikus férje mellett, de lehetséges, hogy mindezt hitte is az üdvösség szem-
pontjából. Bár mivel az önéletírásnak ez a visszatekintő része feltételezhetően 1744 
őszén íródott, tehát az 1710-es évekre való visszatekintés is ekkor keletkezett, nehéz 
pontosabban rekonstruálni az 1719-es nézőpontját. Ahogyan a dolgozat elején lát-
tuk, 1744-ben, erre az évre vonatkozó szövegrészben az volt az egyetlen témája, 
hogy éppen ő nem üldözi a katolikusokat. Azonban – paradox módon – éppen ő 
„térítette át” a haldokló férjét.

A fentiekben Bethlen Kata önéletírásában, imádságaiban, vallástételeiben és 
végrendeleteiben tekintettük át a református hite miatti üldöztetésére történő refle-
xióit. Azokat a szöveghelyeket elemeztük, ahol újra és újra a felekezeti hovatartozás 
összefüggésében fogalmazta meg határozott trinitárius teológiát felmutató hitval-
lásait: a főképp katolikus politikai elit eretnekség vádjával szemben. ugyanebben 
a kontextusban jelenítette meg vallásos gesztusait is, annak – majd a halála után 
felhasználható – bizonyítékaiként, hogy ő maga hithű református, és sohasem volt 
katolikus. Úgy tűnik ugyanis a szövegeiből, hogy Bethlen Kata egyrészt azért nem 
akarta, hogy katolikus gyermekei jelen legyenek haldoklásakor, nehogy ők vagy az 
esetleg velük lévő katolikus páterek akarata teljesüljön rajta mint majdani, kiszol-
gáltatott haldoklón, s elvégezzék saját felekezetük rítusait. másrészt azért bizony-
gatta, hogy ő maga nem katolikus, hogy majd az esetleg mégis ilyen környezetben 

 73 Uo., 718–720.
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bekövetkező haldoklása és az utolsó kenet erőszakos feladása ellenére is tudhassa 
utólag mindenki: kényszer alatt szenvedte el a katolikus rítusokat, s a végső gesz-
tusok látszata ellenére hithű kálvinistaként távozott az élők sorából. még akkor is, 
ha a kiszolgáltatott személlyel szembeni vallási térítés ellenkező irányban, protes-
táns oldalról is tapasztalható a haldokló katolikusok irányában: éppen az önélet-
írás árulkodik erről. Talán az idézett önéletrajzi feljegyzések, imádságok, levelek és 
végrendeletek kontextusában érdemes szintén hitvallásokként értelmezni Bethlen 
Kata adományait (könyveket, úrasztali terítőket és edényeket stb.), melyeket erdé-
lyi és magyarországi kálvinista magánszemélyeknek és közösségeknek (városoknak, 
falvaknak, iskoláknak) ajánlott fel, ugyanis mindezzel folyamatosan bizonyíthat-
ta reformátusságát.74 Hasonlóan ahhoz, ahogyan a nemzetközi szakirodalomban 
magyarázzák néhányan a női végrendeleteket és adományokat: olyan jelölőkként, 
amelyek haláluk után is segítik a hagyakozók identitásának körülhatárolhatóságát, 
s előre bebiztosítják pozíciójukat az emlékezetüket fenntartó közösségben.75

 74 Ehhez lásd tanítványom írását: gesztelyi Hermina, Kettős önmegjelenítés – A Bethlen Ka-
tához köthető iparművészeti alkotások mint az egyéni és közösségi reprezentáció médiumai, 
Szkholion, 10(2012)/2, 94–103.

 75 Vö. jacob S. W. helt, Woman, memory and will-making in Elizabethan England = The Place 
of the Dead, i. m., 188–205.
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Az alsó-ausztriai rendek hűbéri esküje VI. Károly német-római császár előtt, 
a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár K 9 jelzetű kötetéből. 

Erb-Huldigung, welche dem römischen Keyser Carolo dem sechsten… (Wien, 1712)
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A protestáns egyháztörténet-írás a „vértelen ellenreformáció” fogalomkörébe sűríti 
azt a folyamatot, amely a Carolina Resolutiótól a türelmi rendeletig zajlott ma-
gyarországon.1 A protestánsok megmaradása szempontjából minden bizonnyal a 
korszak lényegéhez tartozott, hogy a véres 17. századi módszereket az államvallás 
terjesztésének békésebb és ugyanakkor hatékonyabb eszközei váltották fel. A II. Jó-
zsefet megelőző Habsburg-uralkodók gyakorlatilag betű szerint követték magyar-
országon azt a Wittelsbachok részvételével (egy 1579-es müncheni találkozón) ki-
munkált stratégiát és taktikát, amelynek köszönhetően Belső-Ausztriában a katonai 
akciókat mellőzve, „nem zajjal, vad sietséggel, hanem lassacskán, szinte észrevétle-
nül” a 18. század első felében is „rendületlenül törekedtek a katolikus hit visszaállí-
tására és birtokaik protestáns közösségeinek felmorzsolására”.2 Amikor III. Károly 
1714. évi pátensében a vallásgyakorlat megszüntetését követelte azokon a helyeken, 
ahol a közelmúlt felkelései idején (az 1681. évi törvények ellenére) újból feléledtek 
a gyülekezetek, az gyakorlatilag a magyarországi protestáns népesség egyharmadát 
hozta kilátástalan helyzetbe.3 Az iskolák állami felügyeletével megbízott Barkóczy 
Ferenc esztergomi érsek szintén kerülte a sietséget: 1762-ben a protestáns felsőokta-

 1 Egyéb lehetséges elnevezésekre lásd a magyar Katolikus lexikon címszavát: katolikus meg-
újulás, katolikus reform, katolikus restauráció, ellenreformáció, 1555–1648: az augsburgi 
vallásbékétől a harmincéves háborút lezáró, vesztfáliai békéig terjedő történelmi korszak.  
A történészek általában az ellenreformáció korának nevezik. E kifejezést először 1776: Pütter 
göttingeni ev. jogász használta, általánossá 1889: moritz Ritter történész tette, „a protes-
tánssá lett országoknak és alattvalóknak a katolikus egyházba való erőszakos visszatérítése” 
tartalommal.

 2 Diarmaid Macculloch, A reformáció története, Bp., 2011, 669–671 és 978. Először csupán 
világossá tették a tartomány minden szegletében, hogy „aki a császári szolgálatot ambicionál-
ja”, annak katolikussá kell lennie, a folyamat végén kitiltották a lelkészeket, és bezáratták az 
iskolákat.

 3 Magyarország története 1686–1790, szerk. emBer Győző, heckenast Gusztáv, I, Bp., 1989, 
782.
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tás megszüntetésétől és a külföldjárás betiltásától remélte a protestantizmus békés 
felszámolását.4

A protestáns hitre való áttérést a Carolina Resolutio 6. paragrafusa alapján egé-
szen a század utolsó évtizedéig börtönbüntetéssel sújtották. Vegyes házasságokat 
csak katolikus papok köthettek, akik kötelezvényt, úgynevezett reverzálist kértek 
az utódok katolikus hitben való neveléséről. A magyar protestantizmus nagy erköl-
csi próbatétele volt ez az időszak: a konvertitákat jutalom, állások, kitüntetések, 
uralkodói kegy várta, míg azok, akik kitartottak meggyőződésük mellett, mindezek 
ellenkezőjére számíthattak.5 A református egyházkerületi levéltárakban szép szám-
mal sorakoznak a katolikus vallást elhagyó „aposztatákra” vonatkozó források 
többek között református püspökökhöz címzett segélykérő vagy panaszos levelek 
formájában. A református vallásra áttért katolikusok „tömlöczöztetése” a jogilag 
egyértelmű képletek közé tartozott, mint például Szintay Andrásné Szakadáthi Bor-
bála esete 1770-ből.6 Tény, hogy az ennél bonyolultabb esetek között is vannak 
tipikusnak tekinthetőek. Ide sorolható Spátzai András prédikátor fiának története, 
aki borbéllyá lett, majd ügyfelei, a kassai jezsuiták áttérítették, ennek ellenére re-
formátus nőt vett feleségül. Halála után a feleségét egy esztendőre bebörtönözték, 
mert az eskető plébános állítása szerint kötelezettséget vállalt az áttérésre. 1774-ben 
ott tartott az ügy, hogy félárva gyermekeiknek „lappanganiuk” kellett, egyiküket 
a Debreceni Kollégiumban próbálták elhelyezni, mert a közeli Patakon könnyebben 
a nyomára bukkanhattak.7 Szintén jellegzetes Sójom Sárának és férjének a történe-
te, akiknek a püspökladányi tiszttartó csupán a katolizálás feltételével engedett el 
nyolcvan botütést, mert egy szabadságra utazó katonának sötétedéskor szállást ad-
tak a bíró tudta nélkül. Az asszony és gyermekei azonban a türelmi rendelet után a 
„maguk templomába” kezdtek járni, és ennek lehetősége érdekében könyörgött püs-
pöke segítségéért és támogatásáért még 1783-ban is.8 Nagy Sámuel ágens 1767-ben 
írott, sérelmeket összegző (ún. „gravamen”) jegyzékének második pontja szerint 
az aposztaták elleni perek csaknem minden vármegyében folynak, és olyan sokan 
sínylődtek szennyes börtönökben, hogy még azok sem érezhették magukat bizton-
ságban, akiknek távoli ősei voltak katolikusok.9

 4 Id. révész Imre, Adalékok a magyar protestáns iskolák autonómiájának történetéhez, Debre-
cen, 1870, 19.

 5 Bucsay mihály, A magyar református egyház története, Bp., 1972, 40–41. Az áttérők számára 
alapítványt hoztak létre (az ún. fundus convertitarumot), a protestánsokkal viszont a katolikus 
hívekénél magasabb összegű stólát fizettettek a plébánosoknak. Az ország területének jelentős 
részén a nemesség hivatalviselése is akadályokba ütközött.

 6 TtREl PH 9/1770. Az érintett mindössze azt sérelmezhette, hogy nehéz vasban tartják hóna-
pok óta, miközben a „többi rabok emésztetinek gőzölgő csebrit” szándékosan őmellé helyezték, 
pedig neki rendszeresen szoptatnia kell kisgyermekét.

 7 TtREl Szi. 215.
 8 TtREl Szi. 420.
 9 TtREl Vs.192.a.
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Az egykori bazilita szerzetes, Endrédi jonik (jonicius, joanitiu, joseph) története 
Krman Dániel evangélikus szuperintendens pere10 mellett a század egyik legtöbbet 
emlegetett aposztáziaügye volt, ennek ellenére igen sok fontos részlete máig ismeret-
len. A két ügy közös vonása, hogy mind Trencsén megyében, mind Debrecenben az 
aposztázia bűntettének megtorlásakor mértek megrendítő csapást a helyi közössé-
gekre. milyen közvetlen előzményei voltak a Bécsben és országosan is komoly visz-
szhangot keltő debreceni történetnek? A vallásilag csaknem homogén cívisvárosban 
az államhatalom az északnyugati vármegyéknél jóval később, az ötvenes években 
látta elérkezettnek az időt az áttörésre. 1750 előtt még az is súlyosabb következmé-
nyek nélkül maradhatott, hogy a városvezetés tisztújításkor nem csupán elkerülte 
a Szűz máriára és a szentekre történő (ún. „decretális”) eskütételt, de írásban is 
kijelentette, hogy „ezt az újítást nem vezetjük be… a választott személyeket a helvét 
hitvallással egyező esküszöveg szerint esketjük fel”.11 Debrecen választott tisztség-
viselői és református Konzisztóriumának tagjai az egyházvédelem terén évtizede-
ken át következetesen mentek el a felségsértés nélkül vállalható szélső határokig, 
a parancsok nyílt megtagadása helyett azonban fokozatosan – alázatos alattvalói 
kötelezettségeik hangsúlyozása mellett – egyre inkább a rendeletek végrehajtásának 
szabotálása vált jellemzővé. Az uralkodó eltökéltségét mutatja, hogy egy 1751. de-
cember 16-án kelt dekrétum megtiltotta, hogy a város anyagilag támogassa Refor-
mátus Kollégiumát. A Pápai Kollégium megszüntetése idején ez a fordulat az egész 
református egyház értelmiségi utánpótlását fenyegette. A kortársak az iskolák szá-
mára történő gyűjtések tiltása és az iskolai alapítványok iránti nyomozások miatt 
annyira bizonytalannak látták a főiskola jövőjét, hogy hónapokon át minden vasár-
nap emiatt böjtölt az egész város.12 A tisztújításkor újonnan választott képviselő-tes-
tületek azonban mária Terézia megújuló parancsai ellenére sem voltak hajlandóak a 
katolikus templomban, a „decretális eskü” szerint felesküdni, és a debreceni céhek 
sem vettek részt a körmeneteken. Egy 1759-es királyi parancs tiltott gyűléseknek 
(conventiculumoknak) nevezte a református Konzisztórium üléseit, amelyen kato-
likus személyek nyilvánvalóan nem vehettek részt. A sorozatos konfliktusok, ural-
kodói dörgedelmek és megrovások ellenére egy 1764. március 11-i konzisztóriumi 
jegyzőkönyvi részlet még határozott választ adott az aposztaták elfogását követelő 
helytartótanácsi parancsokra: „Az Apostaták dolgárul érkezett a N Tanátsnak kü-
lönb különb parancsolattya, a kiket a Római Ekklésia azoknak tart, felellyen a 
Tekintetes Magistrátus, miért nem prosequallya a praetensus Apostatákat ’s actiót 
nem erogál ellenek. [miért nem üldözi kötelessége szerint a lappangó aposztatá-

 10 Krman Dániel egy morvaországból érkező katolikust evangélikus hitre térített 1729-ben. Gróf 
Erdődy lászló nyitrai püspök és főispán feljelentette, de Krman nem volt hajlandó hívét a 
karhatalomnak átadni. Kivezényelték a katonaságot, a Helytartótanács városa feldúlásával 
fenyegetett, mire jeszenák Pál rábeszélésére Krman Pozsonyba utazott, ahol őrizetbe vették, 
majd életfogytiglani börtönre ítélték. lásd még kosáry Domokos, művelődés a XVIII. századi 
magyarországon, Bp., 1980, 82.

 11 Debrecen története, II, szerk. rácz István, Debrecen, 1981, 163.
 12 rácz Károly, Sinai Miklós sajátkezű naptári jegyzetei, magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 

Figyelmező, 1873, 223.
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tak, nem fogja perbe és zárja el őket.] Ezért meg egyező akaratból el végeztetett, 
hogy a Tekintetes Nemes Magistrátus felellyen. Meg is olvasódott a felelet mellynek 
summája ez: nem lehet a praetensus Apostatákat fiscalis actioval prosequalni 1. 
mert lelkünk ismereti ellen vagyon, 2. mert a mi dogmáink egyenessen ellenkez-
nek azzal, hogy valaki[t], aki a mi vallásunkat igaznak hiszi, bosszusággal illes-
sü[n]k, 3. mert a haza torvényei szabaddá haggya mindeneknek a vallás szabadsá-
gát, acceptatióját. Ez a jövő kedden el fog küldődni, post relectionem in Senatu.  
[A szenátusban történő újraolvasás után a jövő kedden postázzák. mint 1764. már-
cius 18-án hozzáfűzték:] Ez a harmadik ratio [érv] most el hagyódott, hanem más 
időre reserváltatott.”13 Endrédi jonik, a református vallásra áttért bazilita szerzetes 
ügyének kirobbanása tehát nem érte egészen váratlanul az ostromlott vár pszichó-
zisában élő közösséget.

Bár Endrédi személyével – főként nyomdászati és grafikai tevékenységére tekin-
tettel – a román szakirodalom is foglalkozik,14 a legtöbb új információ abban a 
kihallgatási jegyzőkönyvben található, amely Egerben készült, 1771-ben történt el-
fogatása után.15 Ez a forrás nemcsak az ismeretlen eseménytörténeti részleteket vilá-
gítja meg, hanem a hatóságok által kritikusnak tekintett részleteket, azok vizsgála-
tának irányát és fő szempontjait is. A jegyzőkönyvben Endrédi jonitius („joseph”) 
körülbelül harmincéves „erdélyi magyar finak” vallotta magát, a Kővár vidéki lá-
pos városából. Bár balázsfalvi működésével kapcsolatban joggal merült fel román 
származásának lehetősége,16 a családját firtató kérdésekre azt válaszolta, hogy atyja 
Endrédy Ferenc („ab Ening”), aki különböző kincstári birtokok inspektora volt,17 
illetve Belső-Szolnok vármegye táblabírája. Anyjának, ludmilla manczinnak18 
fontos szerepe lehetett Endrédi Balázsfalvára kerülésében – voltak görögkatolikus 
kötődései – néhány szerencsétlen fordulat után ugyanis ő kereste föl Petrus Paulus 
Aaron unitus püspököt a fia érdekében.

Felekezeti vonzalmaival kapcsolatban Endrédi minden külön kérdés nélkül, ön-
ként számolt be arról, hogy „kicsinségében” kálvinista iskolamesternél tanult lá-
poson három éven át, majd Kolozsváron ferences pátereknél egészen a rétorikáig. 
„Soha mindazonáltal kedvem nem vólt a Pápistaságra, miólta a kálvinista kis is-
kolából ki kőltem, sűt hogy igazán meg vallyam az Atyám is igen hideg Pápista 
vólt, titkon inkább szítván a kálvinistákhoz, sűt gyakran nyilván is ki adván ma-
gát, aminthogy egyik gyermekét ugyan kálvinista Praedikátorral temettette. Ak-
kori tornak alkalmatosságával hallottam szájábul, midőn mondotta a kálvinista 

 13 Az Egyháztanácsi jegyzőkönyv TtREl I.99.c.12. 43. pontja.
 14 tAtAi-BAltA, Cornel, Gravorii în lemn de la Blaj: 1750–1830, Blaj, 1995.
 15 HBml IV. A.10001/1.
 16 Endrédit Páldi Székely István kolozsvári nyomdász román nemzetiségű tanítványai között em-

líti JAkó zsigmond A balázsfalvi nyomda kezdetei (= Írás, könyv, értelmiség, Bukarest, Krite-
rion, 1976, 255) című írásában.

 17 Először a „Keresztesiana kincstári birtok” inspektora, majd a küküllővári birtoké, végül egy 
fogarasi ohaba nevű faluban működött.

 18 Vallomása szerint anyja szintén katolikus volt, jóllehet az aposztázia bűncselekményére tekin-
tettel éppen nem volt érdeke szülei katolikusságát hangsúlyoznia.
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Praedikátorhoz, kend ugy mond az én Papom, mert az illyen adta Barátya […] 
nem leszen illen Praedikátiót, mind Kegyelmed.” A történet az asszimiláció kérdése 
szempontjából sem érdektelen, mert a szintaxisták osztályaiban már „könyvből és 
másképis” tanulni kezdte a román nyelvet, hamarosan a böjtöt is az ő rítusuk sze-
rint tartotta, sőt gyakran és lopva eljárt a templomukba. A rétorikában már nyíltan 
kijelentette, hogy az „Oláh Rhitusra kíván állani” – emiatt egy Bíró nevű tanárával 
szóváltásba keveredett – majd levelet írt Aaron balázsfalvi unitus püspöknek. Kéré-
sére kedvező választ kapott, a püspök szekeret küldött érte, majd Balázsfalván két 
hónap után beöltöztették és feleskették. Csak ezután tudta meg, hogy a szerzetben 
nincs noviciátus, amire határozottan számított volna. lépését visszafordítható kí-
sérletnek, kalandnak tekintette, melynek során mással találkozott, mint amire szá-
mított. „Nagyon meg búsúltam – vallotta a bíróság előtt – 15 esztendős iffiacska 
lévén.” Pedig tisztességes megbízatást kapott: kisiskolások osztálytanítója lett.

Rossz közérzetét elsősorban az okozta, hogy szerzetbéli elöljárója keménykedett 
vele, főként miután tudomására jutott, hogy Endrédi (egy Rácz nevű „született olá” 
társával együtt) a superior tudta nélkül a püspök titkárával barátkozott. Büntetés-
ből éheztették és megalázták őket: saját tanítványaik asztalánál kellett a refektó-
rium közepén fejüket háromszor a földhöz érinteni a felettes lábai előtt. Amikor 
két nap koplalás után sem tűrték, hogy elöljárójuk idegenek előtt törje meg őket, 
tömlöcbe kerültek bűnözők közé. Ettől kezdve szökésre készültek.

Világi ruhákban a Bánátig, Temesvárig, majd mehádiáig jutottak, ahol társa 
„Posta Deáknak állott,” ő pedig egy román határőrkapitány fiai mellé szegődött 
préceptorként. Négy hónapig házitanítóskodott, majd öt hónapra határőrnek állt, 
végül betegsége miatt obsitlevelet kapott. Súlyos állapotban tért vissza Balázsfalvá-
ra – útközben elmondása szerint a guta is megütötte – ezért penitenciatartás után 
visszafogadták,19 de ekkor már csak harmadrendű szerzetesként (tertiariusként) 
működhetett. élelmet elvétve kapott, saját szobája sem volt, istállókban alhatott. 
„Ezen közbe pedig már a reszketés ki atta magát rajtam. De az által, minthogy 
Képírásra, és meczésre való hajlandóságomat ki mutattam, engemet ugyan ottan 
Szandiu nevű olá betű meczező emberhez applicáltak, aholis mintegy kilencz hol-
napig practicáltam.” Ezután lengyelországba kéredzkedett az ottani híres bazilita 
nyomdászokhoz, de csupán Páldy Székely István kolozsvári kálvinista tipográfushoz 
engedték, ahol három esztendeig tanult.

A forrásból kikövetkeztethetőek a bécsi udvar jelentős támogatását élvező ba-
lázsfalvi unitus központ legfontosabb korabeli törekvései. A kolozsvári jezsuitáknál 
képzett Aaron püspökről ismert, hogy maga is két évet töltött Bécsben, ahonnan 
az iskola felvirágoztatásának és a nyomda fejlesztésének határozott szándékával 
tért vissza. A nyomda felújítását már vikárius korában elkezdte, már 1747 és 1750 
között használható állapotba hozta a műhelyt, amelynek megújításában a korábbi 
szakirodalom fontos szerepet tulajdonított egyes Iasiból és Rimnicből való nyom-
dászoknak, köztük az Endrédi vallomásában is említett Sandunak. jakó zsigmond 

 19 Először egy Remete nevű, majd egy musina nevű kolostorba küldték. édesanyja közbelépett, 
Endrédi akarata ellenére a püspökhöz fordult, így ismét Balázsfalvára rendelték.
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kutatásai szerint azonban a leglényegesebb fejlemények, köztük új cirill betűk önte-
tése, majd metszése Páldi Székely István munkájának köszönhető. jakó zsigmond 
Páldi legtehetségesebb tanítványai között említi és románnak véli joanitiu Endrédit, 
akit mestere megtanított a fába, rézbe és acélba történő metszésre. Sorsának fordu-
lataiból ítélve bizalmas személyes kapcsolatokat is épített Kolozsváron. mint látni 
fogjuk, leendő felesége egyetlen kérő levelére és Páldi Székely közbenjárására követ-
te Debrecenbe. Kolozsvári munkálkodása idején időnként Balázsfalván is megfor-
dult, ahol kezdték elismerni eredményeit. Irigyei azonban folyamatosan főbenjáró 
bűnökkel vádolták a püspöknél (például azzal, hogy húst evett és táncolt). A feddő 
levelekre ő maga is a kelleténél élesebben válaszolt, mire püspöke20 Kolozsvárról 
hirtelen visszaparancsolta Balázsfalvára.21

Kegyvesztettként, szigorú böjtön, megszomorodva dolgozott a balázsfalvi ti-
pográfiában, folyamatos vádaskodások közepette, gyakorlatilag rabságban. még a 
kertbe sem mehetett ki, kívülállókkal nem beszélhetett, bort nem ihatott, és nem-
hogy húst, de tejes ételeket sem kapott. A rossz táplálkozástól legyengült, egy ízben 
a püspök színe előtt is elájult „az órát is megátkozván melybe olává lettem” – val-
lotta Egerben. Néhányan szánták sorsát, szinte biztatták a szökésre – közöttük volt 
Athanasius Rednik, a leendő püspök is –, de korábbi kudarca, a vándorlás viszon-
tagságai miatt nehezen szánta el magát. (Szökését az is motiválta, hogy nem sokkal 
korábban menekültek Bécsbe Sylvester Kuliani és Gregorius maior bazilita szerzete-
sek, szintén a kemény regula és bánásmód miatt, hogy egyenesen a felségnek pana-

 20 A püspök szerint „Temerarium judicium fecisti asine de nobis. Non egeo tuo artificio, imo 
omnia tua instrumenta curabo comburitantum Conscienciam obliges.” Idézett levéltári forrás: 
HBml IV.A:1001/1. Püspöke megfenyegette, hogy nincs többé szüksége szakértelmére, sőt esz-
közeit is elégetteti. Valójában azonban nagyon is szüksége lehetett munkájára, ugyanis a román 
nyelvű szakirodalom ebben az időszakban Endrédit tekinti a nyomda technikai vezetőjének, 
megemlítve johannes Damascenus 1760-ban publikált művének kiváló illusztrációit is.

 21 tAtAi-BAltA, Cornel, Xilogravorul Ioanitiu Endrédi de la Blaj (sec. XVIII) in bibliografia 
europeană… 25.

Debrecen egyik legrégibb ábrázolása, Endrédi jonik metszete
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szolják el nehéz helyzetüket.) Végül egyszer imádkozás közben erős belső késztetést, 
„sugallást” érzett, hogy most kell indulnia, különben soha többé nem lesz alkalma. 
Útja során kerülte a lakott településeket, így ismét sokat éhezett. okmányok helyett 
szükség esetén breviáriumát és tarisznyáját tudta felmutatni a strázsáknak, jelezve, 
hogy kolduló barát.
Este érkezett Debrecenbe bazilita ruhában, egyenesen a Kollégiumba tartott, ahol 
Pap mihály széniorral közölte, hogy szökött szerzetes, de lélekben már régen re-
formátus, ehhez az egyházhoz akar tartozni, ha kiverik a Kollégiumból, akkor is. 
Szállást kapott, magyar ruhát öltött, négy hétre az iskolában húzta meg magát, a 
városba ki-kijárva. Fogadta Domokos márton főbíró és Tatai Ferenc püspök is. Do-
mokos főbíró az egyházpolitikai helyzetre tekintettel a külföldre távozást javallotta 
neki a legjobb szándékkal, azzal a megjegyzéssel, ha az országból ki nem mehetne, 
visszajövet lesz rá gondja, „mert az Úré a föld és annak tellyessége, itt is ellehet 
kend”. Eljutott Bécsig, ahonnan állítólag pénz hiányában fordult vissza.22 Debrecen-
ben kelt leánykérő levelében jövendőbelije tudomására hozta, hogy immár reformá-
tusként várja, ha ő is szeretne vele élni. Hamarosan meg is érkezett Kolozsvárról, így 
Endrédi Tatai szuperintendens segítségét kérte a házasságkötéshez. Közbenjárására 
Debreczeni jános esperes adatta össze őket. összesen három évig éltek a városban, 
név szerint is megnevezett polgároknál,23 ezalatt a nyomdában kapott munkát, első-
sorban betűszedőként. De ő volt az illusztrátora Weszprémi István Bábamesterségre 

 22 Útközben kálvinista iskolamestereknél, prédikátoroknál kapott szállást, rézmetsző tudomá-
nyát kanalak, óntányérok díszítésére fordítva szerény megélhetéshez is jutott.

 23 Először egy Kolosvári Dávid nevű pápistánál ingyen laktak, majd a Czeglédi utcában Csóka 
mihálynál és Besenyei jánosnál bérben.
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tanító könyvecske című munkájának,24 és a nevéhez fűződik Debrecen egyik (céhle-
vélen történő) korai fametszetes ábrázolása is.25

Sorsa lassan rendeződni látszott, amikor Darabant Ignác (későbbi nagyváradi 
görögkatolikus püspök) feljelentése nyomán a Helytartótanács 1767. május 29-
én érkező parancsára a város bírája elfogatta. Ekkor lázas tanácskozás kezdődött 
Debrecenben minden lehetséges fórumon, a Szenátusban, a 80 tagú Nagytanácsban 
és a Konzisztóriumban egyaránt. Egyesek szerint Domokos lajos városi jegyző in-
dítványára, mások szerint a Konzisztórium lelkészi tagjainak érvelésére döntöttek 
a fogoly szabadon engedéséről,26 a Konzisztórium jegyzőkönyve azonban egészen 
konkrét módon részletezi a történetet. A volt szerzetest a magisztrátus szavaza-
tainak többségével fogták el, majd ezt a cselekményt a papi személyek bírálatára 
felülvizsgálták. „Szomorú kegyes parancsolattyát vette a Felséges Locumtenentiale 
Consiliumnak a Tekintetes Magistratus vólt Bazilita és Diaconus Endredi Jonicius 
iránt, ki vallásunkra állott még ez előtt egy néhány esztendőkkel és most incaptiva-
tiója és kézben adása parancsoltatik a Fogarasi Vicarius Ignatius Darabant embe-
rének… Ugyan akkor a T. Magistratus votorum pluralitate incaptiváltatta. Ezért 
13a 14a beszélgetés volt a V. Consistoriumba, mit kellene velle tselekedni. Vallyon 
nem esünke Trarditorságba [árulás bűnébe] ha magunk kézben adjuk. A factumot 
az Ecclesiasticusok vallásunk ’s tudományunk ellen valónak lenni állították ’s meg 
mutatták.”27 A foglyot végül harmadnap délután engedte ki a hajdúk strázsameste-
re, „utat mutatván, hogy lássak dolgomhoz.”28 A váratlan szabadulás után hányat-
tatásokkal teljes időszak kezdődött,29 végül [Tisza]Roff község fogadta be, ahol két 

 24 Weszprémi István műve, H. N. j. Cranz kötetének fordítása, 1766-ban jelent meg Debrecenben.
 25 tóth Béla, Debrecen első képi ábrázolása, művészettörténeti értesítő, 1983, 92–93 és V. ecse-

dy judit, A magyar Bésaléel, Páldi Székely István kolozsvári nyomdász grafikai munkássága = 
„Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. 
és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, Debrecen, 2015, 242.

 26 szűcs István, Szabad királyi Debreczen város történelme, III, Debreczen, 1871, 787–788; ré-
vész Imre, Bécs Debrecen ellen: Vázlatok Domokos Lajos (1728–1803) életéből és működé-
séből, Bp., Akadémiai, 1966, 44–45; révész Imre, Sinai Miklós és kora, Bp., 1959, 276–277. 
Domokos lajos erős, vezetésre termett személyiségként valóban tudta befolyásolni a városi, az 
egyházi és vármegyei gyűléseket egyaránt. Az adott kérdésben azonban a debreceni lelkészek 
és a kollégium professzorai a világi vezetőkkel minden bizonnyal azonos elveket képviseltek, 
jóllehet Sinai miklós harminc évvel későbbi fejtegetéséből kiolvasható, hogy a professzor – vi-
szonyuk elmérgesedése, azaz jóval az események után – taktikusabbnak tekintette volna, ha a 
Presbitérium a papi fórum elé viszi a döntést. Sinai szerint a magisztrátusnak ennek hatására 
kellett volna az uralkodóhoz fordulnia, hogy a parancs teljesítésére lelkiismereti okból nem vál-
lalkozhat. Révész Kálmán A debreceni szökött barát ügye című írásában (Sárospataki lapok, 
1894, 1060) a Konzisztóriumi jegyzőkönyv alapján hitelesen írja le a történteket.

 27 Konzisztóriumi jegyzőkönyv TtREl 1.99.c.12. 1767. június 13–15.
 28 HBml IV. A.10001/1.
 29 másnap szekérre rakodva Karcagig jutottak, ahol egy hetet töltöttek, majd Kabára mentek, on-

nan felesége nélkül Békés megyébe indult biztonságos helyet keresni. Ilyet nem találván visszatért 
Kabára, de feleségét hirtelen Karcagra küldték, ahol csupán egy hónapot időzhettek, majd Kun-
hegyesig jutottak – „de ott sem maradhatván” – Dersre távoztak, a tél nagyobb részét ismét ma-
darason töltötték, a tavaszt Keviben, ahol maradni szerettek volna, de – vélhetőleg az előállítását 
szorgalmazó helytartótanácsi utasítások miatt – maradni „tellyességgel nem engettek”.
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esztendőt töltött órásként, a templomtoronyban lakva. A lehetőséget a falu bírái 
tudtával és egy tekintélyes református birtokos nemes, név szerint a Roffi Borbély 
márton engedélyezte. Az óra igazításán túl szerény jövedelmet szerzett grafikai tu-
dásának kézműipari hasznosításával, „vászonnak nyomtatásábúl” is. Nem véletlen, 
hogy a nyomozás során a bíróság minden időszakra vonatkozóan tisztázni kívánta, 
hogy mikor miből éltek, mert országszerte különös gonddal próbálták felderíteni a 
vallási okból üldözöttek részére történő adakozást. (A felségsértéssel vádolt Polgári 
mihály perében külön vádpont volt, hogy adakozást hirdetett egy földönfutóvá lett 
váci jegyzőnek, akinek azért kobozták el minden vagyonát, mert házában istentisz-
teletet tartottak.30) mint Szilágyi Sámuel szuperintendens szerepével kapcsolatban 
látni fogjuk, valószínű, hogy Endrédi személyneveket nem tartalmazó vallomása a 
részleteket illetően megfelel a valóságnak.

Rendkívül tanulságos, hogy mi volt a bíróság „célkeresztjében”, kikre és mire 
irányult a nyomozás. Arra a kérdésre, hogy kinek az engedelmével és hol adták ösz-
sze református feleségével, a fogoly a már halott Tatai püspököt említette, akinek a 
felhatalmazása valóban szükséges volt a vidéki esketéshez. Azt, hogy „Miért nem 
Debreczenbe?”, több kérdés is firtatta. Az esketés jánki Péter31 sámsoni lelkész há-
zánál történt, ezért külön kérdés tisztázta, hogy miért nem templomban. mint kide-
rült, Debreczeni jános esperes határozott kívánsága volt, hogy csak „intra privatos 
parietes” [magánház falai között] történjen a szertartás. Alaposan megvizsgálták, 
hogy miféle dokumentumokat mutattak be az esküvő előtt, illetve azt is, hogy mi-
lyen alapon tudott hivatalos írást adni az esperes.32 Endrédi elhárította a választ 
arra kérdésre, hogy a reformátusok a magánházaknál végzett szertartások esetében 
ki szokták-e hirdetni az esküvőt. A vádlott ugyanakkor érzékeltette, hogy a lelkész 
pontosan tisztában volt az ügy problematikus voltával: „A Sámsonyi Pap láczatott 
ugyan nem nagy kedvvel lenni a dologhoz, de […] végbe vitte, mind engemet, mind 

 30 gáBorjáni szaBó Botond, Polgári Mihály és Debrecen: A város szerepe egy 1752-ben felségsér-
tési perbe fogott református lelkész ügyében = „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélke-
dem”…, i. m., 100. o. 31. lábjegyzet.

 31 A Debreceni Kollégium keleti nyelvekben is járatos egykori diák könyvtárosának (majd szé-
niorának) életútját összegzi fekete Csaba, Jánki Péter munkássága a kollégiumi könyvtárban, 
klny. a Déri múzeum 1991. évi évkönyvéből, Debrecen, 1993, 309–330.

 32 Az utóbbi célból Endrédi felesége mutatta be – a jegyzőkönyvhöz csatolt kiegészítés szerint 
Csató zsuzsanna – a Kolozsvárról hozott bizonylatot arról, hogy „szabad személy, és született 
református”. Ezt az iratot jánki Péter lelkésznél hagyták, akinek elfogatásuk után minden bi-
zonnyal hosszas zaklatásokat kellett kiállnia emiatt. A hatósági vizsgálat ezen pontján ütköz-
tették Endrédi szavait felesége vallomásával, aki először arról számolt be, hogy csak nénjének 
látogatására érkezett Debrecenbe. Az utóbbi ellentmondást úgy magyarázta a fogoly, hogy a 
leánykérésbe kolozsvári nyomdai tanítómesterét is bevonta, „Páldi urat” is kérte leánykérése 
közvetítésére és támogatására, és bár felesége először nem adott biztató választ, mégis úgy 
indult útnak, hogy minden eshetőségre készen beszerezte a szükséges iratokat, Kós Ferenc ko-
lozsvári esperestől kapott férjezetlenségét igazoló bizonyságlevelet. Endrédiről az is kiderült, 
hogy házasságuk előtt egyszer sem történt meg a szokásos templomi kihirdetés, sőt a szökött 
szerzetes a keresztlevelét sem tudta felmutatni az esperesnek, csupán Páldi István tipográfustól 
származó erkölcsi bizonyítványát, amely jó természetét és nemesi származását volt hivatva 
igazolni.
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feleségemet serio csak arrúl examinálván, ha készek vagyunk-e ezen Reformata 
Religioért szenvedni.”33

Erősen érdekelte a bírákat Tatai szuperintendens segítőkészsége. Endrédi válaszá-
ból kiderül, hogy a boldogulásához nélkülözhetetlen támogatást megkapta, ugyan-
akkor a püspök határozottan biztatta a város elhagyására. A debreceniek ugyanis 
tisztában voltak az ellenük beadott sorozatos feljelentésekkel, a „delatorok” tevé-
kenységével. Néhány évvel később Domokos lajos már arról is értesítést kapott, 
hogy a presbitériumban tárgyaltakról rendszeresen jelentést kap egy „Religiosu-
mokban dolgozó uraság.34 A volt szerzetes azt vallotta letartóztatásáról, hogy „meg 
fogattatásomrúl a’ városon nagy hír futamodván, magoktúl a’ hajdúktúl hallottam, 
hogy az én megfogattatásom a vallásért, eő felsége vagy a Consilium parancsolaty-
tyából esett vólna, s hogy az iránt a’ Tanács nagyon tanácskozik. Azonnal Ins-
tantiát írtam a Tanácshoz, hogy ha lehetséges bocsássanak el, ha pedig nem, kész 
vagyok a Király eleibe is menni.” Az utóbbi „instanciát” felesége juttatta el a Tatai 
halála után megválasztott szuperintendenshez, Piskárkosi Szilágyi Sámuelhez.

Arról is megkérdezték, hogy kinek a tanácsára hagyta el a várost, mire azt vá-
laszolta, hogy ő maga döntött így, félelmében, mert tudta, „hogy eő felsége paran-
csolattya ellen, melynek hírit hallottam, nem protegálhatnak. Azon felül Szilágyi 
Superintendens is azon Instantiamra, mellyel ki szabadulásomat néki köszöntem, 
Feleségemet, a ki által küldöttem, maga eleibe sem bocsájtotta, csak azt üzente, 
hogy szeme elöl el mennyen. Azért ott lenni tovább bátorságosnak nem itiltem.” Az 
iménti megjegyzés ellenére akad olyan szerző, aki a szuperintendensnek kulcsszere-
pet tulajdonít az ügyben: Endrédit „akkor engedték szabadon, amikor Szilágyi lel-
kiismeretükre appellált, […] Ő maga fogalmazta a feliratot a királynőnek s ő maga 
szöktette meg és rejtette el kovácsi házának pincéjében.”35 A királynőnek címzett 
felirat valóban a Piskárkosi Szilágyi család hagyatékából került a Kollégium Nagy-
könyvtárába, de a szerző nem hivatkozik arra a konkrét forrásra, amelyből a szö-
kevénynek a püspök házában történt befogadására következtetett. Az egyik tekin-
télyes református világi vezető teljes egészében egyházvédelemmel foglalkozó levele 
azonban megerősítheti ezt a változatot. Vay István 1767. december 11-én az alábbi 
sorokkal kezdte Piskárkosi Szilágyi Sámuelhez írott levelét: „A Csengeri Gyűlés 
alkalmatosságával vettem Tiszteletes Superintendens Uram levelét tartozott tisz-
telettel; mellybűl is azon alkalmatlan quartélyosnak ennyi ideig olly terhesen való 
alkalmatlankodását, valamint kedvetlenül értettem, úgy szivesen kivánom, hogy 
mennél elébb tőlle minnyájunknak, a kik Tiszteltes Superintendens Uramnak min-
denféle dolgaiban részesülünk, örömére meg menekedhessen.”36 Szilágyi Sámuel hi-
vatali és magánlevelezésének áttekintése alapján valószínűsíthető, hogy ez az utalás 

 33 Tekintettel azonban arra, hogy az ügy kezdeténél szerepet vállaló Domokos márton főbíró 
1764. április 2-án halt meg, továbbá a vallomástevő az ő halála előtt egy héttel érkezett vissza 
Bécsből Debrecenbe, a nyolc évet illetően közel egy esztendőt tévedhetett.

 34 révész Imre, Bécs Debrecen ellen…, i. m., 60.
 35 rugonFalvi Kiss István, II. József és Szilágyi Sámuel szuperintendens, Protestáns Szemle, 

1915, 34.
 36 TtREl I.3.d.l. Világi urak levelezése (Vu.2.)
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a szökött bazilita szerzetesre vonatkozik, azaz valóban feltételezhető, hogy Endrédi 
az ellene folytatott hajsza legintenzívebb időszakát tényleg nyugalomban töltötte a 
Várad közeli Szilágyi-birtokon Hegyközkovácsiban, és a vallomásában leírt vándor-
lás csak ezután kezdődött.

A nyomozás során tisztázni kívánták azt is, hogy pontosan hogyan történt Endré-
di reformátussá létele. Szándékát már érkezésekor tudatta minden illetékessel, majd 
úrvacsora vételére jelentkezett. Tatai Ferenc püspök ekkor javasolta neki a Kegye-
lem szövetsége című magyar nyelvű könyvet és Pictet latin nyelvű teológiai mű-
vét,37 melyeket a diákok között el is olvasott, és ezekből, főként az úrvacsoráról le 
is vizsgáztatták. Ezután vidéken úrvacsorázott, nehogy „Debreczent valami érje.”  
A kihallgatáson arra is magyarázattal kellett szolgálnia, hogy a görög rítust miért 
hagyta el. A kérdésre hosszan sorolta a vallási néprajz művelői számára bizonyára 
érdekfeszítő, általa „babonaságnak” nevezett szokások egész sorát, vitatta azt a 
szemléletet, amely szerint jobb az Isten ellen véteni, mint az elöljáró ellen, továbbá 
felháborítónak, a Szentírással ellentétesnek találta, hogy a barátok üdvössége a su-
perior akaratától függene: „A’ beteget a’ Templomban le fektetik, s a Pap e felett a 
Casulába által hág; másodszor a halott előtt tövis bokrot veres gyapjúval, mézes 
kaláccsval, szilvával meg rakva hordanak, s az után a gyermekeknek a siron által 
adva elosztyák. Harmadszor a halottért a síron által kecskét, kakast adogatnak, 
a halottnak hasára kalácsot tesznek, abba pedig gyertyát szúrnak, s égetik még a 
solennitás tart, hogy a szentelt víz ha húsz esztendeig áll is, meg nem büdösödhetik, 
s vakot is meg világosíttya, ha szemét vele keni. Hogy a Kirieleisont negyvenszer 
mondgyák, és több effélék […] Ezen felül, hogy regulájokba azt tartyák: praestat 
Deum offendere, quam Superiorem: quia si Deum offenderis, orabit pro Te Supe-
rior, si autem superiorem offenderis, quis orabit pro te.38 Holott a Szentírással ellen-
kezik, a’ hol az van, ha ember ember ellen vét, a Bíró igazságot tészen, de ha az Úr 
ellen vét, ki leszen a közbe járó. Járult ahoz a sok és felette való nemcsak böjtölés, 
hanem éppen koplalás. Item, hogy ha a Superior valamit mond, az ellen szólni se 
légyen szabad […] Azon felül, hogy a Superiornak Athanasius Redni,39 (Sic!) a’ ki a 
püspök Confessariussa vólt, maga tanításában azt is tulajdonította, hogy a barátok 
üdvössége a Superior akarattyátúl füg, hogy a leg üdvösségeseb dolgot is, hacsak 
a Superior helybe nem hagya ne higye […]40 Ezeken felül az Eucharistiai kenyeret 

 37 A kegyelem szövetségének titkába való bevezetést Tatai Csirke Ferenc szuperintendens fordí-
totta Fridrich Adolph lampe kátéjából és 1744-ben, illetve 1764-ben is megjelent Debrecenben. 
A genfi Benedict Pictet teológiai főművét (Theologia Christiana címmel) viszont a következő 
szuperintendens, Szilágyi Sámuel adta ki Debrecenben, 1759-ben. (lásd BeNdA Kálmán, iriNyi 
Károly, A négyszáz éves debreceni nyomda, Bp., 1961, 350–351.)

 38 jobb az Isten ellen véteni, mint az elöljáró ellen, mert ha Isten ellen vétkezel, az elöljáró imád-
kozik érted, de ha az elöljáró ellen vétsz, ki imádkozik érted?

 39 Athanasius Rednik 1768 és 1775 között fogarasi püspök.
 40 Helmut Klima, az erdélyi Kancellária tanácsosa a görögkatolikus unió helyzetét tanulmányozva 

megkérdezett néhány román lakost, hogy miből áll a hitük. A megkérdezettek kijelentették, hogy 
azt hiszik, amit a pópájuk hisz. Ezzel szemben a pópa ugyanerre a kérdésre azt válaszolta, azt 
hiszi, amit a püspöke hisz „anélkül, hogy a legkevésbé is képes lett volna meghatározni, akkor 
hát miben áll az, amit püspöke hisz”. Athanasius Rednik a helyzet ismeretében maga is azzal 
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sokfelé osztván, a’ nagyob darabot Christus Testének, utána való három szegletű 
darabot a’ Boldogságos Szűzre, más kilencz darabocskát, mint a lencseszem, a’ 
Szentek rendére, azután hasonló apró darabokbul egy rendet a holtakért, mást 
pedig az élőkért tányiron rend szerint el raknak […] holott ez a Christus institutu-
mával ellenkező, jóllehet ők a görög rítusnak régi méltóságával védelmezik. Egykor 
magának a püspöknek Aronnak szájábúl hallottam, tam pretiosus est iste Graecus 
Ritus, ut homo, etiamsi nullam fidem haberet, observato Graeco ritu debeat salva-
ri: holott az írás azt mondja, sine fide impossibile est Deo placere.41

Mind hogy pedig mind ezeknek, s töb efféléknek mellyek mind öszve most ha-
marjába eszembe nem jutnak a Szent írásbúl, mellyel Köztök is olvasgattam, semmi 
fúndamentumát, sűt éppen ellenkezését láttam, lelkemet rajtok meg nem nyugtat-
hattam… Ugyan ezért igyekeztem más ollyan meritumot keresni, a’ mellyen lelkem 
meg nyughasson. Az pedig a Krisztus, s annak érdemébe, igasságába helyheztetem 
hitemet, reménségemet. Ez lévén leg főb oka, hogy Kálvinistaságra mentem, mert 
ők is úgy hiszik. Járult ahoz, hogy az Ecclesia fejét, melyről csak a’ Görög és Deák 
Ecclesia Közt is nagy vetekedések és különbözések vannak, leg bizonyosabban ös-
mérem magába a Krisztusba, a’ reformata dogma szerint […]” Ezzel a vallomással 
végződik a kihallgatási jegyzőkönyv.

A városvezetés már a fogoly szabadon engedését követő napon, június 16-án bo-
csánatért esdeklő levelet írt mária Teréziához, részletezve szorult helyzetüket és a 
lelkiismeret parancsára hozott döntést. július 3-án megérkezett a Helytartótanács 
fenyegetőző válasza, amely álnokságnak, a királyi rendeletek kijátszásának minősíti 
a történteket, követelve az aposztata elfogását. október 16-án tájékoztatták a Hely-
tartótanácsot, hogy a szabadon bocsátott fogoly eltűnt a városból, így nem tehetnek 
egyebet, minthogy az uralkodóhoz folyamodnak. 1767. november 6-án írott, közel 
tíz oldal terjedelmű latin nyelvű felterjesztésükben42 ismertették a korábbi levélvál-
tásokat, megállapítva, hogy olyan embert kellett volna elfogniuk, akinek egyetlen 
bűne a református vallás felvétele volt.

Annak tudatában, hogy a királyi rendeletek kijátszása súlyos következményekkel 
jár, a Biblia tekintélyét és híres katolikus szerzők munkáinak egész sorát hozták föl 
döntésük igazolásaképpen, de érvelésük hátterében a kor természetjogi és filozófiai 
irodalmának hatása is felismerhető. Ha Isten megengedte a szenvedő jóbnak, hogy 
ügyét bizalommal elé terjessze, a felségtől is remélhető ugyanez. Istenfélelemből 
és a jó lelkiismeretre törekedve cselekedtek, „hogy botránkozás nélkül való lelki-
ismeretük legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.” (Ap.Csel.XXIV.16.) Nyo-

érvelt a Kincstartóság nagyobb támogatásáért, hogy a román népet nem doktrínák vagy teológiai 
elvek segítségével lehet meggyőzni, hanem a kultikusan érzékelhető látható példák által, ez pedig 
lehetetlenség egyházi javak és pénzeszközök hiányában. lásd Kovács Kálmán Árpád: Az erdélyi 
vallási uniós politika rendszerének főbb jellemzői (1762–1772), Egyháztörténeti Szemle 13(2012) 
2. http:/www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/kovacskalman-unio.htm.

 41 „olyan értékes a görög rítus, hogy az az ember, aki a görög rítushoz tartja magát, ha semmi 
hite nem volna is, feltétlenül üdvözül, holott az írás azt mondja, hit nélkül lehetetlen Istennek 
tetszeni.”

 42 TtREK Kézirattára R607/80.
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matékosan hangsúlyozták, hogy a lelkiismeret fogalmát nem ürügyként használják 
engedetlenségük leplezésére. Tettüket vallási kötelességeiknek engedve, ugyanakkor 
alattvalói kötelességeiket is figyelembe véve követték el. Aki ugyanis a maga vallá-
sának igazságáról meg van győződve, elvárhatja, hogy ugyanannak a hitnek a kö-
vetői – ha nem is támogatják – de legalább ne akadályozzák hitének gyakorlásában. 
Elvárhatja, hogy mindazt, amit az ő értelme igaznak ítél és a lelke jónak ismer, azt 
elvbarátai sem szavakkal, sem tettekkel ne akadályozzák. Ebben az ügyben tehát 
nyilvánvaló, hogy gondosan figyelembe kell venni a lelkiismeret erejét, sőt méltá-
nyos dolog összhangba hozni a természetes jogegyenlőséggel. érvelésük szerint az 
ügy sajátságai ékesen megismerhetőek a Szentírás tanításaiból, mint például máté 
XVIII. 5. és 6. verséből: „és aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, 
engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én ben-
nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélyére 
vessék.” Az apostol a Galáciabéliekhez írott levelében (VI. 10. versében) is arra 
figyelmeztet: „Cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen a mi hitünknek cselé-
deivel.”

mária Terézia a református hitre tért szerzetes elengedését követő magyará-
zatok miatt mégis szemtelennek és tiszteletlennek nyilvánította a debrecenieket.  
A beadvány szövege aligha minősíthető így, jóllehet az egyik bekezdés valóban 
kitér arra, hogy a helvét hitvallásúak saját egyházuk tanításai ellen is vétkeznének, 
ha kényszert alkalmaznának a térítésre, és ez a kitétel értelmezhető úgy, hogy 
mások bezzeg nem így gondolják. Az iménti érvhez hozzáfűzték, hogy még az erő-
szakos térítésnél is nagyobb bűnt követnének el, ha egy saját vallásukhoz tartozót 
kényszerítenének más hitre, és döntenének nyomorúságba. Hivatkoztak a (napja-
ink joggyakorlatát is átható) természeti törvényre, amely szerint szülő a gyermeké-
nek és gyermek a szüleinek nem köteles ártani, márpedig aligha esik más elbírálás 
alá a felekezeti összetartozás, sőt a vér szerinti kapcsolatnál is nemesebb az a lelki 
egység, amely a hitsorsosokat egybefűzi. megállapították, hogy a római katolikus 
egyház tanítása szerint is veszélyezteti az üdvösséget a lelkiismeret parancsának 
megszegése, idézték IX. Gergely pápát (Gregorius 2. könyvének 13. fejezetét), aki 
szerint pokolra jut, aki lelkiismerete ellenére cselekszik. Hivatkoztak Natalis Ale-
xander 17. századi dominikánus szerzetesre, a Sorbonne professzorára, aki Szent 
Pál (Római levele XIV. része 23. verséhez írott) kommentárjában kifejtette, hogy 
lelkiismeretünk a legaggályosabb bíró, ezért kétségeink között mindig rá kell hall-
gatnunk, mert a lelkiismeret a hit és az isteni törvények fényétől nyeri ítélő erejét. 
Felhozták muratori, azaz lamindus Pritannius érvelését is, aki szerint a kato-
likusokat nem lehet arra kötelezni, hogy saját egyházuk és lelkiismeretük ellen 
cselekedjenek, de utaltak Claude Fleury francia egyháztörténészre és másokra is, 
akik hasonlóan vélekednek.

Fontos részlet lehet, hogy Hatvani István filozófiaprofesszor, lelkész és orvos, 
a helyi közélet kiemelkedő képviselője már 1757-ben publikált Bázelben egy vita-
iratot az uralkodóknak az állampolgárok vallásával és lelkiismeretével kapcsolatos 
jogairól „De jure Summorum Imperantium in religionem el conscientiam civium” 



112

{Egyházak és Egyházpolitika…}

címmel.43 Ez a kötet még az uralkodónőhöz címzett beadványban pozitív példa-
ként idézett muratori (azaz szerzői álnevén lamindus Pritannius) egyes nézeteit 
is cáfolta a lelkiismereti és vallásszabadság tárgyában. Hatvani szerint egyetemes 
emberi értékekkel ellenkezik a másként gondolkodókat erőszakkal a magunk vé-
leményére kényszeríteni, ráadásul fölösleges és hiábavaló ez a törekvés, mert (a 
reformáció alapeszméi értelmében) a hit Isten kegyelmi ajándéka. A svájci észszerű 
ortodoxiához közeli toleranciafelfogását a megismerés sajátságaira építette, hosz-
szasan fejtegetve az emberi intellektus, érzékelés, fogalomalkotás, következtetés, 
ítélőképesség és akarat jellegét.44 Konklúziója: erőszak alkalmazására a fejedel-
meknek sincs joguk, mert az ember a lelkiismeretét valójában képtelen mások ural-
mának alávetni.45

A debreceniek a katolikus irodalomból is arra a következtésre jutottak, hogyha 
egy római katolikus magisztrátus került volna hasonló helyzetbe, és lelkiismeretük-
nek engedve ugyanazt tették volna, amit a cívisek tettek szerencsétlen egyházukért, 
minden büntetés alól fel kellene őket menteni. mivel számos európai országban a 
katolikusok éltek kisebbségben, ennél is súlyosabb érvnek gondolták, hogy maga 
Krisztus is azt tanítja, hogy a keresztyének csak azt tegyék másokkal, amit ők is 
szeretnének, ha mások cselekednének velük. Ezért is bátorkodtak egyenlő elbánást 
kérni, hogy ne kelljen saját egyházuk és lelkiismeretük ellen vétkezniük. Részlete-
sen cáfolták, hogy Krisztus utóbbi tanításának tanulságai csak a római katoliku-
sokra volnának érvényesek, majd Szent Tamás és Szent Bernát után Péter apostol 
tanítását idézték, amely szerint „Istennek kell inkább engedelmeskedni, mintsem 
embereknek.” okfejtésükben hivatkoztak az 1606. évi törvény 6. artikulusára is, 
amelynek értelmében önként és szabadon lehet egyik felekezettől a másikhoz csatla-
kozni. Egész lelküket feszítő kérdésről lévén szó, egyrészt általában is a más vallású 
alattvalók sorsának enyhítését kérték, másrészt azt a kegyet, hogy az aposztatákat 
ne kelljen elfogniuk, és ha erre képtelennek bizonyulnak, akkor „keménynyakú-
ságukért” ne legyenek kénytelenek bűnhődni. megpróbálták elhitetni, hogy kéré-
sükkel nem a rendeletet bírálják, csupán megvilágították azt, hogy a szabályozás 
hogyan érinti őket, mit jelent mindez a gyakorlatban. Kijelentették, hogy azokban a 
dolgokban, amelyek a hitükkel nem ellenkeznek, vallásuk tanításaiból következően 
is készek akár életük árán is hűségesen szolgálni. Az ügy eseménytörténeti vázlata, 
majd részletes elvi kifejtése után a zárófejezetben ismételten összegezték a történet 

 43 De iure Summorum Imperantium in religionem et conscientiam civium, Basileae, 1757.
 44 Hatvani István filozófiai főművében is kifejti az értelem szerepét a vallási meggyőződés ki-

alakulásában, elkülöníti az egyes tudatformákat, a metafizikai, az etikai és a logikai igazsá-
gokat, illetve a matematikai és a morális evidenciát. minden ismeret alapját az értelemben és 
az érzékelésben látja. miközben ingerülten hadakozik az ateisták ellen, úgy vélekedik, hogy 
„angyalok és démonok létezését az értelem nem tagadja, de nem ismer ilyeneket…” hAtvANi 
István, Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe, Bp., Debreceni Akadémiai Bizottság, 
1990, 17.

 45 A keresztyénség 18. századi védekező pozícióira tekintettel azonban úgy vélekedett Hatvani, 
hogy a fejedelmeknek joguk van ahhoz, hogy a meggondolatlan vallásfelforgatóknak csendet 
parancsoljanak. Számára tehát itt húzódtak a vallási türelem határai.
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lényegét, a legmélyebb alázattal kérve mentségeik elfogadását. A város főbírája és 
szenátusa által 1767. november 6-án aláírt beadványt Nagy Sámuel ágens közvetí-
tésével juttatták el az alkancellár kezébe. 

Az ügy súlyát érzékelteti, hogy 1768. február 21-én újabb összegzést adott át 
egy debreceni küldöttség gróf Esterházi Ferenc kancellárnak Bécsben.46 A két irat 
között a természetes tartalmi azonosságok mellett néhány jellegzetes különbség 
is érzékelhető, a februári felterjesztés megfogalmazásakor ugyanis már ismerték 
a büntetéseket. A vallásügyi rendeletek kijátszása és az uralkodói parancsokkal 
szembeni engedetlenség miatt a vezetés református tagjait egy teljes év fizetésmeg-
vonással sújtották,47 további büntetésképpen a katolikus szenátorok számát ket-
tővel növelték, a két jegyző mellé kineveztek egy katolikust is, elrendelve, hogy a 
jövőben vallási témát csak a rangidős katolikus szenátor vezetése alatt, katolikus 
jegyzőkönyvvezetővel lehet tárgyalni. Az első két katolikus szenátor kinevezéséről 
rendelkező uralkodói parancsok 1755-ben még nyomatékosan hangsúlyozták, hogy 
a szabad választás elvét csak a korábbi rendelkezések elmulasztása miatt, ideiglene-
sen függesztették fel.48 A kamarai összeírás adatai szerint 23 144 református és 354 
katolikus debreceni lakos élt a városban, melynek az Endrédi-ügy hatására azonnal 
négy, majd hamarosan hat katolikus szenátora lett, azaz a vezetésen belül feleke-
zeti paritást hoztak létre.49 A beadvány szövegezői a korábbinál jóval keserűbben 
érveltek a választási szabadság visszaszerzése érdekében.50 A hivatalos levelezés 
szintjén már nyoma sem maradt az idézett korábbi hangvételnek, amely négy éve 
még kétségkívül egyenes módon, a kor körmönfont, barokkos formuláihoz képest 
kifejezetten nyers modorban közölte, hogy miért lehetetlen vallási okból hatósági 
eljárást foganatosítaniuk hitsorsosaik ellen. A szemtelennek titulált magisztrátus51 
azonban a lényeget csak nem volt hajlandó megemészteni: „Aliter facere nequie-
rimus…” – azaz másként nem tehettünk.52 Az uralkodói parancs és a vallási taní-
tások lelkiismereti konfliktusa szinte luther szállóigévé lett mondatát csalta elő a 
debreceniekből. (Itt állunk és másként nem tehettünk.) Az ő felfogásukban ugyanis 
mérlegelés nélküli hódolat egyedül Istent illette, nem lehettek gondolkodás nélkül 
engedelmes eszközökké. A magisztrátus természetesen Kálvin tanításai szerint is 
engedelmességgel tartozott, kivéve, ha emiatt a lelki üdve forgott kockán. mert 
Kálvinnál a világi törvények legfőbb mércéje, hogy összhangban állnak-e Isten tör-

 46 TtREl I.24.a.5.
 47 Az összeget a tallósi árvaháznak kellett befizetniük, amely protestáns árvák átnevelésével is 

foglalkozott.
 48 Debrecen története, i. m., II, 166.
 49 révész Imre, Bécs Debrecen ellen…, i. m., 37. A város népessége a század folyamán 20 és 30 

ezer között mozgott, és bár az 1739. évi pestis alkalmával csaknem a lakosság harmada pusz-
tult el, néhány éven belül ismét elérte a járvány előtti lélekszámot.

 50 Az érintettek lelki állapotát pontosan kifejezik a szöveg jelzős szerkezetei: a „feldúlt lélek”, a 
„mardosó lelkiismeret”, „térdre rogyva előadott alázatos könyörgés”, „kétségek közötti gyöt-
rődés”, a „legkeserűbb fájdalom”, könyörgés a felség „anyai szívéhez” stb.

 51 lásd az idézett forrás (TtREl I.24.a.5.) 1102. oldalán.
 52 lásd az idézett forrás (TtREl I.24.a.5.) 1099. oldalán, és a szöveg más pontjai is.
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vényeivel.53 Ez a mentalitás szabadította fel Debrecen vezetését a bazilitával kap-
csolatos nehéz döntésre.

Sarokba szorított helyzetükben megkísérelték felnyitni a királynő szemét azzal 
kapcsolatban is, hogy a városról alkotott véleményét emberemlékezet óta rágalmak 
formálják. Hányszor jelentették fel őket alaptalan vádakkal különféle „delátorok” 
és „Anonymusok”? (Valóban, az uralkodónő már 1748-ban ingerülten vágta egy 
protestáns küldöttség szemébe azt a képtelenséget, hogy nem csupán ellenséges ha-
talmakkal paktálnak – köztük nyilván a protestáns poroszokkal –, de Debrecenben 
egyenesen „motus et tumultus” azaz fegyveres felkelés szerveződik.54) A vallási el-
lenszenvből táplálkozó vádaskodás a jelek szerint elérte célját az udvarnál, ezért 
hiába is bizonygatták, hogy amit elkövettek, az legfeljebb hiba volt, és nem bűn, 
ráadásul nem egyszerűen az ő egyéni hibájuk, hiszen teljességgel a nemzetközi pro-
testáns közösség elfogadott elvein alapul, melyet számos hitvallás artikulusai így 
tanítanak – köztük a bázeli, a francia, a németalföldi és a szász egyházakéi –, he-
lyeslik továbbá a moralisták és más tudósok, köztük római katolikusok is. A válasz-
tási szabadságért folytatott érvelésükben hosszasan sorolták a város elmúlt száza-
dokban tanúsított hűségét, szolgálatait háborús időkben, adóterheit, a leírhatatlan 
borzalmakat, melyeket a török uralom alatt elszenvedtek. Kifejtették azt is, hogy a 
szabad választások felszámolása megváltoztatja és megrendíti az önkormányzatiság 
lényegét, megosztja a testületet, amelyen belül létrejön egy külön magisztrátus, alá-
veti az egyik részt a másiknak, viszályt és konfliktusokat szül.

összegzésképpen megállapítható, hogy mindkét debreceni beadvány eredmény-
telen és hiábavaló volt. Az udvar és a főkormányszékek valláspolitikai célkitűzé-
seikkel összhangban, hatalmi megfontolásból szemlélték az ügyet, teljességgel fölös-
legessé téve minden elméleti okfejtést, légyen az biblikus, teológiai, filozófiai vagy 
jogi indíttatású. Amikor Sinai miklós professzor egyik levelében Endrédi szabadon 
bocsátásának súlyos politikai következményeit panaszolta, arról is beszámolt, hogy 
a debreceni küldöttséget nem fogadták, sőt huszonnégy órán belül kiutasították 
Bécsből. Amikor viszont a küldöttek a lelkiismeret parancsára hivatkoztak egy 
„kancelláriai főembernél”, az illető közölte velük: „Lelki esméret bolondság. Min-
dent meg kell tselekedni valamit a király parancsol. Ő kész az oltár mellett meg fog-
ni a Magyar Országi Primást és onnan el huzni, tsak a király parantsollya. Az meg 
is lehetne – vélekedett Sinai professzor – ha valami vétke volna a Felséges primás-
nak, de az a kérdés, hogy ha azért parantsolódnék, hogy… Protestánsból Romano 
Catholikussá lett… meg foghatnáe lelke esmérete… hellybe hagyásával?”55

Ekkoriban egyébként már javában tervezték, hogy királyi biztost küldenek a vá-
ros megzabolázására. A kancellária 1769-ben egy 42 pontos javaslatot készített a 

 53 Birkás Antal, Reformáció, államhatalom, politika: Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai 
filozófiai nézetei, Budapest, luther K., 2011, 118.

 54 Az idézett forrás (TtREl I.24.a.5.) 1103. lapja a forradalmi lázongás, összeesküvés, ellenséggel 
szövetkezés és fegyveres felkelés alaptalan vádjait is említi. lásd még Debrecen története, i. m., 
II, 163.

 55 Debreceni értelmiségiek levelei Dobay Székely Sámuelhez, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, 104.
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biztos számára, amely szerint a legfontosabb feladata megfelelő számú és tekintélyű 
katolikus polgár kulcspozícióba helyezése lesz, de része volt a tervezetnek a város 
pusztáinak német telepesekkel való betelepítése, sőt annak biztosítása is, hogy úr-
napi körmenetkor a városi hajdúk botokkal kényszerítsék kalaplevételre a lakossá-
got.56 Vécsey királyi biztos nyomozása hamarosan azt is megállapította, hogy Deb-
recenben még közel tucatnyi katolikus aposztata lappang.57

A város egyházi és világi vezetői 1770 májusában, csaknem három év elteltével 
is rettegve várták II. józsef társuralkodó látogatását, amelynek fő célja a rossz hírű 
közösség nyilvános megdorgálása volt, éppen Endrédi ügye miatt. A látogatás azon-
ban – Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök diplomáciai tehetségének is köszönhetően 
– kedvező fordulatot hozott. Két nappal később, 1770. május 20-án a püspök a  
„A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó fel-
leg”58 textus alapján prédikált. jóllehet az uralkodóval folytatott négyszemközti 
megbeszélésről titoktartást fogadott, a protestáns világi urak feljegyzéseiből59 arra 
következtethetünk, hogy a corregens már ekkor felfedhette toleranciával kapcsola-
tos elveit.

 56 Debrecen története, i. m., II, 166–167.
 57 Connotatio Apostatarum Debreczini habitantium. 1771, 29. may. lásd HBml. IV. A. 1001. 

Nr.53. Aposztata élt a város Patika Házában, sőt Domokos lajos főbíró szakácsa is „lappang-
tatott” egykori katolikus volt.

 58 Példabeszédek 16,15.
 59 lásd TtREK R607/52d. és TtREK R607/37. 19.
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Részlet a Geneologia diplomatica Augustae Gentis Habsburgicae… c. kötetből 
(Viennae Austriae, 1737). Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár, K 3b. 
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Tízévi kutatómunka után, 2008-ban védtem meg doktori disszertációmat, mely „Az 
erdélyi valláspolitika rendszere az 1760–70-es években” címet viselte. Kutatásaimat 
úgy kellett elvégeznem, hogy hallomásból tudtam Ember Győző „Az osztrák Állam-
tanács 1761–1768” címet viselő munkájáról, melynek megjelentetését 1983 táján 
az Akadémia azzal az indoklással utasította vissza, hogy nem sokkal korábban je-
lentették meg a szerzőtől a Magyarország külkereskedelme című nagymonográfiát. 
Ember Győző hagyatékának rendezése után, 2012 nyarán remegő gyomorral vettem 
kézbe a művet, melyről nem tudtam, nem húzza-e egyszerre át előző tizennégy évem 
munkáját, de azzal a megnyugtató tudattal tettem le, hogy ma magyarországon 
egyedül én tárhatom a vallásügyi alfejezet pozitív oldalát is a szakmai közélet elé. 
Ember Győző ugyanis minden szakmai fejlődése ellenére megmaradt az államta-
nácsi vótumokban tükröződő döntés-előkészítő véleményeknél. élete végén is csak 
a jegyzőkönyvek fejlécrészét használta, az alább lejegyzett döntésrész jelentőségét 
nem értette meg. Ráadásul a vallásügyben elérhető szakirodalmat a kor színvonalán 
sem használta. mindez sajnálatosan alacsonyra szállította kéziratos műve vallásügyi 
fejezetének színvonalát. Az uralkodói rezolúciót ugyanis külön vizsgálat tárgyává 
tehetjük a véleményezett iratokkal való összevetés, az Államtanács-jegyzőkönyvek 
belső hivatkozásrendszerének végig követése, a rendelkezésünkre álló vótumtöre-
dékek és a szakirodalmi összefüggések feltárása segítségével. Ez egyfajta rekonst-
ruálási lehetőség is, melyet a kongruaügyek csoportján szeretnék bemutatni. Tanul-
mányom a következő felépítést követi. Először definiálom a kongruaügy fogalmát. 
Ezután ismertetem Ember Győző azon megállapításait, melyek 1936-os és 1983-as 
írásaiban az erdélyi kongruaüggyel kapcsolatba hozhatók.1 Végül saját kutatásaim 
alapján belehelyezem ezeket az irat- és adatközlés szintjét meg nem haladó sorokat 
az ügy 1779-ig végigkövetett összefüggésrendszerébe, ahol a jegyzőkönyvek döntés-

 1 emBer Győző, Egy katolikus államférfi a XVIII. században (Borié Egyed), Regnum: Egyház-
történeti évkönyv, I, 1936; emBer Győző, Az osztrák Államtanács, 1761–1768, Bp., 1983, 
kézirat, magyar Nemzeti levéltár országos levéltára (továbbiakban: mNl. ol.) P 2093.  
(= Ember Győző hagyatéka.) 153. dob. 1–1000., 154. dob. 1001–1508.

Kovács Kálmán Árpád

Az oSzTRÁK ÁllAmTANÁCS 
SzEREPE Az 1760–70-ES éVEK ERDélyI 

VAllÁSPolITIKÁjÁBAN. REKoNSTRuKCIÓS 
KÍSéRlET A KoNGRuAüGyEK PélDÁjÁN
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részei mellett a megfelelő kabineti, kancelláriai és guberniumi források bevonására 
is nagy hangsúlyt helyezek. 

A keresztény társadalomtörténetben a kongrua gondolata a congrua sustenta-
tio, vagyis a méltó megélhetés, megfelelő ellátás igényéből fejlődött ki, melyet a 
közösség saját örök és földi java érdekében maga biztosít lelki funkciókat végző 
elöljáróinak. Ennek újszövetségi alapja, hogy aki az oltárnak szolgál, az oltártól 
nyerje ellátását,2 mert méltó a munkás az ő táplálékára.3 A nyugati kereszténységre 
Nagy Károly óta máig jellemző plébánia- (lat. parochia-) rendszer szervezési alap-
gondolata, hogy területét úgy kellett meghatározni, hogy az megfelelő jövedelmet 
biztosítson egy kőtemplom felépítéséhez és egy plébános (lat. parochus) klerikushoz 
méltó eltartásához. Ez magában foglalta a kizárólagos szellemi munkavégzést (a 
kétkezi munka lehetőség szerinti kerülését), az ehhez szükséges könyvbeszerzés, fi-
li álék (leányegyházak) meglátogatásához a lóállomány, szolga- és gondozószemély-
zet eltartásának képességét is. Az 1215-ös IV. lateráni zsinat a méltó megélhetés 
minimumát kiterjesztette a káplánokra is, amennyiben előírta, hogy a plébánoshe-
lyettesek tevékenységüknek megfelelő részt kapjanak a plébánosi jövedelmekből. 
Az 1545–1563-as tridenti zsinat a lelki jót közvetítő püspökök kötelességévé tette 
az alárendelt papság erkölcseiről és tanultságáról való gondoskodást, az egyházi 
beneficiatusokévá, hogy jövedelmeiknek a congrua sustentation felüli részét a vallás 
és a szegények céljaira fordítsák, a közjót szolgáló államévá pedig, hogy biztosítsa a 
legszegényebb rétegekkel foglalkozó alsópapság megfelelő eltartását. magyarorszá-
gon a kongrua biztosításának legfontosabb forrása a cassa parochorum lett. Ennek 
alapja III. Ferdinánd évi 6000 forintos kincstári államsegélyes alapítványa volt,4 
melyet III. Károly 1733-ban az addig felhalmozódott hátralékokat 4000 forinttal, 
atyjának, lipótnak 100.000 forintos plébániaalapítási fogadalmát pedig 6000 fo-
rinttal megváltva, összesen tehát 16.000 forinttal megújított, hozzárendelve az egy-
házi nagyjavadalmasok által fizetendő éves köteles összegeket, melyeket az az idő 
tájt általa Pozsonyban létrehozott lelkészpénztárba, a cassa parochorumba rendelt 
befizetni. III. Károly elrendelte, hogy az ezen évi 16.000 forintból újonnan felállí-
tandó vagy helyreállítandó lelkészségeket – kegyurasági joguknak az uralkodó szá-
mára történő fenntartásával – községi forrásokból megfelelő plébániaépülettel és 

 2 Korinthusbeliekhez írt I. levél 9. rész 13. vers.
 3 Timótheushoz írt I. levél 5. rész 18b vers.
 4 III. Ferdinánd 1650. augusztus 6-i alapítólevelében kimondta, hogy alapítványát az ország 

fenntartása, nyugalma és békessége érdekében hozott 1647. évi XII . törvénycikk azon rendel-
kezésének ellensúlyozására hozta, melynek értelmében az evangélikusokat [értsd: az evangéliu-
mi vallások követőit] fel kell menteni a katolikus lelkészek részére való köteles papi jövede-
lemfizetés alól. A király tehát azért teszi ezt az alapítványt, […] nehogy […] az egyházi status 
nevezetes kárt valljon, és maguk a lelkészek a szükségeseket nélkülözve és önfenntartásuktól 
megfosztva, híveiket elhagyni, máshová költözni és lelkészségeiket üresen hagyva a haereti-
cusoknak átengedni kényszeríttessenek.” A „kincstári államsegélyes alapítvány” autentikus 
kifejezés: az államtanácsos Borié báró így írt 1766-ban: „[…] a cassa parochorum[ban] az [az] 
összeg [...], amit a kamara ad […] az udvar segélye [, melyet] oda szánhat, ahová akar.” Borié 
vótumát a HHStA StRA 1608/1766-os számból idézi eMBer, 1983, 1483. A vótum környezetét 
és összefüggéseit lásd később. 
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papi telekkel kell ellátni, és 150 forintban határozta meg lelkigondozóik kongruáját. 
Az ennél rosszabbul fizetettek számára – amennyire lehetett – a lelkészpénztárból 
kellett pótlást juttatni, gondoskodni kellett – különösen az esketésért és temetése-
kért járó díjak csökkentésével – egy méltányos stólarend bevezetésére, minthogy az 
illő ellátást ezek nélkül a jövedelmek nélkül kellett számítani. Elrendeltetett továb-
bá, hogy a főesperesek vagy helyetteseik egy megyei tisztviselő közreműködésével 
írják össze a plébániák jövedelmeit, egyúttal figyelmeztették a püspököket, hogy 
nemcsak évente a főesperesek útján, hanem maguk is szigorú kötelességük szerint 
időről időre látogassák meg a plébániákat és vizsgálják meg a lelkipásztori köteles-
ségteljesítést.5 

A 18. század első felének szerzetesi újratelepítési programja a Szent Korona or-
szágainak és tartományainak területén szükségessé tette a későbbi kifejezéssel beru-
házási államsegélynek nevezett intézmény megalkotását, mely nélkül a legtöbbször 
elpusztult vagy leromlott állapotban meg/visszaszerzett hely fel/újjáépítése nem lett 
volna lehetséges. A szerzetes rendházaknak és kolostoroknak a missziói hatókö-
rükbe tartozó plébániahálózat újjáélesztéséig/újraéledéséig évenként kérelmezendő 
alamizsnajuttatást is biztosítottak.6 

A kongruaügy fejlődése mária Terézia uralkodása idején kapott újabb lendületet 
a plébániahálózat racionalizálásának kísérletével. E politika kezdetei az 1750-es 
évekig nyúlnak vissza, amikor is az osztrák hatóságok előtt tudatosult a kriptopro-
testantizmus erőteljes jelenléte bizonyos területeken. Az uralkodónő már az 1750-es 
évek elején bírálta az egyháziakat és különösen a szerzetesrendeket, hogy a papság 
nem arra fordította javait, amire kellett volna, s ezáltal a közjót is veszélyeztette. Az 
ezen káros jelenségeket ellensúlyozni hivatott új plébániák szervezéséhez szükség 
volt a papság anyagi hozzájárulására is, melynek igénybevétele átvezetett a pap-
ság megadóztatásának problémaköréhez, melyben mária Terézia hosszabb politikai 
küzdelmek után 1768. január 1-jei kezdettel tudott újabb áttörést elérni.7 

magyarországon a királynő több rendeletével is szabályozta a lelkészpénztári 
befizetéseket. A subsidium ecclesiasticum ad Cassam Parochorum elnevezésen is-
mert segélyt előbb a nagyjavadalmasok jövedelmének öt, később tíz százalékában 
határozta meg, 1769. szeptember 9-i leiratában pedig e kötelességet a javadalmasok 
adománylevelébe is bevétette. A végvárak és katonák tartására szolgáló banderiá-
lis kötelezettség megszűnése következtében várerődítési segély címén fizetendő öt-, 
majd tízszázalékos adózásra is kötelezte a katolikus egyházat, melyet a pápai Szent-
szék formailag nem adó, hanem rendszeresen megajánlott „önkéntes adomány” (do-
num gratuitum) formájában rendelt teljesíteni. A Pázmány Péter által már százötven 
évvel korábban javasolt püspökségalapítási program végrehajtásával párhuzamosan 

 5 A bekezdés adataira a Nagy Károly-féle előzményeket kivéve Forster Gyula (báró), A lelkészek 
ellátásának és a főpapi javadalom és jövedelem szabályozásának kérdése a Habsburg-Lotarin-
giai ház királyai idejében, Budapesti Szemle, 1925, 28–44. 

 6 mNl ol B2 Erdélyi udvari Kancellária Acta Generalia (a továbbiakban EuK) 1773:1591 d., 
Protocollum Consessus in Religiosis Transylvanicis 15 a martii 1773. celebrati in puro. No. 3. 

 7 ZAkAr Péter, A tábori püspökség története 1773–1868, Szeged, Gerhardus Kiadó, 2010, 42. 
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az uralkodónő inkább főpapi kongruák meghatározása mellett döntött, ahol az ezek 
feletti jövedelmeket szabadon át lehetett csoportosítani más püspökségek javára. 
Ambiciózus egyházpolitikai programja keretében Mária Terézia a plébánosi kong-
ruát 300 közforintra emeltette.8 

Az erdélyi kongruapolitikával kapcsolatos első államtanácsi vótumkivonatot Em-
ber Győző korai tanulmányában tartalmi összefoglalásban ismerteti: „Erdélyben is 
igyekezett Borié a zárt protestáns szigetekre katolikus magot vetni, igen sokat várt 
a szász városokban katolikus iskolák felállításától.”9 A levéltár-főigazgató 1983-as 
művében már a protokollumok alapján el is helyezi forrását a hivatali ügymenetben, 
melyet ezúttal részletesebben is idéz. „Báró zinzendorf lajos, az udvari számvevő-
szék elnöke, 1762. október 27-én kelt előterjesztésében foglalkozott az erdélyi egy-
házi alapítványok, deputatumok [értsd: napidíjak, tiszteletdíjak], ösztöndíjak kér-
désével.” Az előterjesztéssel foglalkozó vótumról összefoglaló módon az alábbiakat 
fontos megemlíteni: Borié tanulmányaira hivatkozott, melyek szerint az uralkodó 
köteles a lelkészek megfelelő szintű eltartására egy szerény összeget fordítani. Isten 
az ilyen adományt más módon többszörösen meg fogja áldani. A világi állam maga 
is nagy hasznot húz abból, ha az uralkodó vallását propagálják, és Erdélyben ez az 
előrelátás még inkább szükséges. Az erdélyi katolikus státus reformja egy számára 
elkészített rendszer megalkotásával ment volna végbe, melynek azzal a kérdéssel kel-
lett volna foglalkoznia, hogyan lehet az erdélyi katolikus lelkek gondozására – akik 
hitetlenek között lakva nagyobb istápolásra szorulnak, mint másutt – mindenütt 
saját állandó plébánost beállítani. Ha az egyházi státus rendszerének berendezése 
megtörténik, és a fejlődés oda halad, Borié a cassa parochorumból történő kisegíté-
sen kívül ajánlani fogja további évi meghatározott segély kiutalását a kincstárból.10 
A kánonjogi alapvetés és a meghatározott évi összegű kincstári segély gondolatának 
felvetése az államsegélyes egyházpolitika fejlődésének fontos mérföldkövét jelentet-
te. Végső mérlegen pedig nem a státus reformja valósult meg, hanem 1767-ben Baj-
tay püspök a status catholicus megkerülésével a katolikus egyházi ügyeket annak a 
Gubernium kebelén belül alakult bizottságnak a kezére játszotta, melynek eredeti 
feladata a Portugál Alap kezelése lett volna. Ezzel az eljárással Bíró Vencel értékelé-
se szerint a püspök ráadásul a katolikus érdekek ellen cselekedett.11 

A besztercei határőrkerület szervezésekor 1763-ban az itteni román pópák se-
gélyügye került az Államtanács elé. Borié számítása szerint kilencezer oláh család, 
körülbelül százezer ember él itt, akik még keresztet vetni sem tudnak, arról, hogy 
Istenben hány személy van, sohasem hallottak, ez a legszomorúbb dolog, ami egy 
katolikus országban előfordulhat, mert „mindent Istennel kell kezdeni, különben 

 8 Forster, i. m., 44–45.
 9 emBer, 1936, 337. hivatkozással a HHStA StRA 4186/1762-es számra. 
 10 Borié vótumát a HHStA StRA 4186/1762-es számból idézi emBer,1983, 1299–1300. 
 11 Bíró Vencel, Die katholische Restauration – Karl VI., Maria Theresia, Joseph II., hg. Joachim 

Bahlcke, Krista zach, Kirche — Staat — Nation: Eine Geschichte der katholischen Kirche 
Siebenbürgensvom Mittelalter bis zum frühen 20. Jahrhundert, münchen, IKGS Verlag, 2007, 
167. 
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minden hiábavaló.”12 Isten bölcs gondoskodása, hogy ez az állapot őfelsége tudo-
mására jutott, akinek ilyen módon alkalma nyílik arra, hogy a hit világosságával 
ezen a „legnagyobb baj”-on segítsen. évi ötezer forintot kellene a lelkészek fizeté-
sére fordítani. Százezer emberből évente tízezer ember hal meg. Harminc krajcár 
csak nem sok egy lélek üdvéért! A hit terjedése az oláhok vándorlásának is véget 
fog vetni.13 

Az Erdélyi udvari Kancellária 1765. április 12-én terjesztette elő báró Bajtay An-
tal római katolikus püspök jelentését egyházlátogató körútjáról. Borié államtaná-
csos vótumát Ember Győző így ismerteti számunkra. „Feleslegesnek tartotta, hogy 
a püspök díszes körutakat tartson. Szomorú, hogy Erdélyben a lakosságnak csak 
1/20-a katolikus. még szomorúbb e lakosság tudatlansága, hogy az ifjúság más 
iskolába jár. minden faluban, ahol katolikus lakik, tanítót tartson a kincstár, 533 
tanítóra lenne szükség. évi 50 forint fizetés mellett ez évi 29.150 forint költséget 
jelent. Azonban sok ember lelki üdvéről van szó, amelyről e fejedelemnek gondos-
kodnia kell. Továbbá úgy tekinti, ha Isten ezt az egész országot a magas uralkodói 
háznak ajándékozta, akkor jövedelmeinek egy kis részét annak dicsőségére fordít-
hatja, azon kívül egy uralkodó saját hasznát is szolgálja, ha egy vak tudatlanságban 
élő népet emberré és kereszténnyé tesz. mivel egy jó keresztény egyben jó alattvaló. 
minél előbb terjed ki a hit világossága ezekben az országokban, annál korábban 
fog a többi mind a hit világosságára hivatott keleti ország az Isten tiszteletén és 
annak szent vallásán lévő uralkodót kapni. más felekezetek jövedelmét csorbítani 
nem szabad. A kincstár jogait azonban érvényesíteni kell. Egyesek először megfe-
lelő alap létesítését ajánlották. Velük szemben szilárd hittel erősítette, hogy az az 
ügy nem tűr halasztást, mert ha az ifjúság nevelését elmulasztják, azt pótolni többé 
sohasem lehet. más segítségek [értsd: megfelelő alapok] ebben segítségére lehetnek 
az uralkodónak, de nem utalhatja uralkodói kötelességének teljesítését kizárólag 
ilyenekre. ugyanakkor ezeken a segítségeken is dolgozni kell. Ha az értelmet fel-
világosítják, nem mondhat ellent az ésszerű elveknek, a nevelés első foka a lélek 
művelése, a vallásos hit felkeltése.14 Templom mellé mindig kell iskolát is építeni, a 
paplak mellé tanítólakást is, a lelkész fizetésével egy időben a mester járandóságát 
is meg kell állapítani. minden faluban, ahol katolikusok élnek, legyen templom és 
iskola, művelt és buzgó papok és tanítók hintsék a túlvilági és a földi élet boldog-
ságának magvait a fiatal fogékony lelkekbe. A papnevelés kiemelkedő fontosságú.  
A szemináriumokban gondoskodjanak a megfelelő színvonalú oktatásról. Különö-
sen az egyesült papság elmaradottsága bántó. Az unió lassú terjedésének legfőbb 
oka az egyesült papság szellemi és anyagi szegénysége. Az unió sikerét csak úgy 
várhatják, ha az egyesült papságot gondosan nevelik, és anyagilag is függetlenítik 
népe támogatásától. Természetes, hogy sokkal többen fognak áttérni, ha azt lát-
ják, hogy papjukat nem maguknak kell eltartaniok, a szentségekhez is szívesebben 

 12 Ember Győzőnél: „mit Gott mus alles angefangen werden, sonsten ist alles vergeblich.”
 13 Borié vótumát a HHStA StRA 2325/1763-as számból idézi emBer, 1936, 330–331. 
 14 Ez utóbbi mondat valószínűleg nincs benne a vótumban, hanem Ember Győző saját magyará-

zata. 
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járulnak, ha keresztelésért, esketésért, temetésért nem kell külön díjakat fizet niök. 
Az egyesült papság fizetése ne legyen kevesebb, mint a római szertartásúaké. Álta-
lában évi 150 forintot tartott méltányos, lelkipásztori életet biztosító jövedelemnek, 
míg a tanítók évi fizetése átlagosan 50 forintban lenne megállapítandó. A püspö-
köknek kötelességükké kell tenni, hogy egyházmegyéjüket állandóan és rendsze-
resen látogassák, és a vizitáció eredményéről tegyenek jelentést. mutassák ki, hol 
nincsen pap, tanító, templom és iskola hol szorul javításra. A püspök panaszára az 
udvari Haditanácsnak meg kell hagyni, hogy ne alkalmazzanak a határőrségnél 
nem katolikus tiszteket. A Guberniumban a katolikusokat kell többségre juttatni. 
Az unitáriusokat ne juttassák hivatalhoz, de ennek kihirdetése nem javasolt. Az 
egyesülteket úgy alkalmazzák a hivatalokban, mint a latin szertartásúakat. Ezt 
hirdessék is ki. Az erdélyi papság Erdélyben nevelkedjék és ne Nagyszombaton. 
Az erőszak nem ajánlott, a rendeletek ismételt kihirdetése nem javasolt. A val-
lásügyben és az összes [többi fontos] kormányzati ügyben sok a tenni- és kevés a 
mondanivaló.15 

Az erdélyi udvari kancellária 1765. május 2-án kelt előterjesztésével kapcsolat-
ban Ember Győző az alábbi jegyzetszerű kiemelést alkalmazta. „Az erdélyi ka-
tolikusok helyzetével kapcsolatban Borié megjegyezte, hogy minden lehetséges, 
ha csak akarjuk. Részletes javaslatot dolgozott ki. Kimutatta, mennyi pénzre van 
szükség, mi legyen az alap.”16 Ebben az esetben az a tény, hogy Ember Győző 
nem jegyzetelte ki a vótumot, nem tekinthető veszteségnek, hiszen ennek e fontos 
forrásszerző akciónak a lényegi része bekerült a jegyzőkönyvekben is rögzített 
rezolúcióba. 

Az udvari Haditanács 1766. június 21-i előterjesztése a sichelburgi kerületben17 
élő unitus papok fizetésével foglalkozott. Borié ezzel kapcsolatban javasolta, hogy 
a papokat a cassa parochorumból fizessék, de ne 200, hanem csak 150 forintot, 
mert Erdélyben is csak ennyi a kongrua.18 Idővel valamennyi egyesült pap fizetésére 
sor fog kerülni, ezért is kell takarékoskodni. A fizetett papoknak meg kell tiltani a 
gyűjtést, ingyengabona elfogadását. Ez a népet az unióra fogja vezetni. Az 50 fo-
rintból olyan tanítókat kell alkalmazni, akik tudnak németül és számolni, hogy az 

 15 Ember Győzőnél: „[Weil] In Religions- und allen Regierungssachen ist besser viel zu thuen 
und wenig zu sagen.” Borié vótumát a HHStA StRA 922/1765-ös számból idézi eMBer, 1936, 
338–339; eMBer, 1983, 1304–1305, 1485–1486. 

 16 Ember Győzőnél: „[Weil] In Religions- und allen Regierungssachen ist besser viel zu thuen 
und wenig zu sagen.” Borié vótumát a HHStA StRA 922/1765-ös számból idézi eMBer, 1936, 
338–339; eMBer, 1983, 1304–1305; 1485–1486. 

 17 A szluini (károlyvárosi) határőrezred úgynevezett uszkók kerülete a horvát-krajnai (ma Szlové-
nia) határon. 

 18 Ember Győzőnél: „fizetés”. mária Terézia a görög egyesült papok kongruáját 1747-ben évi 100 
forintban állapíttatta meg. salacz Gábor, A Cassa parochorum története = A Gróf Klebelsberg 
Kuno magyar Történetkutató Intézet évkönyve, szerk. angyal Dávid, Bp., KKmTI – mTA, 
1933, 130. Ehhez számítottak még 50 forintnyi telekjövedelmet. hermANN István, A veszprémi 
egyházmegye igazgatása a 18. században (1700–1777), Veszprém, Veszprémi érseki és Főkáp-
talani levéltár – Veszprém megyei levéltár, 80–81. Így alakult ki a római katolikus plébáno-
soknál az évi 200, unitus pópák esetében a 150 forintnyi végösszeg. 
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ifjúságot alkalmassá tegyék a tiszti pályára. A költséget a cassa parochorum abból 
az összegből adja, amit a kamara ad. Így minden kifogás elkerülhető. Az udvar a 
segélyét oda szánhatja, ahová akarja.19 

Végül korai tanulmányában Ember Győző rövid említést tesz egy nagyon fontos 
1768-as propozícióról is. Borié20 ekkor tízezer forintot kívánt az egyesült püspöksé-
gek rendelkezésére bocsátani, hogy templomaikat orosz mintára könyvekkel lássák 
el. ugyanekkor hozta javaslatba az egyesült papság fizetésrendezését,21 mely szerint 
1768. január 1-től minden egyesült pap évi tizenkét forintot kapjon, azután éven-
ként néggyel többet, amíg a 150-et el nem éri. Így akarta biztosítani, hogy 39 évig 
szolgálják az uniót.22 

Ember Győző mindössze szófukar jegyzékeknek tartja a jegyzőkönyveket, ma-
gam viszont inkább kiválóan felépített emlékeztetőknek találtam őket. Ezt a jelleget 
az úgynevezett „Vidirung” gyakorlata biztosítja. A „vide”-k hivatkozásrendszere 
időben előre néhány hónap, vissza néhány év távlatában megmutatják az ügy fej-
lődésének az Államtanács jegyzőkönyveibe bevezetett állomásait. Az erdélyi kong-
ruaügy fejlődését az Erdélyi Vallási ügyosztály egy 1773. június 26-i előterjesztése 
nyomán foglalták össze az Államtanács jegyzőkönyveiben.23 Ezekben megtalálható 
minden korábban látott hivatkozás, sőt számtalan ezeken kívül is. Ennek okát az 
akkori országos levéltár-főigazgató kéziratban maradt műve előszavában úgy ma-
gyarázza, hogy ha bizonyos szempontok alapján nem válogatott volna akták, sőt 
aktarészletek között is, akkor nemhogy nyolc év, de még nyolc hónap anyagával 
sem végzett volna a rendelkezésére álló idő alatt. 1983-as művében így fogalmaz: 
„A válogatásnál két szempont vezetett. Az első és a döntő az volt, hogy a gyűjtött 
anyag az Államtanácsot, annak tagjait világítsa meg. A második pedig az, hogy 
magyarország történetére is fényt derítsen. Ezt a második szempontot azonban 
alárendeltem az elsőnek.”24 Eddigi vizsgálataim alapján elismerést érdemel Ember 
Győző válogatásának minősége. mégis az alábbiak hivatottak megmutatni, milyen 
potenciált rejt, ha a jellemző véleményeket a jegyzőkönyvbe bejegyzett döntésekkel 
és a szakirodalmi feltárásokkal együtt használjuk. 

miskolczy István Bajtay püspökről írt kiváló művében a következőképpen so-
rakoztatja az 1764-es év vallásügyi eseményeit: 1. mária Terézia miként magyar-
országon, Erdélyben is általános oktatásügyi investigatiót rendel el, s egyetem 
alapítását tervezi. Ez utóbbi ürügyül szolgál a protestánsok külföldi egyetemjárá-
sának korlátozására. 2. A királynő nagy súly fektet a térítésre. A más vallásúak 
által lakott helységekbe misszionáriusokat küldet, akik mindent megtesznek, hogy 
működésük eredményes legyen. A konvertiták védelme környezetük üldözésével 

 19 Borié vótumát a HHStA StRA 1608/1766-os számból idézi eMBer, 1983, 1483. 
 20 A vótumszerzőségének kérdését lásd később.
 21 Az Ember Győzőnél szereplő „[…] rendezte […] intézkedett” kifejezések természetesen nem 

reálisak. 
 22 Borié vótumát a HHStA StRA 967/1768-as szám alapján idézi eMBer, 1936, 342. 
 23 HHStA StRP 1429/1773-as szám alapján vide 3351/1764; 195, 489, 1296, 1582/1765; 691, 

756, 1074, 1694, 2294, 2557, 2661, 2955/1767; 1922, 2558, 3555/1769; 1801/1773. 
 24 eMBer, 1983, 3–4. 
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[értsd: gyűlöletével] szemben a templomépítésekhez hasonlóan kiemelt feladattá 
vált.25 Ennek a programnak 1762 óta megfelelő kongruaügyi vonzatai is vannak. 
Nem véletlen, hogy egy 1764. július 28-i, az Államtanácsban született döntés ar-
ról beszél, hogy a latin rítusú katolikus klérust illetően már korábban született 
egy ideiglenes rendelkezés a korábbi módon („praeterito modo”) bírt jövedelmeivel 
kapcsolatban.26 

Ez a rendelkezés csak arról szólhatott, hogy a bevezetendő újabb kongrua- és 
stólarendezésig a papok járandóságait a korábbi rend szerint biztosítsák. Egyér-
telmű ugyanakkor, hogy mária Terézia ezeket a nagyrészt természetbeni jövedel-
meket állami pénzjuttatásra kívánta cserélni. Bajtay püspök már 1765 nyarán azt 
újságolta Halmágyi guberniumi titkárnak, hogy a vallás ügyében nagy változások 
várhatóak: mária Terézia canonica portiót hasíttat ki a bevett vallások papjainak, 
de cserébe elveszi tizedjövedelmeiket, hogy a befolyó többletet egy általános vallás-
alap javára fordítsa.27 mindezzel kifejezte, teljes mértékben biztos vizitációs jelen-
tésének uralkodói elfogadásában. Ez a jelentés fokozott igényt támasztott a köz-
igazgatási segítségnyújtásra is. Ahogyan például 1765 májusában az Erdélyi udvari 
Kancellária számára kiadott uralkodói döntés is tartalmazta: a titkos („occulte”) 
zsidózás által megfertőzötteket a javasolt módon kellett megrendszabályozni, vagy-
is hogy a zsengébb életkorúak esetében az elöljárók a törvényeknek megfelelően 
testileg fenyítik őket, és be is zárhatják őket, amíg az igaz megtérés jeleit nem mu-
tatják. A misszionáriusok a népet minden lehetséges eszközzel az ortodox [értsd: 
katolikus] vallásra térítsék. Általában az aposztázia bűntettével kapcsolatosan a 
mihamarabbi jelentést kell felterjeszteni (ad 6tum). Bajtay püspök jelentése szerint az 
egyik templomrestitúciós eljárásban a nép megszámlálását nem a megfelelő módon 
végezték. Csak az egyházfenntartónak számító gazdatársadalmat vették számba, 
a szegényeket nem. Az uralkodói döntés előírta ennek a hibának a korrigálását a 
legközelebbi vizitáció alkalmával (ad 7mum). A Kancellária a korábbiakban helye-
sen ítélte meg, hogy az újonnan létrehozandó parókiák a lelkigondozás minden 
kellékével ellátandók, és a szükséges megélhetésről (kongruájáról) is gondoskodni 
kell. Borié báró javaslata („minden lehetséges, ha csak akarjuk”) a kancelláriai 
aggodalmakra adott válasz, miszerint az erdélyi körülmények és az erdélyi törvé-
nyek szabta keretek között, a korábban tett megfontolások alapján sem az építési, 
sem a kongruaalap nem tölthető fel megfelelő anyagi forrásokkal. A döntés ezen a 
helyen a Kancellária számára részletesen nevesíti tehát azon alapokat, melyeket az 
uralkodónő az erdélyi vallásügyre szán (ad 8vum). Az új plébániákat elsősorban az 
unitáriusok által lakott kerületekbe, Aranyos és udvarhely székekbe telepítsék (ad 
11mum). A[z unitus] püspököt ösztönözzék arra, érje el, hogy a skizmatikus zavar-

 25 Miskolczy István, Bajtay J. Antal, Budapest, élet Irodalmi és Nyomda Rt., 1914, 49–50.
 26 HHStA StRP 1976/1764 Curr. Vortrag der Siebenbürgischen Canzley ddo 7ten julii 1764. Circ. 

Den 18ten julii. Erl. Den 28. julii. über die vom Bischofen in Siebenbürgen graeci ritus uniti 
gegebene Information die unterrichtung der jugend betr. 

 27 Magyar történelmi évkönyvek és naplók ľ XVI–XVIII. századokból, IV: halMágyi István 
naplói 1752–53. 1762–69. és iratai 1669–1785, közli Szádeczky lajos, Budapest, Athenaeum 
Könyvnyomda, 1906 (magyar történelmi emlékek. második osztály, Írók, 38), 203. 
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gások végidejében, 1761–62-ben feloszlatott marosváradgyai, algyógyi és remetei 
kolostorok földesúri adományozású földjeit továbbra is a lelkigondozás céljaira ad-
minisztrálják (ad 13um).28 

A Habsburg Birodalom pénzügyi illetékességében Hatzfeld gróf szintén megkap-
ta az uralkodói rezolúció megfelelő részeit. Ez kimondta, hogy az uralkodónő az er-
délyi ordinárius jelentéséből értesült arról, hogy az erdélyi lelkigondozók kongruája 
messze nem éri el a 150 forintot.29 Hogy szükségeikben megfelelő ellátást biztosítson 
számukra, arra való indítást érzett, hogy a cassa parochorum 16.000 forintos ural-
kodói adományösszegéből 7000 forintot az erdélyi vallásügyre szánjon, melyből 
erdélyi plébánosok a nevezett összegig történő kongruakiegészítése eszközlendő. Az 
ügyben a Kamara folytassa le a megfelelő tárgyalásokat az Erdélyi udvari Kancel-
láriával. A kamarai jövedelmekből kiutal évi szükségletként 1500 forintot három 
Aranyos és udvarhely széki plébánia felállítására, plébános és iskolamester ellátá-
sára, 150 forintot a bálványosvárallyai plébános és 500 forintot a szitás- (székely-) 
keresztúri templom helyreállítására. Azon helységek számára, ahol még hiányzik 
a megfelelő lelkigondozás, új plébániák létesítésére és iskolamesterek állítására az 
alábbi alapokat határozza meg: 1o a portugál jezsuitatőkéből megszerzett rész 4%-
on számított kamatait.30 2o Az erdélyi nem unitus klérus által Őfelsége rendelkezé-
sére bocsátott „önkéntes adomány”-t.31 3tio be kell vezetni azt a Temesi Bánságban 
már létező rendelkezést, miszerint tárnánként nemcsak hogy egy szabad bányapar-
cellát („Kux”) a templomok és iskolák számára kell művelés alá vonni, de minden 
egy forint hozam után is egy krajcár fizetendő ugyanezen célokra. Erdélyben ugyan-
akkor ezt azon korlátozás mellett kell alkalmazni, hogy a rendelkezés kizárólag az 
újonnan bérbe adandó tárnákra érvényes. 4o az erdélyi bányajövedelmekből az ál-
lamháztartás számára („dem Staats Inventario”) biztosítandó 155.353 forint feletti 
rész negyede, végül 5o az erdélyi Kincstartóságtól bekért tizedügyi privilegiális do-
kumentumok alapján bejövő növekmény szintén a nevezett üdvös célra fordítandó. 
Az ügyben a Kamara mihamarabb tartson koncertációt az Erdélyi udvari Kancellá-
riával, melynek külön tárgya legyen, hogy az így meghatározott öt utóbbi alapot ho-
gyan lehet a lehető legnagyobb mértékben forgótőkére váltani, hogyan lehet ezeket 
az összegeket folyamatosan az új plébániák és iskolák alapítására úgy felhasználni, 

 28 HHStA StRP 1249/1765 den Vortrag der Siebenbürgischen Kanzley ddo 2n may. Circ. den 18. 
may. Erledigung nicht vermerkt. über den Bericht des siebenbürgischen Bischofen den zustand 
seiner Dioeces betreffend. Resolution. 

 29 Ezen a helyen még valószínűleg a III. Károly által megszabott közforintértékről van szó. A mária 
Terézia-féle emelés az 1770-es években annyit jelentett, hogy onnantól kezdve a szabott összeget 
rajnai (rénes) forintban kellett érteni. 

 30 A nevezett alap az 1759-ben Portugáliában feloszlatott jezsuita rend vagyonából mária Terézia 
által megszerzett 400.000 forintot jelentette. Kamatjövedelmei a katolikus papok fizetésének 
javítását, katolikus lelkigondozók vagy iskolamesterek állítását, illetve katolikus templomok, 
plébánia- vagy iskolaépületek építését vagy felújítását szolgálták. A nevezett alapot 1773 után 
együtt kezelték a valamikori jezsuita vagyonnal, és Erdélyi Vallásalapnak is nevezték. 

 31 Borié ezt a 100.000 „türelmi hozzájárulás”-t „vérdíj”-nak nevezte, és a lukács evangéliuma 
16. rész 9. verse alapján egy vallási uniós alap magjának javasolta. Vótumát a HHStA StRA 
2150/1761-es szám alapján idézi eMBer, 1936, 342. 
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hogy a lelki üdvöt szem előtt tartó uralkodói szándék a lehető leghatékonyabb mó-
don menjen teljesedésbe.32 

Halmágyi István erről a legfelsőbb döntésről emlékezik meg, mikor arról a kincs-
tartósági átiratról ír, mely szerint a canonica portióval nem rendelkező katolikus 
papoknak [értsd: a misszionáriusoknak33] a magyarországi kamarai jövedelmek-
ből hétezer forintot kell juttatni.34 A református guberniumi titkár megemlíti, hogy 
mindebből bizonyára Aranyos és udvarhely széki plébániákat fognak felállítani, 
és elsősorban az unitáriusokat fogják velük áttérésre biztatni.35 Kaunitz államkan-
cellár erőteljesen ellenjavallta ezt a tervet: szerinte a magyarok Erdélyre támasztott 
igényét erősítette volna, ha a katolikus lelkészpénztárból Erdélyre is fordítanak.36 

A fentebbi, 1765. májusi döntésből is látszik, hogy mária Terézia az apjával,  
VI. (III.) Károllyal ellentétben uralkodói felelősségét azzal is igyekezett bizonyíta-
ni, hogy döntései nem egyszerű és könnyen osztogatott „placet”-ok, de egyúttal az 
ügy lényegi megértéséről tanúskodó irományok. A megértési folyamatot segítő, egy-
szerűsítő kivonatok, összefoglalások a kabineti anyagban nagy számban maradtak 
meg. Ilyen szempontból a valamikori államtanácsi vótumok sem tekinthetők iga-
zából önálló alkotásoknak. Gyakran csak tartalmi összefoglalói, lényegkiemelései, 
hangsúlyozásai az eléjük kerülő ügyiratnak. Az Államtanács-jegyzőkönyvekbe be-
vezetett döntés és a véleményezett ügyirat összevetésével ez a fajta kapcsolat – mint 
ebben az esetben is – könnyen kimutatható. Természetesen nem hallgathatjuk el, 
hogy ezen a helyen a forrásszerzésnek és egy speciális katolikus alapba való összefo-
gásának kérdése a lényeges, mely kamataiból képes lenne ellátni az erdélyi katolikus 
ügyek finanszírozását. Borié etatista voluntarizmusa csak annyit tükröz, ő is fel-
fogta, mennyire bele van ágyazva Erdélyben mindez azokba a történetileg kialakult 
viszonyokba, melyeket a Diploma leopoldinum is elismert. Sajnos Ember Győző ezt 
a vótumot nem tudta összekötni azzal a fél évvel későbbivel, amikor Borié államta-
nácsos élesen kirohant báró Brukenthal ellen, a dolgok kerékkötőjéül szolgáló ra-
vasz lutheránusnak kiáltva ki őt. Pedig a tartományi kancellár vétke csak annyi volt, 
hogy a fentebbi tényt nyilvánvalóan bizonyította mária Terézia előtt. Politikailag 
különösen kényes az a kérdés volt, hogy a protestánsok által élvezett tizedjövedel-
meket komoly sérelmek nélkül lehetetlen volt újból kincstári kezelésbe venni.37 El-

 32 HHStA StRP 1249/1765 Billet an Grafen Hatzfeld. 
 33 Egy még azonosításra váró 1754-es rendelet szerint a közösségeknek a bevett vallások papjai 

számára adómentes canonica portiót kell kihasítaniuk (lásd később). Ez Erdélyben valószínűleg 
a templombirtokláshoz volt kötve, az erdélyi törvények pedig védték a többségi felekezetnek a 
középkori templomhoz való jogát. Nem véletlen, hogy Bajtay püspök korábban látott kongrua-
ügyi javaslatai templomfelújítással és templomelvétellel (katolikus nézet szerint templomresti-
túcióval) vannak egybekötve. 

 34 Sic! – Szádeczky lajosnál „két ezer”. 
 35 halMágyi, 1906, 206. 
 36 EmBER 1936, 344 hivatkozással a HHStA StRA 1848/1765-re. 
 37 A Brukenthal báró által vezetett Erdélyi udvari Bizottság 1767. február 14-i előterjesztésében adta 

meg tájékoztatását arra az előző évben feltett uralkodói kérdéspárra, „mi a helyzet az erdélyi tize-
dekkel?” és „miért nem tekinthető minden tized koronajószágnak?” HHStA StRP 362/1765 Vort-
rag der Commission in Transylvanicis ddo 14. Febr. vide 2993 de Ao 1766. Conclusum: reponatur. 
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esett tehát az a Borié által szorgalmazott lehetőség, hogy egy általános vallásalapot 
egy viszonylag gyorsan keletkező többletből töltsenek fel. Az ügy oda vezetett, hogy 
mária Terézia az erdélyi misszió égető szükségeit és a felmerülő nehézségeket látva 
1765. november 26-án immár a Portugál Tőke erdélyi célokra való odaszánásáról 
való megismételt döntést hozott. Ennek kapcsán volt szó arról is, hogy az újonnan 
megszerzett Portugál Alapot esetleg erdélyi unitus vallási célokra is felhasználnák.38 

Nem kavart kevesebb vitát az unitus pópák anyagi megsegítésének kérdésköre 
sem. A kérdés erős összefüggésben állt a mindkét görög szertartású (egyesült és 
nem egyesült) klérus által élvezett szabadságokkal (értsd: privilégiumokkal). A 17. 
század végi erdélyi törvényeknek megfelelően nagy lélekszámú községekben három, 
közepesekben kettő, kisebbekben egy pap kaphatott adómentességet. mária Terézia 
1743. évi rendeletével ennek alapján szabta meg a papok számát.39 Nenadovics kar-
lócai metropolita még 1755. június 27-i kérvényében szóba hozta erdélyi hitsorso-
sainak sanyargatását, vagyis hogy pópáikat adóügyekben azért különböztetik meg 
negatív módon az unitusokkal szemben, hogy így az unióra kényszerítsék őket.40  
A metropolita által sérelmezett intézkedés az uralkodónő egy 1746-os döntése volt, 
amely az uniónak a Vissarion-féle mozgalom által megbolygatott viszonyait kívánta 
megszilárdítani. Ennek alapján ugyanis az unitus pópákat mentesítették a kontribú-
ció fizetése alól, míg a nem unitusokat mária Terézia kifejezett saját kezű döntésére 
adófizetés alá vonták.41 Amikor ez a rendelet született, akkor még a calculusrend-
szer volt érvényben, amelyben országos szinten csak az egyes natiók (és a különleges 
jogállású rendek vagy kiváltságos idegenek egyes csoportjai) voltak megfoghatók, 
vagy legfeljebb a törvényhatóságok adómennyiségei. 1754-re azonban felállt az az új 
adórendszer, amely az azt kidolgozó bizottság vezetőjéről, Bethlen Gáborról, a ké-
sőbbi udvari kancellárról kapta nevét. A Systhema Bethlenianum alapvető nóvuma 
az volt, hogy az egyes adózóra, annak jogállására és vagyonára épült. Ettől kezdve 
Erdélyben létezett egyedi adóalany, aki adótárgyakat birtokol, s egyrészt jogállása 
szerinti fejadót fizet, másrészt vagyontárgyai után járó vagyonadót, bizonyos fog-
lalkozások esetén jövedelemadót. Ez az adórendszer a magyarországi viszonyokkal 
ellentétben áttörte a „ne onus inhaereat fundo” rendi elvét. A megváltozott helyzet-
ben az unitus plébánosok adómentességét is újra kellett értelmezni. mária Terézia 
1757. december 20-i rendelete világosan kimondta, hogy „hivatalban lévő papok és 
bármely az adott helyen kijáró (egyházi) státus száma szerinti egyházi személyek és 

 38 Borié vótumát a HHStA StRA 2609/1765-ös szám alapján idézi eMBer, 1936, 336. HHS-
tA StRP 2609/1765 Das Schreiben des Grafen von Hatzfeld ddo 20. Nov. Die Concertation 
zwischen Grafen von Hatzfeld, dem Hof-Kriegs-Rath, der Siebenbürgischen Kanzley und der 
Hof-Kammer die Erhebung des catholischen Pfarr- Schul- und Kirchen-Weesen in Siebenbürgen 
betreffend (erledigt den 26. Nov.).

 39 nyáráDy R. Károly, Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítás-
tól a dualizmus koráig, Erdélyi múzeum 59(1997)/1-2, 13.

 40 trócsányi zsolt, Erdélyi konferenciák, erdélyi miniszterek: Erdély kormányzatának legfel-
sőbb irányítása, 1752–1761, levéltári Közlemények 59 (1988) 2. sz. 232. 

 41 mNl ol A108 19. csomó 132r-139v. Protocollum Commissionis Aulicae in Transylvanicis dd 
o 9 a Decembis A o 1746. Resolutio. 
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jövedelmeik nem vonhatóak a hadiadó alá, így a [földvagyon] hiányában a számuk-
ra kiutalt jövedelemkiegészítő föld sem.”42 Ezt az unitus klérus úgy értelmezte, hogy 
szőlőik és más jövedelmeik is mentesek a járadék alól. Ezzel szemben a gyakorlat 
szerint csak a szántóik, rétjeik és állataik után járó kontribúció alól mentesítették 
őket.43 

A rendelet fontos része lett az erdélyi görögkeleti püspökség 1758–62 közötti 
helyreállítási folyamatának is. Az 1759. június 6-i miniszteriális konferencia fő tár-
gya az erdélyi exempt nem unitus püspök instrukciótervezete volt. A jegyzőkönyv  
8. pontja szerint a királynő a püspök ellátására (mensa episcopalis) a census cathedra-
licuson túl (ez évi egy forint minden ortodox papjától) ezer birodalmi tallért engedé-
lyez a kincstárból, de semmi mást ne követeljen népétől és papságától (bírságokat, 
gyűjtéseket stb.). A vizitációkat úgy ejtse meg, hogy ne terhelje meg velük túlságosan 
az adózókat. Papjait utasítsa, hogy stólát csak az előírás szerint szedjenek. A 9. pont 
szerint olyan helységekben, amelyekben korábban unitus papok működtek, és adó-
mentes canonica portiójuk volt, a helyükbe lépő ortodox papokat ne illesse meg ez; 
a földet adják vissza korábbi tulajdonosuknak, a papokat tartsák el híveik. Ha vala-
hol ingatlant juttatnak tartásukra, ezek adó alatt maradnak, a papok csak a fejadó 
alól legyenek mentesek (az uralkodó kegyelméből). Ha ilyen falvak újra visszaállnak 
az unióra, az unitus papok ismét kapják meg a canonica portiót (exemptióval). A 10. 
pont szerint pedig, ha egyes helységekben csak az unitus pap marad meg az új hiten, 
haláláig élvezhesse a canonica portiót. Az ez alapján elkészített rescriptumtervezet 
tárgyalásakor báró Bartenstein kételyét fejezte ki aziránt, hogy 1744-ig az unió tel-
jes lett, és minden unitus egyházi telket az uralkodó és katolikus személyek adomá-
nyoztak volna. Ennek megfelelően azt az alapvető változtatást javasolta, hogy az 
egyházi telkek közül csak azokat kellene visszaadni az unitusoknak, amelyeket nem 
ortodoxok pénzén vettek, hanem az uralkodó vagy magánszemélyek adtak unitus 
papok használatára. A vele élesen szembehelyezkedő Kancellária azzal utasította 
el az illír deputációs elnök kételyeit, hogy az sérelmes a recepta religiókra nézve.44 
Az [adómentes] unitus papi telkeket a Kancellária szerint a községek és birtokosai 
királyi rendeletre szakították ki.45 ugyanebben az időben adják ki az 1759. június 
15-i unitus adóügyi rescriptumot is. Ez a leirat azért volt különösen fontos, mert ez 
a vetés alapján húsz mérő gabonára és 15 fuvar szénára terjesztette ki az unitus vi-

 42 „[...] nec Presbiteros actu fungentes, numerumque in loco qualibet statum ingredientes a capite 
et facultatibus Ecclesiasticis, vel in harum defectu ab aliis tales supplentibus Fundis ad Contri-
butionem adigere praesumat.“ Idrézi gróf Blümegen 1773. augusztus 12-i irata. lásd következő 
jegyzet. 

 43 EuK 1773:1614. Vortrag des H Gr v Blümegen. Wien den 12 n Augusti 1773. Die Vorstellungen 
deren Deputirten des Fogarascher Cleri über die Befreyung der unirten Pfarern von der Contri-
bution betr. 

 44 utalás arra, hogy az erdélyi románság egy kisebb töredéke, a hátszegi kisnemesi jogállású boé-
rok a reformátusokkal való egyesülést választották. 

 45 Ezt az ezen a helyen részletesebben nem hivatkozott rendelkezést 1754-re kell tennünk, hiszen – 
mint láttuk – ekkor történt meg a Systema Bethlenianum bevezetése, és a rá következő évben a 
szerb metropolita már erdélyi hitsorsosainak adóügyi sérelmeit jelentette. A bekezdés adataira 
lásd trócsányi, 1988, 253. 
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lági klérus adómentességét. Ezt azonban nem egy évre, hanem két vagy három évre 
beosztva. Azokban a törvényhatóságokban, ahol a földek három nyomásra voltak 
beosztva, egy évre csak hat mérő jutott, azokban a kerületekben, ahol két forduló 
volt a jellemző, ott tíz mérő gabonányi vetés adómentessége illette meg az unitus 
pópát. mindez a kezdetektől fogva nagy sérelmet okozott az unitusoknak.46 

A közben királyi biztosként Erdélybe induló Bethlen Gábor utasítást kapott arra 
is, hogy vizsgálja meg az unió megerősítésének új eszközeit. Az erdélyi udvari kan-
cellár 1759. szeptember 21-én és 25-én ült össze tanácskozásra az erdélyi katoliku-
sok főbbjeivel: Kemény lászló gubernátorral, Batthyány józsef katolikus püspök-
kel, Henter Dávid tartományi kancellárral. Részt vett az üléseken Aron püspök is. 
A javaslatok alapvetően itt is közigazgatási segítségnyújtásra támasztott igényként 
értelmezhetőek. 1. Körrendeletben kell közzétenni, hogy csak azoknak tűrik el a di-
suniálást (bizonyos feltételekkel), akik a türelmi rendelet kihirdetéséig ortodox hitre 
tértek. A királynő illően büntesse azokat is, akik ugyan a rendelet kihirdetése előtt 
álltak át, de nem teljesítették a türelem feltételeit. 2. Az ortodoxoknak ne adjanak 
püspököt, vallási ügyekben forduljanak a Guberniumhoz. 3. Az ortodox papok ne 
kapjanak kepét47 vagy más egyházi javadalmat. 4. Az ortodoxok is fizessék a törvé-
nyes járandóságukat az unitus papnak. 5. A bevett felekezetekhez hasonlóan nekik 
se legyen szabad uralkodói engedély nélkül templomot építeni. 6. A gubernátor és a 
kincstartó mint az unitus egyház protektorai rendelkezzenek a fiscalis directornak, 
hogy az tartasson vizsgálatot a türelmi rendelet kihirdetése után disuniáló nép és 
bujtogatói ellen. Az utóbbiak ellen, ha nemesek, indítson törvényes eljárást. 7. Az 
unitusok saját papjaiknak fizessék a tizedet, az ortodoxoknál pedig maradjon meg 
a korábbi gyakorlat (vagy saját papjaiknak, vagy az evangélikus szász papoknak 
adják ezt), de akik most disuniáltak, az unitus papnak fizessenek. 8. Az unitus 
papok a stólán és más törvényes beneficiumon kívül mást ne vegyenek híveiktől. 
(Aron püspök szükségesnek tartja hozzáfűzni: kepét vagy a Gubernium által el-
rendelt szolgáltatást vehessenek, s minden mást is, amit a zavarok előtt kaptak.)  
9. Aron becsületes, alkalmas papokat szenteljen fel. 10. Az unitus papok és a nép 
pereit ügyvéd vigye a Gubernium előtt (legalább 150 forint fizetéssel). Az előter-
jesztés kapcsán Trócsányi zsolt megállapítja, hogy kicsinyesség, a látókör hiánya, 
a tarthatatlanhoz való ragaszkodás jellemzi az értekezletet. zseniális megjegyzése, 
hogy azt az intézkedést, mely kifejezetten az unitus egyház helyzetének rendezését 
szolgálná, éppen Aron püspök kontrázta meg.48 Kiváló megállapítása mégis alá-
támasztás nélkül marad. Az a magyarázat hiányzik itt, hogy a kor katolikus egy-
házpolitikájában a méltányos és a szegényekre tekintettel lévő stólarend elrendelése 
szükségszerűen össze volt kötve egy állami kongruapolitika bevezetésével. 

Az 1764-es oktatásügyi vizsgálat elrendelésére válaszul az éppen ekkor Bécsben 
tartózkodó Rednik püspök tájékoztatást adott az ifjúság nevelésével kapcsolatban. 

 46 EuK 1773:1614 lásd korábban. 
 47 A kepe az úrbéri szolgáltatások módjára, természetbeni juttatásként adott egyházi adó volt 

Erdélyben felekezetektől függetlenül.
 48 trócsányi, 1988, 257–258. 
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Ezeket az információkat az Erdélyi udvari Kancellária egyik 1764. július 7-i elő-
terjesztése tárgyalta. Az újonnan kinevezett unitus püspök hangot adott annak a 
meggyőződésének, hogy az unitus oktatásügy javításának három döntő akadálya 
van, görög szertartásúak többes és bizonytalan identitása, a klérus megélhetésé-
nek megoldatlansága és a más vallásúak (köztük a latin rítusú katolikusok) gyű-
lölsége, melyekkel ezek az alkalmas unitusokat is távol tartják a közhivataloktól. 
Az ügyirattal az Államtanács is foglalkozott. Az itt született július 28-i döntés az 
unitus kongruapolitikát a római katolikus provizóriumhoz kötötte, ezzel egyúttal 
érvényben tartotta az 1759-es Aron-féle javaslatot is. Az uralkodói rezolúció kife-
jezetten kiemelte, hogy ennek a rendelkezésnek az az egyenes következménye, hogy 
a kiutalt jövedelempótló földeket is mentesíteni kell az adó alól, hogy így azok az 
unitus klérusnak congrua sustentatiójához tevőlegesen hozzájárulhassanak. Ami-
kor az adóügyi mentesítéssel [tehát az ideiglenes kongruarendezéssel] kapcsolatos 
előkészítő irat beérkezik, a püspök és a Gubernium tartsanak koncertációt. Ennek 
során egyrészt azt kell meghatározniuk, hogy éves szinten mekkora az a földmeny-
nyiség, mely az unitus klérus tisztes megélhetéséhez szükséges, de a tanácskozás so-
rán egyéb megoldási lehetőségeket is mérlegelni kell. Az így születendő javaslatokról 
tájékoztató jelentést kell felterjeszteni. érvényben maradt ugyanakkor az a korábbi 
uralkodói rendelkezés is, hogy a skizmatikusok ne ordináljanak lelkipásztorokat, 
és ha ilyenek az unióra térnének, akkor az ilyeneket ne engedjék oda a plébánosi 
funkciók gyakorlására.49 A laikusokat azonban, még ha unitusok voltak is, a katoli-
kusok egyenlő részeként a többiek sérelme nélkül kellett a tisztségekbe előléptetni.50 

Az a megállapítás, hogy a görög szertartású pópák anyagiasak, kik az unióra ki-
zárólag anyagi okból állnak, előfordul báró Borié vótumaiban,51 aki ezt gróf Hadik 
és báró Siskovich előterjesztéseiből vette.52 Ők viszont ezt a megállapítást Rednik 
püspöktől vették át,53 aki szintén vette ezt a gondolatot, mégpedig az egyik első 
római ösztöndíjas erdélyi román unitus egyházitól, Grigorie majortól, aki a radnai 

 49 A rezolúciónak ez a része tovább vezet bennünket a görög szertartású felekezetek valódi („va-
lide”) és engedélyezett módon („licite”) végrehajtandó papszentelésének problémájához. mNl 
ol A108 3. csomó 527r-535v Gemeinsamer a.u. Vortrag der treugeh. Sieb. Hkanz und der 
treugeh Illyr Hdep die in Rücksicht der ordinirung des nicht unirten Cleri in Siebenbürgen zu 
treffen nöthige Verfügungen betr. Wien d. 14. may 1777. 529r. 

 50 HHStA StRP 1976/1764 lásd korábban. 
 51 eMBer, 1936, 342.; eMBer, 1983, 1303–1304 hivatkozással a HHStA StRA 191/1765-ös szám-

ra. eMBer, 1936, 338–339 hivatkozással a HHStA StRA 922/1765-ös számra. Elképzelhető, 
hogy hasonló megjegyzés szerepelt az 1765-ös év 1077-es aktájában is. Az Államtanács-jegyző-
könyvekbe bevezetett uralkodói döntés 8. pontja ugyanis Athanasie Redniknek egy kérvényével 
foglalkozik, melyben a püspök az unitus klérus kontribúció alóli mentesítését indítványozza. 
HHStA StRP 1077(1765 Vortrag der Siebenbürgischen Canzley dd o 18. Apr. die von dem lezt 
verstorbenen Fogarasser unirten Bischofen Petrus Paulus Aaron gegründeten zwey Semimarien, 
beziehungsweise Klöster betr. circ.: 30. Apr., erl.: 30. may.

 52 HHStA StRP 253/1765 Vortrag des Hof-Kriegs-Raths dd o 1. Febr. 1765 über zwey von dem 
Gr v. Hadik und den Br. v Siskowics erstattete Berichte über die Bestellung der P. P. Piaristen im 
Radnaer militar-Bezirk, cirk.: 3. Febr., recirk.: 29. martii., erl.: 18. Apr.

 53 i. tóth zoltán, Az erdélyi román nacionalizmus első százada (1697–1792), Csíkszereda, Pro-
Print Könyvkiadó, 1998, 223, 411 hivatkozva az EuK 1764:294-es számra. 
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román határőrezred megszervezésénél Buccow jobbkeze volt, aki elsősorban a görög 
szertartású egyháziakat vette célba, s olyan kedvezményeket ígérve csábította őket 
az unióra, amelyet a világi főhatóságok is nemegyszer rosszallással fogadtak.54 Az 
ő nyomán lett először javaslattá, hogy a görög szertartású pópák vallásváltása ér-
dekében különböző anyagi kedvezményeket kell számukra biztosítani a görögkeleti 
pópákkal szemben.55 Hadik gróf erdélyi főhadiparancsnok 1765 első felében négy 
anyagi természetű javaslatot tett,56 melyet az Államtanács az udvari Haditanács, az 
Erdélyi Kancellária és az Illír Deputáció közös tanácskozása elé kívánt utalni. Egy 
közelebbről nem ismert időpontban azonban az uralkodó helyt adott a közbevetés-
nek, mely (területi) illetéktelenség alapján ki kívánta rekeszteni a görögkeletiekkel 
foglalkozó szervet az ügy tárgyalásából.57 Borié beszélt a Bécsben tartózkodó új 
püspökkel, aki állítólag saját kérésként fejtette ki, hogy ha fizetését 3000-ről 4000 
forintra emelik, hajlandó a vizitációs körutakat saját költségén megtenni.58 Az ál-
lamtanácsos mégis hiába terjesztette ezt egyetértőleg elő,59 az Államtanácsban az 
a döntés született, hogy a Kancelláriának úgy kell kihallgatnia a cenzussal kap-
csolatos püspöki meggondolásokat, hogy közben titkolja, hogy a fiscus a kollekta 
teljes bevonását tervezi.60 Ez a döntés tehát Borié megintésével egyenértékű, aki lé-
nyegében Hadik elképzelését erőltette a püspökre. Ezzel mindössze kényszeredett 
engedményt csikart ki, ráadásul idő előtt felfedte az udvar szándékát is. A püspöki 
kérés egészen más hangsúllyal és formában hangozhatott el, mint ahogyan azt az 
államtanácsos tálalta.61 A nép nyelvén „Pominock”-nak nevezett járadék ugyanis az 
évenkénti egyházlátogatásokkal összekötve nemcsak a püspök, hanem az esperesek 
(„Archi-Diaconus”) eltartását is szolgálta, fele-fele arányban oszolva meg közöt-

 54 Buccow tábornok 1763. január 24-i Aron püspökhöz intézett levelében meginti majort, hogy 
adó és decima alóli mentességet, szabad erdőlést, italmérést, a vármegyei és széki hatóságoktól 
való függetlenséget és más hasonlókat ígért az uniálás fejében. i. tóth, 1998, 234, 418. 

 55 Vö. halMágyi, i. m., 20, 165–166. 
 56 Az erdélyi unitus klérus számára gróf Hadik a 1. fejadó és a 2. kontribúció, 3. a Portio Canoni-

ca és 4. az egy forintot kitevő census cathedraticus elengedését javasolta. 
 57 Ember Győző késői nagymonográfiájában már nagyon helyesen jegyezte meg azt a tényt, hogy 

az Államtanácsban nagy súlyt fektettek arra, hogy szülessen olyan közös államtanácsi propo-
zíció, mely lényegében az uralkodói döntésnek megfeleltethető. eMBer, 1983, 33, 38. Ebben az 
esetben egy későbbi uralkodói intézkedés felülírt egy olyan jegyzőkönyvi bejegyzést, mely az 
Államtanács előtt (elnöke az uralkodó) egyszer már elfogadásra talált, így az végül is nem az 
uralkodó döntésének, hanem csak az Államtanács elintézéstervezetének tekinthető. 

 58 Ez a járadék összefüggött a kánoni látogatásokkal. Nem véletlen, hogy az esperesek (protopó-
pák) is részesedtek belőle. 

 59 eMBer, 1983, 1303–1304 hivatkozással a HHStA StRA 191/1765-ös számra. 
 60 HHStA StRP 191/1765 Vortrag der Siebenbürgischen Kanzley dd o 26. jan. 1765.Womit über 

die von denen zwey Archidiaconibus gr. r. unitis gemachte Bittschreiben und gegen dem Foga-
rasser Bischof nomine Cleri gestellten Klagen die Wohlmeynung gegeben wird. circ.: 28. jan. 
erl. 5. Febr.

 61 A valószínű püspöki nyilatkozat így hangozhatott: „Ha a vizitációs körutakat valóban a saját 
költségén kell megtennie, akkor kéri, hogy méltányosságból fizetését 3000-ről 4000 forint-
ra emeljék.” Nem véletlenül figyelmeztetett egy 1771 legvégéről származó összefoglalás arra, 
hogy „[Őfelsége parancsától] ezek az emberek azonnal bátortalanok és gyanakvóak lesznek.” 
mNl ol A108 20. csomó 162v.
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tük.62 Ilyen körülmények között egyáltalán nem érhet bennünket váratlanul, hogy 
Athanasie Rednik a Kancellária előtt az őt illető járadékok (legalább részbeni) meg-
tartása mellett emelt szót. Így tehát az unitus klérus klérusként („qua clerus”) és 
mintegy kongruaképpen („quoad congruam”)63 a fejadó, kontribúció és a canonica 
portio64 alól mentesíttetett, a koncertáció az egyházi járadék felére csökkentését és 
ezzel összefüggésben a püspöki fizetés 3500 forintra emelését javasolta. Az uralko-
dói hivatalos indoklás szerint a cathedraticum a püspöki megélhetéséhez volt szük-
séges.65 Tudjuk azonban azt is, hogy mária Terézia ezt a charitativum subsidiumnak 
is nevezett járadékot már 1747-ben megkísérelte egyfajta iskolaalappá szervezni.66 
A radnai határőrkerületet illetőleg pedig már ebben az évben elkezdődött az az 
elhúzódó vita, hogy a Radna-völgyben létrehozandó latin iskola vezetésére a pia-
ristákat kellene-e a határőrkerületben megtelepíteni, vagy az ügyet az erőteljesebb 
támogatásban részesített bazilitákra kellene-e bízni.67 Ilyen környezetben értelmez-
ve Bajtay püspök 1765 áprilisában és nyarán tett megnyilatkozásait egyértelműen 
megállapíthatjuk, hogy ezeken a tárgyalásokon nemcsak a katolikus ügy, de a 70-es 
évek unitus reformjainak alapjait is lefektették. 

Bár az erdélyi katolicizmus anyagi felsegítését a bécsi udvar nagyrészt pénzügy-
technikai (a püspöki fizetéskiegészítési) kérdésnek tekintette, kiderült annak érzé-
keny politikai jellege is. Ráadásul az unitus egyház megerősítésében (lényegében 
újjászervezésében) kulcsszerepet játszó határőrkerületek révén rendkívül komplex 
hivatali kérdéssé is vált, amelynek alakításában így nagy szerepet kapott az általá-
nos igazgatás mellett a többi kormányzati ág (hadügy, pénzügy) is. 

Amikor 1767 februárjától ismét terítékre került az 1765-ös rendelkezések végre-
hajtása, egy Államtanácsban született döntés kifejezetten előírta gróf Breuner er-
délyi vallásügyi elnöknek, hogy az unitusok pópáknak a katolikus klérussal való 

 62 EuK1773: 1679 joseph Koller kabineti titkár nevével ellátott kérelem, aki továbbküldte Blü-
megennek 1773. július 21-én. Az irat két hónappal később Cyrillovich püspök egy másik ké-
relmével együtt az Államtanácsban is előkerült HHStA StRP 2251/1773 Vortrag der Illyr Dep 
dd o 18. Sept. 1773, circ.: 12. oct., erl.: 16. oct. Das vom nicht unirten Bischofs Sophronius 
Cyrillovich und denen sammentlichen Archi-Diaconen in Siebenbürgen eingereichte Gesuch, 
wo erster um die Versezung nach ungarn, leztere aber die Schützung in ihrer Privilegien und 
Immuniäten sich erbitten. 2o. 

 63 A lezáró döntésnek e két kulcskifejezéséből tudjuk meg tehát, hogy az egész ügysorozatban 
a kongruaügy tárgyalásáról volt szó, ami az egyházi felsőbbség számára fizetendő járadékok 
révén a püspöki kongrua biztosításával is összefüggött.

 64 A canonica portio ezen a helyen más értelemben szerepel, mint ahogyan azt az 1759-es erdélyi 
vallásügyi tárgyalások, majd Bajtay püspök 1765 nyarán használták. Az unitus püspök jöve-
delmeire nézve a vallási uniós Diploma leopoldinum (az I.) úgy rendelkezett, hogy a korábban 
legfontosabbnak számító felszentelési taxa mellé jogot adott, hogy papjaitól évi egy forint cen-
sum cathedraticumot szedjen, valamint – mint egyházi elöljárónak – előírta, hogy kánoni részt 
(„canonica portio”-t) kapjon elhunyt papjainak hagyatékából.

 65 HHStA StRP 1765/1582 Protocollum Concertationis zwischen der Siebenbürgischen Kanzley 
und dem Hof-Kriegs-Rath juny. für den siebenbürgischen Klero vom grafen von Hadik vorge-
schlagene Kopf-Tax- und Contribution-Nachlaß ... betreffend, circ.:20. juny, erl.: 28. juny. 

 66 i. tóth, i. m., 242. 
 67 HHStA StRP 253/1765; i. tóth, i. m. 225; 412. 
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egyenlősítését hangsúlyos pontként vegyék be a tárgyalásokba.68 Az erdélyi sóügyek 
megvizsgálásakor azt jegyezte meg Borié, hogy a tordai papot és tanítót a sójö-
vedelmekből fizessék. A tordai kamarai birtokon a Bánáthoz hasonlóan 31 hold 
legyen egy telek.69 A jezsuita Delpini jános Theofil 1768. március 26-án Nagysze-
benből keltezett egy iratot az erdélyi uniós ügyet illetően. Cirkulációnak az Állam-
tanács-jegyzőkönyvekben nincs nyoma. Csak egy Billet megy o‒Donellhez, hogy 
a skizmatikus püspökség újra betöltése ügyében teendő jelentésében reflektáljon a 
mellékelt iratra is. Véleményem szerint Ember Győző tévesen tulajdonítja Boriénak 
az ügyben keletkezett fontos vótumot, amely valójában Blümegen államminiszter 
műve.70 Az események tehát messze bevezetnek bennünket az Ember Győző által 
legsietősebben, legkevésbé alaposan átnézett 1768-as államtanácsi ügymenetbe. Az 
anyagbőségből adódó, jellemzőt kereső válogatási kényszer tehát szükségszerűen ki-
szakította Ember Győző vizsgálatait az Államtanács szerves működésrendszeréből, 
ez az összefüggésháló azonban az Államtanács-jegyzőkönyvek alapján javarészt 
helyreállítható. Vagyis már ez alapján egyértelműen kijelenthető, Ember Győző nem 
élt az Államtanács megmaradt forrásai adta lehetőségekkel. Ráadásul Ember Győző 
a szakirodalmi vizsgálatokban rejlő lehetőségeket minimálisan sem aknázta ki. 

mint láttuk, az 1760–70-es évek valláspolitikájának egyik legfontosabb kérdé-
se a római katolikus és az unitus papság megfelelő jövedelmének (kongruájának) 
biztosítása volt, melyet Erdélyben a hivatalban lévő katolikus klerikusok esetében 
150 forintra tettek. A bécsi udvar a kérdést az erdélyi latin szertartású egyháziak 
esetében a Portugál Alap felhasználásával, az unitus egyháziakéban pedig elsősor-
ban állami és egyházi terheik csökkentésével kívánta megoldani. Kongrua alatt tá-
gabb értelemben értették azt az államsegélyt is, amellyel a nem megfelelő egyházi 
jövedelmeket kiegészítették. 1768. április 28-án született az a döntés, hogy 1768. 
január 1-jétől minden egyes hivatalban lévő („fungirenden”) unitus plébánosnak 
12 forintot kell adni és minden következő évben egy további négy forintos növek-
ményt a 150 forint eléréséig. Ezt azonban nem vezették be. Az 1768-ban körülbelül 
1500-ra tehető unitus pópa esetében ugyanis hatalmas pénzösszeget emésztett volna 
föl.71 Ezért az erdélyi kormányzat csak az elkerülhetetlen szükséghelyzet kezelésére 
(„zur Steurung der unumgänglichen Nothdurft”) gondolhatott. 1769. június 7-én 
az uralkodónő számon is kérte a Kamarától és az Erdélyi Kancelláriától, miért nem 
expediálták még ezt a rendeletet. Azzal védekeztek, hogy az unitus klérus kongruája 
rendezésének pénzzel való megoldásához először a pópák számának csökkentését és 

 68 HHStA StRP 691/1767 cirk. márc. 30. Curr. Protocoll der Commission in Transylvanicis über 
die pro mense Februario 1767 abgahandelte materien vide 1074/1767 Billet an Grafen Breuner 
(den 23. Apr.). 

 69 eMBer, 1983, 1366, 1478 hivatkozással a HHStA StRA 566/1768-as számra. A javaslat bele is 
került az uralkodó rezolúcióba az Ad 10m Drittens cím alatt. 

 70 Ember Győző szerint Blümegen a HHStA StRA 3364/1764-es aktára rávezetett uralkodó ren-
delkezésen kapott utasítást Erdélyi ügyek előzetes átvizsgálására eMBer, 1983, 251. jegyzet.  
A Jegyzetek rész számozatlan lapjain. 

 71 Ez a szám magában nagyobb volt, mint az Erdélynél sokszor nagyobb ciszlajtán birodalomfél 
összes katolikus plébánosának száma. 



134

{Egyházak és Egyházpolitika…}

megfelelő számra korlátozását kellett volna megvalósítani. Ez a munkálat szintén 
számos nehézségbe ütközött. Gróf o’Donel 1769-ben az unitus papok szükséges 
létszámának meghatározása tárgyában azt a jelentést tette, hogy a szomszédság-
ban történő nyugtalanságok miatt nem lenne tanácsos tovább folytatni a korláto-
zást. Az unitus pópák számának korlátozásához egy olyan összeírásra lett volna 
szükség, mint amelyet korábban a határőrség felállítása kapcsán végeztek el. már 
ekkor, 1762-ben jelentkeztek azok a szökések és nyugtalanságok, amilyenek elő-
idézése 1769 óta a muszkák veszélyes szomszédsága miatt különösen nem volt ta-
nácsos, mivel az oláh nép mindenfajta összeírás nélkül is nagyon gyanakvó volt. 
Ez a védekezés elhalasztotta a végleges döntést („vollständige Entscheidung”), és 
az 1769. december 15-i rescriptumban további tájékoztatás kéretett be a kérdésről. 
Erre viszont 1773-ig, az orosz-török háború lecsengéséig nem érkezhetett semmi ér-
demleges válasz. Az udvari Kamara ezen körülmények ellenére azt tanácsolta, hogy 
az erdélyi oláh unitus pópák korlátozását illető („wegen restringirung”) és a többi 
ehhez tartozó expedíciót azonnal ki kellene adni. Az Erdélyi udvari Kancellária el-
lenben azt javasolta, hogy ki kell ehhez várni a nyugodtabb időket a határoknál („in 
Confiniis”) vagy legalábbis a következő telet. 

A nyugalmasabb időszakra várakozás mégsem jelentett teljes eseménytelenséget. 
Clary gróf erdélyi kincstartói instrukciójának 10. pontja 1770 legelején meghatá-
rozta azokat a területeket, melyeken a már fennálló normarendeleteknek megfelelő-
en a kamarauradalmaknak, de az egyes kisebb jószágoknak és résztulajdonoknak 
is (saját kezelésben lévőknek és bérbeadottaknak egyaránt) mintául kell az egész or-
szág számára szolgálni. Ezek között a harmadik tételként szerepelt a lelkigondozás 
és a gyermeknevelés jó berendezésére való gondos odafigyelés.72 

mint láttuk, a különböző jogi helyzetű unitus földek a klérus személyes adómen-
tessége okán élveztek immunitást, de csak egy bizonyos határig. A mentesített föld-
mennyiségeket pedig a Buccow-, majd a Brukenthal-féle adórendszer változásaival 
újra kellett definiálni. Így rendeltetett el a Kontribúciós (Tartományi) Kancellária 
számára 1770-ben kiadott instrukcióban, hogy „[…] a hivatalban lévő görög rítusú 
unitus pópákat a plébániához vagy az egyházhoz (templomhoz) tartozólag mint ká-
noni részt megillesse tíz jugerum [hold] föld, vagyis első osztályból 4 1‒2, másodosz-
tályból 5 5/8, harmadosztályúból 7 1‒2 és negyedik osztályból 11 1‒4”.73 

Az 1773 húsvétjára Bécsbe összehívott birodalmi unitus kongresszus az anyagi 
segítség terén a következő határozatokat fogadta el. Kívánják, hogy a vármegyék és 
a földesurak állítsanak fel minél több triviális iskolát a görög-katolikusok számára. 
A latinok és skizmatikusok gyűlölsége mellett az unitus klérus anyagi nyomorúsága, 
ellátatlansága, kézi munkára kényszerültsége és az ebből folyó szellemi sötétsége 
és elmaradottsága a legnagyobb akadálya az unió terjedésének. Az uniálást azzal 
lehetne elősegíteni, ha a görög katolikus lelkészek tisztességes ellátásáról telkek ki-

 72 HHStA StRP 20/1770 Vortrag der Hof-Kammer dd o 6. jan die Instruction des Gr v Clary betr. 
circ.: 9. jan., exp.: 3. Febr. 

 73 EuK 1614:1773 Gróf Blümegen 1773. augusztus 12-i előterjesztése. Az előterjesztés 4. oldalán 
a vótumrészben.
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hasításával, kényelmes házak építésével, stóla és kongrua megállapításával, a terhek 
alóli mentességgel gondoskodnának.74 

I. Tóth zoltán értékelése szerint a püspöki tárgyalásoknak nem sok megfogható 
eredménye volt. A klérus anyagi ellátásának nehéz kérdése például nem haladt előre 
egy lépéssel sem. A püspökök hazatértek és úgy folytatták munkájukat, ahogyan 
tudták.75 Ezzel a megjegyzéssel nem érthetünk teljesen egyet. A kongresszusi elő-
terjesztések alapján ugyanis az erdélyi görögkatolikusok is beterjesztették saját kér-
vényüket, melyben a megfelelő megélhetéshez szükséges földmennyiség kiutalását, 
ennek a kontribúció alóli mentesítését és hathatós védelmet kértek elnyomatásukkal 
szemben. Az unitus klérus anyagi helyzetének javítását szolgáló, 1768–69 óta el-
akadt munkálatok újból mozgásba lendültek. Blümegen főkancellár először 1773. 
július 11-én (tehát körülbelül két és fél hónappal az unitus konferencia lezárása 
után) hivatkozhatott ismét arra, hogy az unitus papság kongruarendezése a küszö-
bön áll.76 Való igaz azonban, hogy a Kamarától való újabb információkérésen túl, 
mely némi számonkérő élt is tartalmazott, ezúttal sem jutott a dolog.77 Blümegen 
főkancellár 1773. augusztus 12-i előterjesztésében az unitus klérus hangsúlyos sé-
relmeként említi, hogy az adó alóli mentesítésüket nem terjesztették ki személy sze-
rint minden egyházira („nicht jeden Geistlichen”), még kevésbé azokra, akiknek 
korábban gondozott nyája átlépett a skizmára, hanem ezt az adómentességet csak 
a templomokra és a hozzájuk tartozó egyháziakra korlátozták.78 Az uralkodónő 
1773. augusztus 11-éről datált leirata felszólította a Guberniumot, hogy az unitus 
klérus a korábbi rendelkezéseknek megfelelően személyében és vagyonában („Per-
sonali et rea li”) adómentessé tétessék, és minden zaklatástól védjék meg.79 Vélemé-
nyem szerint ez a bizottság általában vizsgálat alá vonta a görög szertartású egyhá-
zak birtokviszonyait, és igyekezett igazságosan elkülöníteni a két görög szertartású 
felekezet által kölcsönösen számon tartott földeket. meggyőződésem ugyanakkor, 
hogy az államhatalom ezt képes volt a görögkeletiekkel szemben a görög katoli-
kusok javára értelmezni, illetve hogy az unitus papság világi bíróságok előtt előírt 
védelme is elsősorban az általuk bírt földekre vonatkozott. A feladatok elvégzése 
után 1777-ben elrendeltetett, hogy minden (bevett) vallás papjainak a közhatárból 

 74 i. tóth i. m., 232–233. 
 75 i. tóth i. m., 233. 
 76 EuK 1773:1619 Vortrag der Siebenbürgischen Hof-Commission in Religiosis dd o 11. july 

1773. Den Betrag, welchen das Capitul von Balasfalva zur Anschaffung der Kleidungen für die 
in dasiegen Seminario bestehende Alumnos betr.

 77 HHStA StRP 1429/1773 Vortrag des Consessus in siebenbürgischer geistlicher Angelegenhei-
ten dd o 26 ten juny. Das Gesuch unirter Geistlicher betreffend, circ.: den 29. juny, erl.: den 2. 
july. HHStA StRP 1801/1773 Vortrag des Siebenbürgischen Religions-Consessus dd o 6. Aug. 
Die Erörterung einiger von den Deputirten des Cleri graeci ritus unitorum der a. (ller)h.(öchste) 
Entscheidung unterzohenen Gegenständen betr., circ.: den 12. Aug. erl.: den 13. Aug.

 78 EuK 1614:1773 Gróf Blümegen 1773. augusztus 12-i előterjesztése. Az előterjesztés 2. oldalán. 
zweytens.

 79 mNl ol F53 3536-os kötet Commissio in Publico-ecclesiasticis 7691/1773 szeptember 15-i 
ülés. Ref.: möringer. B. Rescriptum R. Die 11. m. Aug. a.c.
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canonica portio szakíttassék ki, a papnak 2-300 forint évi jövedelme80 legyen adó-
mentesen.81 Véleményem szerint ez a rendelkezés lényegében a papi telek tízholdnyi 
átalánymennyiségének a 31 holdas bánsági telek szintjére való felhozatalát irányoz-
ta elő. 

Az Erdélybe visszatérő Grigorie major 1773-ban elkésett és engedély nélküli 
gyűjtést rendezett papjai közt a török háború céljaira, és az eredményről sem szá-
molt el a kormányzattal. Amikor ez az ügy az 1778–79-es bajor örökösödési háború 
idején kipattant, a püspök alulmaradt a Guberniummal és személyesen Brukenthal 
gubernátorral folytatott vitában. major püspök elődeivel példálózott, Theophilus-
tól Aronig, és úgy tekintette klérusát, mint amely felett nemcsak „in spiritualibus”, 
hanem „in personalibus” és „in realibus” is rendelkezik. A Főkormányzóság ezt 
a felfogást természetesen élénken kifogásolta. major az összegyűjtött pénzt ekkor 
királyi engedéllyel saját klérusának céljaira szerette volna fordítani. Az 1779. má-
jus 12-i királyi leirat egyértelműen a kormányhatóság mellé állt: a görög katolikus 
klérust vagyonában is a Guberniumnak rendelte alá, a püspököt pedig arra kötelez-
te, hogy rendelkezéseit a szokásnak megfelelően, a netalán bennük felmerülő poli-
tikai megfontolások miatt a kormányzat elé terjessze, a befolyt pénzösszeggel pedig 
a Gubernium felé számoljon el.82 Az erdélyi görögkatolikus egyház érzékelhető va-
gyonnövekedése valláspolitikai intézkedés maradt, nem szolgálhatott a románság 
nemzeti önállósodásának (negyedik erdélyi nemzetté válásának) anyagi alapjául. 
mária Terézia uralkodása legvégén ismételten elkötelezte magát az erdélyi rendekkel 
kötött 1744-es kompromisszum mellett. 

 80 Vagyis a mária Terézia-féle püspökségalapítási programmal párhuzamosan megemelt kongrua 
összege, mely káplánok esetében volt 200 forint. salacz, i. m., 130. 

 81 enDes miklós, Erdély három nemzete és négy vallása autonomiájának története, Budapest, 
Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet, 1935, 341. 

 82 I. Tóth 235, 418. 
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A 16. század végén magyarország lakosságának többsége valamelyik protestáns 
felekezethez tartozott, mégis a 18. század végére a Habsburg-uralkodók egyház-
politikájának következtében ez az arány jelentősen megváltozott, mert az 1780-as 
években már csak a lakosság körülbelül 20%-a volt protestáns. A lakosság túlnyo-
mó többsége a 18. század során tért vissza a római katolikus egyházba, miután a 
katolicizmust támogató állam ezt nemcsak erőszakkal, hanem nyomásgyakorlással 
is erősítette. A felvilágosodás vallási türelmének gondolatát ismerte mária Terézia 
is, de a lehető legkisebb mértékben kívánta azt gyakorolni; fia, józsef viszont az 
állam hatékony működésének érdekében változtatott a helyzeten. A magyar Ki-
rályságban II. józsef trónra lépését követően jelentős változások álltak be a katoli-
kus-protestáns felekezetek viszonyában: a türelmi rendelet kihirdetésével, majd az 
1791. évi 26. törvény életbe lépésével az evangélikus és református egyházak visz-
szanyerték régi jogaikat, felszabadultak a katolikus egyház elnyomása alól. mindez 
nem jelentette azt, hogy a hitelvekben közeledtek volna egymáshoz, bár ekkor ismét 
fellendültek a vallási uniót sürgető gondolatok is.1 A felekezetek közötti szemben-
állás élessége mégis csökkent, mert egyre több egyházi vezető figyelt fel arra, hogy 
most már nemcsak néhány hitelvet, hanem a teljes vallásosságot támadó gondolatok 
is erőre kaptak. Ezeket sokkal veszélyesebbeknek tartották a keresztény egyházon 
belüli szakadásoknál, mert a vallás létjogosultságát vonták kétségbe.2

 1 jan-Andrea BerNhArd, Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich des Stephans-
krone, Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 2015 (Refo500 academic studies, 19), 286–327. 
kosáry Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 
19963, 80–84. jean Bérenger, Tolérance ou paix de religion en Europe centrale 1415–1792, 
Paris, Honoré Champion, 2000, 235–252. Karl vocelka, Enlightenment in the Habsburg Mo-
narchy: History of a Belated and Short-Lived Phenomenon = Toleration in Enlightenment 
Europe, ed. ole peter, Roy porter, Cambridge, Cambridge university Press, 2000, 200–202.

 2 A katolicizmus és a protestantizmus egymáshoz való közeledése valójában csak nagyon kis mér-
tékben valósult meg, mert a vallásvédő művek szerzői gyakran elzárkóztak más felekezetekkel 
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Ebben az időszakban a református egyház vezetőinek egyszerre kellett megküz-
deniük katolikus-protestáns villongások lecsillapításával és a gyülekezetek egy-
ben tartásával. Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, mi jellemezte a ka-
tolikus-református ellentéteket, és hogyan befolyásolta ezeket a vallási tolerancia 
eszméje.

A fentebbi probléma igen összetett formában jelentkezett a Magyar Királyság 
délkeleti részén is, a Békési Református Egyházmegyében. Vizsgálatunk szempont-
jából ez a terület azért érdekes, mert vallásilag és etnikailag igen vegyes összetételű 
volt: római katolikus, görögkatolikus, görögkeleti, református, evangélikus és zsidó 
vallású emberek éltek itt, akik különböző nyelveket beszéltek, mint például ma-
gyart, románt, szerbet, németet, szlovákot stb. Ilyen heterogén közegben a vallási 
tolerancia gyakorlása nem lehetett egyszerű feladat. Témánk szempontjából ez azért 
érdekes, mert magyarázatot ad arra, miért vállalkozom egy Belgium nagyságú te-
rületet érintő művelődéstörténeti kérdés bemutatására. A protestánsok számának 
csökkenésével magyarázható, hogy az óriási földrajzi területű Békési Református 
Egyházmegyében összesen harminc anyaegyházközség létezett ebben az időszak-
ban, amelyeknek fennmaradt levéltári és könyvtári anyaga viszonylag jól áttekint-
hető. Földrajzi kiterjedését tekintve az egyházmegyét északon a Körösök, nyugaton 
a Tisza, délen az Al-Duna és keleten a Kárpátok határolták, nyelvi jellemzőit nézve 
magyar és német nyelvű gyülekezetei voltak. Tájegységek szempontjából ez a Bánát 
egészét és az Alföld délkeleti területeit foglalta magában.3

A római katolikus egyházigazgatás a reformátushoz képest a Magyar Királyság 
délkeleti részén nem alkotott egységes tömböt, mert a váci, a nagyváradi és a csaná-
di püspökségekhez tartozott a Körösöktől az Al-Dunáig terjedő terület.4 Az evangé-
likus egyházkormányzás viszont egységes tömbként kezelte a Bánátot: 1782–1791 
között a pest-békési esperesség részeként békési alesperességhez tartoztak a bánáti 
gyülekezetek, majd 1791-ben megszervezték a békés-bánáti esperességet, amelyet 
1813-ban kettéosztottak békési és bánáti alesperességekre.5

Az elemzés elején figyelembe kell azt vennünk, hogy a 18. század végén a magyar 
Királyság délkeleti részén élő reformátusok alapvetően falvakban vagy mezőváro-
sokban éltek, többségük mezőgazdasági tevékenységből tartotta el magát, kisebb 
hányaduk iparos volt, és alig néhány világi értelmiségit (például gyógyszerész) vagy 
középnemest találunk közöttük. Ezen a területen református nagygimnázium is 

való együttműködéstől. Vö. Brunner Emőd, A francia felvilágosodás és a magyar katholikus 
hitvédelem, Pannonhalma, Dunántúl Könyvkiadó, 1930 (Bibliothèque de l’Institut Français à 
l’université de Budapest, 14), 62.

 3 kis Bálint, A Békési-Bánáti Református Egyházmegye története, Békéscsaba–Szeged, Csong-
rád megyei levéltár, 1992 (Dél-alföldi évszázadok, 5), 79–81. kovách Géza, A Bánság demog-
ráfiai és gazdasági fejlődése 1716–1848, Szeged, Csongrád megyei levéltár, 1998 (Dél-alföldi 
évszázadok, 11), 340–349.

 4 hermANN Egyed, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, münchen, Aurora, 
1973, 297–300

 5 kernúch K. Adolf, A Bánáti Ágost. Hitv. Evang. Esperesség monographiája, Temesvár, 1886, 
38, 55, 70.
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csak egy működött ebben az időszakban: Hódmezővásárhelyen, illetve a 19. század 
elején alapították mezőberényben az evangélikus gimnáziumot, ahol néha refor-
mátus diákok is tanultak. Az esperesség településein a vizsgált korszakban nem 
működött könyvkereskedő, a gyülekezetekhez legközelebb Szegeden és Aradon volt 
nyomda, amelyeket 1801-ben és 1819-ben alapítottak.6 Magyarországon a felvilá-
gosodás képviselői a nyomtatott könyvet olyan eszköznek tartották, amelynek segít-
ségével emelni lehet a köznép műveltségét. Az olvasás népszerűsítésének programjá-
ban mégis paradox helyzet állt elő, mert a vezető értelmiség arra volt szocializálva, 
hogy a műveletlen néprétegekkel nem kell törődni. Ezt a furcsa helyzetet jól mutatja 
az, hogy több olyan népfelvilágosító művet fordítottak le magyarra, amelyek eredeti 
változataiban a könyv és az olvasás szerepét központi motívumként tárgyalták, még-
is a magyar szövegekben mind a protestáns mind a katolikus munkákban a könyv 
marginális szerepbe került, illetve az olvasás szerepének hangsúlyozását átvette az 
élőszó jelentősége.7 Kristóf Ildikó a kora újkori magyar Királyság jogi aktusainak 
kutatása során megállapította, hogy sok esetben jogi ügyeket olyan formulával zár-
tak, amelyek párhuzamosan használták az írásos és szóbeli bizonyítást, vagyis a 
társadalom bizonyos csoportjaiban még a 19. század elején is megfigyelhető volt az 
alfabetizáció és az analfabetizmus közötti átmenet.8 A kora újkori Magyarországon 
a közösségi hangos olvasás még általánosan elterjedt volt, amelyre nagyon sok pél-
dát lehetne találni, de elég itt megemlíteni Alsóvadászt, ahol a falusi rendtartásban 
rögzítették a vasárnapi olvasmányok módját.9 mindezekből az következik, hogy a 
Békési Református Egyházmegye nem volt ideális terep a vallási tolerancia filozó-
fiai gondolatainak befogadása szempontjából: feltételezhető, hogy az olvasni tudók 
vékony rétegében is csak nagyon kevesen forgattak olyan műveket, amelyek részle-
tesen tárgyalták a felekezetek közötti megbékélés módjait. A szóbeli információk, 
hallomások sokkal jobban befolyásolták a közvéleményt, mint az írott szövegek. Ezt 
az álláspontot alátámasztja a magyarországi katolikus alsópapság 18. század végi 
felkészültségét tárgyaló kutatás, amely arra a következtetésre jutott, hogy a plébá-
nosok nem tudtak különbséget tenni a felvilágosodás és a radikális felvilágosodás 
egyházat érintő kritikája, illetve a vallásellenesség között.10 

 6 szaBó Ferenc, Az Alföld a 18. századtól a 20. század derekáig = uő, Két és fél évszázad az 
Alföld történetéből, Szeged, Csongrád megyei levéltár, 2008 (Dél-alföldi évszázadok, 25), 
137–210. gaál Endre, A szegedi nyomdászat 1801–1918, Szeged, Csongrád megyei levéltár, 
2001 (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 30), 6–15.

 7 kókAy György, Javaslatok 1789-ből a könyvolvasás népszerűsítése érdekében = uő, Könyv, 
sajtó és irodalom a felvilágosodás korában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, 170–171. fe-
hér Katalin, Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777–1849, Budapest, mati, 2009, 
84–90, laBáDi Gergely, Az olvasó pásztor: A könyv médiuma a felvilágosult népnevelésben, 
Erdélyi múzeum 69(2007), 61–78.

 8 sz. kristóF Ildikó, A számoktól a (jogi) szövegekig: alfabetizációtörténet, olvasástörténet vagy 
kommunikációtörténet? Acta Papensia, 6(2002), 3–28.

 9 Dienes Dénes, Alsóvadász: Egy abaúji község históriája, Sárospatak, Szerzői kiadás, 1998, 30. 
 10 lukácsi zoltán, Szószék és világosság: A magyar katolikus prédikáció a 18–19. század for-

dulóján = Prima manus: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. 
keszeg Anna és vAderNA Gábor, Budapest, Ráció, 2008, 61–63.
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Kitűzött kutatási célunk viszont nem filozófiai traktátusok elemzésével kíván fog-
lalkozni, hanem a hétköznapi vallásosságban megfigyelhető vallási türelemmel. Eh-
hez pedig rendelkezésünkre állnak a források, mert fennmaradtak az egyházmegye 
közgyűlési jegyzőkönyvei, igazgatási iratai, bírósági dokumentumai és a gyülekeze-
tek protokollumai. A laikus vallásosságban megfigyelhető toleranciát ezeknek a do-
kumentumoknak a bevonásával vizsgálták meg nyugat-európai kutatók is, amelyek 
segítségével kimutatták, hogy a vallási tolerancia a népi vallásosságban is nyomokat 
hagyott.11 magyarországon is végeztek már ehhez hasonló kutatást, amelynek során 
azt mutatták ki, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerületben a türelmi ren-
delet érvénybe lépése után a tolerancia sokszor nem érvényesült, a katolikus plébá-
nosok visszaéltek az államvallás adta állami támogatás lehetőségével.12

A türelmi rendelet kibocsátásáig a protestáns egyházaknak a magyar Királyság-
ban igen sok megaláztatást kellett elszenvedniük, amelyek alapján feltételezhetjük, 
hogy a hétköznapi vallásgyakorlás során a feszültségek nem tűntek el azonnal a 
katolikus és református hívők között. 1781 után a kalapos király továbbra is bizto-
sította a katolikus egyház elsődlegességét, de a restaurációs kísérleteket megakadá-
lyozta, és az állam II. józsef halála után is igyekezett megfékezni a katolikus egyház 
túlkapásait. Nem véletlen, hogy 1791-ben olyan törvényeket hoztak, amelyek az 
evangélikus és református felekezeteknek még nagyobb szabadságot biztosítottak: 
például a protestáns hitéleti művek cenzúrázási jogát a protestáns egyház kezébe 
juttatta, amelybe így a katolikus egyház csak kivételes esetben avatkozhatott be.13 
Balázs lászló szerint a 18. század végén az uralkodó a kegyúri joga gyakorlása so-
rán nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy csak olyan katolikus püspököket, érsekeket 
nevezzen ki, akik megfelelő toleranciával tudták kezelni a vegyes felekezetű egy-
házmegyék vallási kérdéseit.14 Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy Balázs nem 
vette figyelembe az egyházmegyék egyházkormányzati iratait, ezért megállapítása 
nem feltétlenül érvényes. Valószínűleg közelebb áll az igazsághoz, ha úgy fogalma-
zunk: a katolikus püspökök erőszakos hittérítést már nem végeztek, de felekezetük 
hittéte leihez továbbra is mereven ragaszkodtak. Ez viszont nem jelentette azt, hogy 
bizonyos esetekben – érdekből vagy meggyőződésből – a vallási tolerancia tipikus 
tételeit ne alkalmazták volna: vegyes felekezetű település esetén utasíthatták a helyi 
plébánost arra, hogy ne bírálja, ne csúfolja a másik felekezet híveit.15 

 11 Bernard plongeron, Aux sources d’une notion faussée: les langages théologiques de la to-
lérance au XVIIIe siècle, Bulletin de la Societé de l’Histoire du Protestantisme Français 
134(1988), 219–238.

 12 ugrai jános, Protestánsok Északkelet-Magyarországon a türelmi rendelet után = Rekatoli-
zácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku: Rekatolizáció, ellenreformáció és 
katolikus megújulás Magyarországon, szerk. kóNyA Péter, Prešov, 2013, 167–187.

 13 Felhő Ibolya és vörös Antal, A helytartótanácsi levéltár, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961, 
223. sashegyi oszkár, Német felvilágosodás és magyar cenzúra 1800–1830, Budapest, Du-
nántúli Pécsi Egyetemi Kiadó, 1938, 14–15. scherMann Egyed, A protestáns cenzúra teljes 
kialakulása, Pannonhalmi Szemle, 6(1931), 220. 

 14 Balázs lászló, A felekezetek egymáshoz való viszonya 1791–1830, Budapest, medika, 1935, 
14–16.

 15 Közismert, hogy a türelmi rendelet és az 1791. évi 26. tc. ellen a katolikus klérus megpróbált 
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Amennyiben csak a Békési Református Egyházmegye területén zajló eseményeket 
vizsgáljuk, akkor nyomban szembeötlik, hogy 1781 után rohamosan megugrott az 
újonnan megalakult egyházközségek száma, mert II. józsef trónra lépésével vált le-
hetővé, hogy protestánsok telepes falvakat hozzanak létre a Bánátban.16 Ezzel kap-
csolatban több kutató is a multikulturális környezetből fakadó különleges társadal-
mi jelenségeket elemezte, amelyek viszont a források nagy száma miatt nem tértek 
ki részletesen a vallási tolerancia gyakorlati megvalósulásának kérdésére.17 Victor 
Neumann egyenesen azt állítja, hogy a Bánátban az etnikai és vallási kölcsönhatás 
szellemileg ösztönözte a lakosságot, amely egy nyitott, multikulturális társadalmat 
hozott létre.18 ugyanekkor az Alföldön, Hódmezővásárhelyen a református Újtemp-
lom előtt felállított Szent jános-szobrot egy helybeli kálvinista legény megrongálta, 
mivel az zavarta a szentkultuszt elutasító protestánsokat.19

Vélhetően az új református közösségek megjelenése vallási feszültségeket is okoz-
hatott a területen régebben ott élő más vallásúakkal. Nagyobb visszhangot kiváltó 
vallási villongásokról viszont nem nagyon tudunk a Bánátban, gazdasági érdekeket 
sértőről annál inkább: román parasztok nehezen viselték el, hogy egyik napról a 
másikra egy új német nyelvű falut, Rittberget építettek fel földjeik mellett. Elégedet-
lenségük odáig vezetett, hogy Rittberg német lakossága néhány év alatt szétszóró-
dott, majd a falut magyar reformátusok alapították újjá 1794-ben.20

A felszín alatt húzódó vallási feszültségek illusztrálására jó példa lehetne a Békési 
Református Egyházmegyében lévő kisperegi református egyház története. Vajon mi-
ért? A válasz egyszerű: 1787-ben Arad mellett egyszerre alapították meg református 
telepesek Kispereg települést és a református egyházközséget.21 A falu azért érdekes, 
mert lakosai Egyekről menekültek el az 1770-es években azért, mert nem voltak haj-
landóak az egri káptalan parancsára rekatolizálni. Néhány történész szerint esetük 

fellépni, de mivel elveszítették a protestáns egyházak kormányázása felett gyakorolt jogukat, 
nem tudtak a mindennapi hitélet gyakorlásába beavatkozni. Vö. Mályusz Elemér, A türelmi 
rendelet, máriabesnyő–Gödöllő, 2006, 263–284. tevesz lászló, Adalékok az 1790-es rendi 
mozgalom eszmetörténeti hátteréhez = „Politica philosophiai okoskodás”, szerk. Fazakas Ger-
gely Tamás, Miru György, velkey Ferenc, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2013, 137–148. fe-
kete Csaba, A református egyház a türelmi rendelet után = Folytonosság vagy fordulat?, szerk. 
Debreczeni Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai könyvtár, 8), 102–119.

 16 kókAi Sándor, A Bánság történeti földrajza (1718–1918), Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 
2010, 55–69, 92–96.

 17 Vö. Migration im Gedächtnis. Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Iden-
titätsbildung der Donauschwaben, hg. von fAtA márta, Stuttgart, Franz Steiner, 2013 (Institut 
für donauschwäbische Geschichte und landeskunde – Schriftenreih, 16).

 18 Victor neuMann, Multicultural Identities in a Europa of Regions: The Case of Banat, Buda-
pest, 1996 (Discussion papers, 34), 6.

 19 szereMlei Sámuel, A hódmezővásárhelyi református egyház története, I, Hódmezővásárhely, 
1927, 324 és II, Hódmezővásárhely, 1938, 59–61.

 20 szMiDa Lajos és NikoléNyi István, Temes vármegyei Végvár (Rittberg) nagyközség múltja és 
jelene, Temesvár, Végvár község, 1901, 1–6.

 21 szonDy Géza, Kispereg község és református egyház története, Arad, Kalmár Nándor és Tsai 
Nyomdatársaság, 1912, 12–34; szonDy Imre, Egyekből lett Kispereg története, Arad, Kispere-
gi Ev. Ref. Egyház, 1887, 25.
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azért példaértékű, mert azt bizonyítja, hogy mária Terézia államberendezkedése 
nem a felvilágosult abszolutizmus elvei, hanem a vallási fanatizmus mentén műkö-
dött.22 Úgy gondolom, ezt ilyen határozottan nem lehet kijelenteni, tény viszont, 
hogy egy falu teljes lakossága a hite miatt egy évtizeden keresztül bolyongott a 
pusztaságban, amíg II. józsef meg nem engedte nekik az új helyen való letelepedést. 
Ilyen előzmények után nyugodtan feltételezhetnénk, hogy a kisperegi egyház iratai 
között valóságos áradatát fogjuk találni a vallási intoleranciának. A helyzet viszont 
teljesen másképp fest.

Kispereg lett a református misszió délkeleti központja. A kicsiny, alig néhány száz 
fős lakosságú falu aktív szerepet vállalt abban, hogy hitüket minél aktívabban ter-
jesszék. Segítségükkel a 19. század elején több református egyházközség is létrejött, 
amelyek közül érdemes Aradot megemlítenünk. Arad vármegyei székhely és jelentős 
katonai központ volt ebben az időben, és 1799-ben a kisperegi lelkésznek sikerült 
azt elérnie, hogy az Aradon állomásozó katonák között a református vallásúak lel-
kigondozását elláthassa.23 Ehhez hasonlóan a kisperegi lelkész szolgálta ki a szent-
ségeket a Battonyán és Reformátuskovácsházán letelepedő reformátusoknak is.24

A 18. század végén az esperes minden évben egy alkalommal személyesen meglá-
togatta a kisperegi gyülekezetet. A látogatásokról készült jegyzőkönyvek soha sem 
említettek katolikus-református ellentéteket.25 Úgy gondolom, az aktív missziós te-
vékenység éppen az üldözött múlttal függhet össze. Az egy évtizedes megpróbáltatás 
annyira egységessé formálta a menekülő lakosságot, hogy hitükért sok mindenre 
hajlandóak lettek. Egész biztosan rengeteg rosszat tapasztaltak meg a katolicizmus-
sal kapcsolatban, amelynek során olyan speciális felfogást alakítottak ki maguk kö-
zött a felekezeti különbségekről, amely nyíltan sosem támadta a katolikus egyházat, 
de mindent megtett azért, hogy a saját hitelveit terjeszthesse.

Ezek után nézzük meg, hogy a vallási türelemnek milyen megnyilvánulásai kerül-
tek felszínre! Az egyházmegye iratanyagainak átnézése során több nyomát találtam a 
vallási toleranciának a 18. század végén. meglepő, de ezek sokszor olyan események 
mentén mutathatóak ki, amelyek felekezetek közötti feszültségek miatt törtek ki.

Az esperesség nyugati határán volt található Szentes, amely a második legna-
gyobb lélekszámú református egyházközség volt Délkelet-magyarországon, de a 
település vallásilag sokszínű volt, mert római katolikus, görögkatolikus és evangé-
likus gyülekezetek is működtek a városban. A 18. század során a római katolikus 
egyház gyakran zaklatta a református közösséget, a legnagyobb csapás valószínűleg 
az volt számukra, amikor a katolikusok a templomot megszerezték tőlük. A türel-
mi rendelet után normalizálódott a helyzet, a református és katolikus lakosok vi-

 22 Mályusz Elemér, Magyarország története a felvilágosodás korában, Budapest, osiris, 2002, 
290–303.

 23 Egyházmegyei közgyűlés Gyulavári, 1799. február 28. Tiszántúli Református Egyházkerületi 
és Kollégiumi levéltár (Debrecen) (Továbbiakban: TtREl) I.29.a.2.

 24 Barcsa jános, A Tiszántúli Ev. Ref. Egyházkerület története, II, Debrecen, Faragó György, 
1908, 273. 

 25 Egyházlátogatások Kisperegen 1787–1821, TtREl I.29.h.1.
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szonylag békében éltek egymás mellett.26 1803-ban viszont Kornis György káplán a 
piacon (tehát nagy nyilvánosság előtt) igen durván szidta a reformátusokat. Prédiká-
ciójában tartalmilag semmi újat nem említett a két felekezet közötti különbségeket 
illetően: kiállt a hét szentség jogossága mellett, és azt állította, hogy az ostyát és a 
bort a papok valóban Krisztus testévé és vérévé változtatják át. Sokkal érdekesebb, 
hogy nyilvánosan kigúnyolta a reformátusokat, hiszen mindenki előtt a zsidóknál 
is alábbvalóknak kiáltotta ki őket.27 Beszédének hatására vallási zavargások törtek 
ki a városban: egy takácsműhelyben a katolikus és református legények összevere-
kedtek, az asszonyok a malomban szidták egymás vallását.28 A rend és a béke hely-
reállítását nemcsak a református egyház próbálta elérni, hanem Bodonyi Sándor 
váci püspök is közbeavatkozott, és elmozdította a plébánost Szentesről.29 A váci 
püspök tevékenysége két szempontból is érdekes. Először is azért, mert nem a sa-
ját papja mellé állt, hanem sokkal fontosabbnak tartotta a vallásbéke fenntartását. 
másodszor meg azért, mert 1760–1762 között ő maga is Szentesen volt plébános,30 
amelynek során személyesen próbálta megakadályozni, hogy a reformátusok szilárd 
falazatú templomot és tornyot építsenek maguknak: 

„[…] Ennek a parantsolatnak is egyedűl a fent említett Püspök [Eszterházy Ká-
roly] volt a Kovátsa, a ki, ha szintén azt nem tselekedhette is, hogy Fa Tornyot 
építtsünk; megtselekedte azt, hogy igen alatsonyt, és tsonkát építtsünk; tsak illyen 
is mikor építtethetik, tsak az Isten tudja, mostan költségünk nem lévén. Azonban 
a Templom falának megrakattatása tökélletesen elvégeztetett die 11 Julii a melly 
napon a Plébánus Bodonyi Sándor megintette a Püspöknek szavával Lelki Pászto-
runkat, hogy az ő Processio járások alkalmatosságával ő Kegyelme is a mi harang-
jainkkal harangoztatna; de minthogy az mind eddig szokásban nem vólt, semmi 
sem lett belőlle.”31

Ezek alapján úgy gondolom, Bodonyi nem meggyőződésből, hanem egyházpoli-
tikai érdekből korlátozta Kornis tevékenységét. Bodonyinak Kornis elleni fellépé-
se után néhány évvel már annyira harmonikusan együtt tudtak élni a különböző 
felekezetek Szentesen, hogy a református lelkész az egyik legjobb barátjának az 

 26 hoMoki nagy mária, Fejezetek a szentesi református ecclesia történetéből = A XVIII–XX. szá-
zadi polgári írásbeliség produktumai a Dél-Alföldön, összeáll. takács Edit, Szentes, Csongrád 
megyei levéltár, 1997 (Szentesi műhely füzetek, 2), 33–42. A szentesi református ekklézsia tör-
ténete 1700–1825, gond. takács Edit, Szentes, NKA, 2001), II, 261, http://www.szentesinfo.hu/
cd/ekklezsia/start.htm. siMa lászló, Szentes város története, Szentes, Vajda, 1914, 333–334, 338, 
362, 378.

 27 Kornis György prédikációja, 1803. június 9. TtREl I.1.b.42.806. nr. 1
 28 Beszámoló a szentesi zavargásokról, 1803. június 22 TtREl I.1.b.42.806. nr. 3.
 29 Bodonyi Sándor levele a Tiszántúli Református Egyházkerületnek, Vác, 1803. október 30. 

TtREl I.1.b.42.806. nr. 6. Bodonyi Sándor valójában káptalani helynökként irányította a váci 
püspökséget, mert a váci püspöki cím ekkor betöltetlen volt, miközben Bodonyi a szerémi püs-
pöki címet viselte. Vö. choBot Ferenc, A váczi egyházmegye történeti névtára, I, Az intézmé-
nyek története, Vác, Pestvidéki Nyomda, 1915, 45. 

 30 choBot Ferenc, A váczi egyházmegye történeti névtára, II, A papság életrajzi adatai, Vác, 
Pestvidéki Nyomda, 1917, 704–705.

 31 A szentesi református… i. m., I, 20. rész. 
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új katolikus plébánost tartotta.32 A két egyház hivatalos megállapodást is kötött 
egymással, amelynek értelmében kölcsönösen harangoztak egymás templomaiban, 
ha valamelyik felekezet vezetője meghalt.33 A vallási tolerancia más felekezetekkel 
szemben is megfigyelhető volt, mert a református templomban evangélikus isten-
tiszteleteket is tartottak, valamint a pópa tanította meg a református lelkészt a 
horgászat fortélyai ra.34

Az Erdőhegy és Kisjenő reformátusai és katolikusai közötti konfliktust sajnos 
nem sikerült ilyen szépen megoldani. Az 1800-as évek elején többször is előfordult, 
hogy a reformátusok nyúzott macskát akasztottak a Kisjenőben lévő feszületre, 
a macska bőrét meg a Szent jános-szobron helyezték el, de 1804-ben ennél is to-
vábbmentek, mert több paszkvillusban is szidták a katolikusokat.35 Összesen három 
versről van tudomásunk, amelyeket a feszületen, a Szent jános-szobron és a plébá-
nos házának ajtajára tűztek ki:

„Itt van a döglött matska
Bassza meg az ország pápista Papja
Imádjátok most e Krisztustokat
Vigyétek a Püspőknek
A Keresztenn függő dőglött matskátokat
Hamisságoss tanító, idegen anúttú[?] Isteneknek
Basszátokmeg ti mindnyájan
Hamis Bálványt s Keresztet Imádók valahányan.
Tegyetek most róla, szarunk az oltártokra
Gonosz sátányok(na)k Fiai, Kárhozatos dőgletes
Hitnek hamis Hívei”

„Ihol van a dőglőtt matskának bűdős bőre
visszük a majom jánosnak őltőzetire
őltőztessük a tsúnya dőgőt belé
had őrizze a Vámos Hidat mellé
Szarunk a feje tetejére imé
Hogy jobban meg baszhassa, jere mellé
Hallyátok s’ vegyitek ti Kutyák minnyájan
Basszon meg az őrdög Pápával egyűtt
A Poklok őrdőgőknek fertelmes fiai s’ punctuma”

 32 kis Bálint, A szentesi reformáta ekklésia állapotja, nevezetesebb tagjainak élete, emlékezetet 
érdemlő dolgaik, változásaik = A Békési-Bánáti református Egyházmegye története, közread. 
gilicze László és korMos lászló, Békéscsaba–‒Szeged, Csongrád megyei levéltár, 1992 (Dél-al-
földi évszázadok, 5), 352.

 33 Szentesi Református Egyházközség jegyzőkönyve 1798–1816, TtREl I.375.b.2. 95.
 34 kis, A szentesi… i. m., 352.
 35 Juhász István gyulai lelkész levele az esperesnek, Gyula, 1804. február 6. TtREl I.29.i.209. 
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„most nem rég a Városban
jőve a Pápistáknak egy nagy fajtalan kan,
Pap ugyan az ő neve
Botskoros a tselekedete
Tsak ámíttya a népet
Hódíttya a jó Hívet
oh! Te Krisztus fajzattya
a’ nagy bűdős Ketske bak!
Óh! Te Krisztust tagadó
Lucifernek társa vak
Bálványoknak áldozó,
Hamis Istent imádó,
Rút fertelmes nagy lator
A jó vallást tagadó,
most jó éjtzakát, dőgőlj meg
Hajnalra meregy-meg.”36

A versek nyomdafestéket nem tűrő módon szidták a katolikusokat, ezért a gyanú 
egyből a helybeli református lelkészre terelődött, hiszen ő volt az az ember, aki 
képzettségénél fogva képes volt versek írására és szemben állt a katolikus tanítá-
sokkal. Később mégis kiderült, hogy ártatlan.37 Sőt! Az is felmerült, hogy Bocskor 
István plébános vezetésével az uradalmi tiszttartó és a falusi jegyző részvételével 
egy kisebb katolikus összeesküvés szerveződött a reformátusok ellen: a plébános 
kocsisa azt állította, hogy közvetlenül a szobor meggyalázása előtt egy megnyúzott 
macskát talált a parókia padlásán. Az ügy kiderülésekor a plébános feltűnően jól 
ismerte a versek szövegeit, mert rászólt az írást felolvasókra, hogy rosszul olvas-
ták azt föl. meglepően gyorsan megtalálta a három különböző helyre kifüggesztett 
paszkvillust, valamint a gúnyversekhez használt tinta bizonyíthatóan az uradalmi 
tiszttartóé volt. A plébános pedig rendszeresen a tiszttartótól vásárolta a tintáját. 
Ráadásul a kisjenői jegyzőre nagyon jellemző volt a paszkvillusokban megfogalma-
zott káromkodási mód.38 mivel Bocskor korábban Gyulán is ellenségesen viselke-
dett a reformátusokkal, egyáltalán nem lenne meglepő, ha mesterségesen igyekezett 
volna a feszültségeket gerjeszteni.39 A reformátusokat védő tanúk szavahihetőségét 
ma már nem áll módunkban ellenőrizni, és a katolikus álláspontot képviselő for-
rástípusok (historia domus, csanádi egyházmegye igazgatási iratai) egyike sem áll 
rendelkezésünkre, ezért nem tudjuk megbízhatóan eldönteni, kinek állt érdekében 
a vallási ellentétek szítása. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy néhány erdőhegyi re-

 36 A paszkvillusok szövegei csak másolatban maradtak fenn. Vö. Botskor István poéta 1804 Er-
dőhegy TtREl I.29.i.209.

 37 kis, Békési-bánáti… i. m., 281
 38 Kisjenőben történt „macskával való profanatiónak” körülményei 1804. február 2. TtREL 

I.1.b.43.843. nr. 1.
 39 Juhász István gyulai lelkész levele az esperesnek, Gyula, 1804. február 6. TtREl I.29.i.209.
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formátus lakos börtönbe került, akik éveken keresztül próbálták ártatlanságukat 
bizonyítani.40

Az imént felvázolt események közül a gúnyvers szerepére hívnám fel a figyelmet, 
mert a falusi társadalomra olyan erővel hatott, amely azt mutatja, hogy a katolikus-re-
formátus szembenállás a hétköznapi élet része volt: mivel kevesen tudtak olvasni, a 
verset megértő első ember hangosan olvasta azt föl a szobor körül állóknak, amely 
annyira „népszerű” lett, hogy szájról szájra terjedt a két településen. Néhány órán be-
lül – olvasási képességtől függetlenül – a teljes lakosság megismerte annak tartalmát:

„A bámúlás nagy lévénn mindenek közt a történteken, mindjárt mindenfelé in-
vestigátiók lettek a factorok utánn.”41

Az erdőhegyi‒, kisjenői vallási villongások esetében a vallási türelemnek nem ta-
láljuk nyomát, de másutt a tolerancia nyomai vallásellenes megnyilatkozások men-
tén kirobbanó botrányokban is megfigyelhetőek voltak. 

Az egyik ilyen botránynak külön pikantériája, hogy olyan faluban történt meg, 
ahol a felekezeti szembenállás ismeretlen volt, mert a település lakossága teljesen 
református volt. (Természetesen a földesúr – Harruckern család és a Wenckheim 
család – katolikus volt, de a településen belül ismeretlen fogalom volt a más vallású 
ember.)42 1811-ben Köröstarcsán a falu jegyzője a templomban több ember előtt 
kijelentette, hogy sem a pokol, sem az ördög nem létezik. A túlvilágba vetett hit 
ilyen durva megsértése után éles kanyart vett gondolatmenete, mert szidni kezdte 
a katolikusokat, mivel azok Szűz mária közbenjárásával és a purgatórium segít-
ségével képzelik el az üdvösséget, amely szerinte ilyen módon nem elérhető. Végül 
kijelentette, hogy Szűz mária kurva volt, jézus pedig fattyú.43 Az egyházi bíróság 
igen keményen megrótta ezért a jegyzőt, de számunkra nem a büntetés mértéke a 
fontos, hanem az, hogy a beszéd elhangzásakor jelenlévő reformátusok mindegyike 
elutasította a katolikus egyház elleni kirohanást, és határozottan kijelentette, hogy 
nem szabad másik felekezet hitelveit kigúnyolni: 

„ […] nem tsak a magunk vallása ellen beszélt templomunkba, hanem átaljába a 
Keresztyén Vallás ellen és ugyan tsak a Templomban való kiáltozásával, veszekedé-
sével az Isteni tisztelet hajlékát gyalázattal illette.”44 

Elképzelhető, hogy ez a tolerancia inkább a megtorlástól tartó félelemből táplál-
kozott, mintsem valódi megbékélésből. mindenesetre azt ki lehet jelenteni, hogy a 
szemben álló vallás megsértését igyekeztek elkerülni.

 40 Az erdőhegyiek a rabok sorsának enyhítését kérik, Erdőhegy, 1804. május 6. TtREL 
I.1.b.43.843. nr. 9.

 41 Kisjenőben történt „macskával való profanatiónak” körülményei 1804. február 2. TtREL 
I.1.b.43.843. nr. 1.

 42 karácsonyi jános, Békés vármegye története, II, Különös rész: Az egyes városok községek, 
továbbá a birtokos és nemes családok története, Gyula, Békésvármegye közönsége, 1896, 211.

 43 Egyházmegyei közgyűlés Köröstarcsa, 1811. október 14. TtREl I.29.a.2.
 44 Az egyház elöljárói is panaszkodnak Pap Mihály gyalázkodó beszéde miatt, 1811. március 31. 

TtREl I.1.b.51.1048 nr. 2. Szalontai lászló leánytanító szerint is még ott helyben megintették a 
jegyzőt, hogy ne szidja a katolikusokat: „…és midőn meg intetett vólna, akkor hagyta félben”. 
Szalontai László leánytanító panasza a jegyzőre, 1811. március 24. TtREl I.1.b.51.1048 nr. 1. 
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1796-ban Békésen Fábián jános tanító viselkedése okozott botrányt, ugyanis a 
kereszténység alapjait kezdte ki: a vallást emberi kitalációnak tekintette, a keresz-
tény hitelveket nem tartotta bebizonyíthatónak, a Bibliát csak emberi kezek művé-
nek vallotta, a szentháromság-tagadókat tartotta vallási szempontból a legtöbbre, 
valamint tagadta a túlvilág létezését, és nem hitt a feltámadásban.45 mindezeken 
kívül azt is kijelentette, teljesen mindegy, hogy katolikus vagy református gyüleke-
zetben hirdeti az igét: 

„Ha ma a Reformátusok Templomában predikál, kész holnap a Pápistákéban is 
kenyerért predikállani.”46 

„Hogy nékie az a vallása, hol kenyere vagyon, és honnand élhetne, ma ugy mond 
papista, holnap Kalvinista lenne, ha életét tudna azzal fen tartani.”47

A vallással kapcsolatban tett megnyilatkozásai közül a katolikus-református 
együttműködést érintő kijelentése a legérdekesebb, mert a 18. század végén a magyar 
Királyságban nem volt elképzelhető, hogy egy református lelkész katolikus templom-
ban igét hirdessen, hacsak át nem tért.48 Figyelembe kell viszont vennünk, hogy egyik 
forrás sem Fábiántól származik, hanem a vádiratból és egy tanúvallomásból. Fábián 
védekezésében egyáltalán nem reagált ezekre a vádakra, ezért a saját véleményét nem 
ismerjük ezzel kapcsolatban.49 Nagyon valószínű, hogy ezeket a vádpontokat ejtették 
a tárgyalás során, mert az ítéletben sem szerepelnek.50 Ezek alapján csak következtet-
ni tudunk, mit érthetett a „pápista-kálvinista” kapcsolatokon. 

Tudjuk, hogy ebben az időszakban ismét felerősödtek a keresztény egyházak kö-
zötti szakadást megszüntetni kívánó gondolatok, és az áttérés is előfordult. Úgy 
gondolom, Fábián esetében sem áttérésről, sem uniós gondolatokról nem volt szó. 
Egyéb kijelentései alapján sokkal inkább tekinthető deistának, mert a deizmus fi-
lozófiájában nagy szerepet kapott a természetes valláshoz való visszatérés, amely a 
vallási dogmák teljes eltörlését jelentette. A deisták felfogása szerint a világot Isten 
teremtette, de annak működésébe nem avatkozik be, ezért teljesen feleslegesek a 
különböző vallási hitelvek.51 Fábián kijelentése valószínűleg erre utal, és nem a fele-
kezetek lehetséges uniójára. 

A fentebb bemutatott példák olyan helyzeteket ábrázoltak, amelyek feszült szi-
tuációkban fordultak elő, ezért nem feltétlenül a teljes közösség álláspontját tükrö-
zik. Vajon a Békési Református Egyházmegye lakóinak mindennapját nem befolyá-
solta a vallási türelem filozófiája? Úgy gondolom, hogy igen.

 45 elek lászló, A jakobinus mozgalom és a felvilágosodás két üldözött Békés megyei képviselője: 
Réz József és Fábián János = Művelődés és irodalom Békés megyében, I, A XVI. századtól a 
XIX. század derekáig, szerk. elek lászló, Békéscsaba, Békés megyei múzeumok, 1985, 64–77.

 46 A békési egyházmegye sententiája Fábián Jánosra nézve, öcsöd, 1796. augusztus 5. TtREl 
I.1.b.36.644. nr. 1.

 47 Diószegi Mihály preceptor tanúvallomása, 1796. március 14. TtREl I.1.b.37.658. nr. 1. 
 48 Balázs, A felekezetek… i. m., 14–16.
 49 Fábián János válaszai a vádakra 1796. december 19. és Fábián válaszai, Békés, 1797. január 

4. TtREl I.1.b.37.658 nr. 6, 9.
 50 Az egyházmegye ítélete Fábián János ellen 1797. január 12. TtREl I.1.b.37.658 nr. 10.
 51 Walter kasper, hg., Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 3., Freiburg/Basel/Wien, Herder, 

2006, 60–61.
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A társadalom széles rétegeiben gyakorolt vallási szokásokról sokat elárulnak a 
végrendeletek, ugyanis ezekben – társadalmi rangtól függetlenül – a lélek sorsát 
is igyekeztek elrendezni: katolikus végrendelkezők esetében a halott lelki üdvéért 
mondandó misék számát és helyszínét határozták meg, míg a protestánsok Isten 
iránti hűségüket igyekeztek bizonyítani. A reformátusok ennek leghatékonyabb 
módjának azt tartották, ha az egyház számára anyagi javakat ajánlanak fel.52 

A kora újkori magyarországi végrendelkezési szokások kutatói több olyan jelensé-
get is megfigyeltek már, amelyek a mindennapi hitélettel hozhatóak összefüggésbe, 
mégis – ismereteim szerint – csak Szeremlei Sámuel figyelt arra fel, hogy a 18. század 
második felében egyes végrendelkezők a sajátjukon kívül más felekezetek számára 
is adakoztak.53

Gróf Károlyi Antal 1776-ban írt levelében arról számolt be, hogy Hódmezővá-
sárhelyen a református lakosok végrendeleteikben rendszeresen adományokat tettek 
a katolikus egyháznak:

„Mint hogy tapasztalva tudom, hogy az Helvetica confessión lévő Vásárhelyi 
lakosim testamentomjokban, s egyébképen is meg szoktak emlekezni az szegény 
Vásárhelyi Catholica Ecclesiárul, én is ezen szép szokott igyekezeteket tekéntetbé 
vévén…”54

Nem tudjuk, mi késztette őket erre – az is lehet, hogy erős nyomást gyakorolt 
rájuk a katolikus egyház, hiszen 1752-ben kötelezték a reformátusokat arra, hogy a 
vásárhelyi katolikus templom felépítését anyagilag támogassák.55 Úgy tűnik, a min-
dennapi életben másutt is megfigyelhető volt a vallási szinkretizmus, mert 1778-ban 
a váci püspök arról panaszkodott, hogy Hódmezővásárhelyen a református háztar-
tásokban dolgozó katolikusok nem tartanak böjtöt.56 mindenesetre a 18. század 
végén Hódmezővásárhelyen készített végrendeletek jelentős hányadában találunk 
olyan rendelkezéseket, hogy a hagyatékból egyszerre részesüljön a katolikus, az 
evangélikus és a református egyház. Ezek a rendelkezések nemcsak a református 

 52 horváth józsef, Végrendeleti adalékok az Északnyugat-Dunántúl falusi temetkezési szoká-
sainak kutatásához (1600–1850) = Halál és kultúra, vál. BertA Péter, Budapest, janus/osiris, 
2001, 158. 

 53 Szeremlei, A hódmezővásárhelyi..., i. m., II, 149.
 54 Gróf Károlyi Antal levele a hódmezővásárhelyi református egyháznak, Pest, 1776. január 29. 

Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség levéltára, Gróf Károlyi család iratai 
1713–1791.

 55 choBot, A váczi… i. m. I., 388.
 56 holl Béla, A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegy-

zései a 18. században, Budapest, magyar Egyháztörténeti Enciklopédia, 2004, 138–139. Er-
ről a jelenségről valószínűleg tudott gróf Károlyi Antal, mert a gróf mint a település földesura 
személyesen fogadta migazzi Kristóf váci püspököt, amikor az Hódmezővásárhelyre jött a 
helybeli plébániát meglátogatni. A püspök hódmezővásárhelyi tartózkodása során alaposan 
kivizsgálta a lakosság körében tapasztalható vallási eltévelyedéseket, amelyről minden bi-
zonnyal értesítette a grófot is. Nem szabad viszont azt elfelejtenünk, hogy Hódmezővásárhely 
földesurai ugyan katolikusok voltak, mégis a 18. század eleje óta toleránsan viselkedtek a 
helybeli református egyházzal: a Habsburgok hivatalos álláspontjával szemben nem lehetet-
lenítették el a református egyház működését Hódmezővásárhelyen. szereMlei, A hódmezővá-
sárhelyi..., i. m., II, 46.
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végrendelkezőkre voltak jellemzőek, hanem katolikusok és evangélikusok is hason-
lóan jártak el.57

A Békési Református Egyházmegye nyugati területéről több olyan végrendeletet 
is ismerünk, amelyek a felekezetek egymáshoz való közeledését bizonyítják: például 
Hódmezővásárhelyen Banga Pál 1793-ben a református és a katolikus egyház szá-
mára is adakozott, és Nagy György jános 1795-ben hasonlóan cselekedett.58 Szen-
tesen Haris Emanuel görögkeleti kereskedő és a feltételezhetően református Fejes 
Sámuel egyszerre adományoztak a katolikus, a református és az evangélikus eklé-
zsiák és/vagy szegények számára.59 Azt azonban meg lehet figyelni, hogy azok a vég-
rendeletek, amelyek misére és lelki üdvösségre adományoznak, sosem adakoztak a 
többi egyház számára. Ez alól egyetlen kivétel Rózsa Ferenc 1831-es testamentuma. 
Rózsa a lelkének purgatóriumból való szabadulásáért adományozott egy jelentősebb 
összeget a katolikus egyháznak, miközben a református gyülekezetet is jelentősen 
támogatta.60 A lélek halál utáni útjának bizonytalan megítélését sokkal jobban mu-
tatja limbai Nagy István 1805-ös végrendelete, mert három nap alatt háromszor is 
módosította az elhatározását. Valószínűleg a haldoklót igyekezett a katolikus és a 
református pap is megnyerni, de a végrendelkező egyik mellett sem döntött egyértel-
műen: végül is mindkét egyházra hagyott egy-egy jelentősebb összeget.61

Annak ellenére, hogy makón csak 1821-ből maradt fenn az első olyan típusú 
végrendelet, amelyik református és katolikus felekezet számára is adakozik,62 mégis 
feltételezhetjük, hogy már a 18. század végén a helybeli társadalomban kialakult 
egyfajta tolerancia a felekezetek között: makó földesura a római katolikus csaná-
di püspök volt, a 18. század végén a reformátusok mégis szabadon gyakorolhatták 
vallásukat a településen. A forrásokban sosem fordul elő katolikus-református ellen-
téttel kapcsolatos panasz, sokkal inkább a gyülekezet belső ellentétei szerepelnek a 
jegyzőkönyvekben.63 Valószínűleg ennek a társadalmi beágyazódásnak is köszönhető 
az, hogy 1824-ben Szikszai Benjámin makói lelkész egy könyvet adott ki a katolikus 
és protestáns felekezetek között megvalósítható vallási unióról, hiszen a gyülekezete 
egyáltalán nem emelt kifogást lelkészének ilyen jellegű tevékenysége ellen.64

Ha megvizsgáljuk a békési egyházmegye nyugati területén (Hódmezővásárhely, 
makó, Szentes) fennmaradt végrendeletek összességét, akkor árnyaltabb képet ka-

 57 tárkány szűcs Ernő, Vásárhelyi testamentumok, Budapest, Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, 
1961, nr. 45, 47.

 58 uo.
 59 Csongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyv: A honfoglalástól a polgári forradalom és 

szabadságharc végéig, szerk. Blazovich lászló, I, Szeged, 1985, 253–255. Fejes Sámuel végren-
delete, Szentes, 1818. október 4. Csml – Szl V/A/102/k 2. doboz nr. 328.

 60 Rózsa Ferenc végrendelete, Szentes, 1831. november 29. Csml – Szl V/A/102/k/2 nr. 430.
 61 Limbai Nagy István végrendelete, Szentes, 1805. január 2. Csml – Szl V/A/102/k/2 nr. 357.
 62 tárkány szűcs Ernő, Makói parasztok végrendeletei, Ethnographia, 85(1974), 493–512. Varga 

János végrendelete, Makó, 1821. február 19. Csml – ml V/1/o/2 nr. 337.
 63 tóth Ferenc, Egyházak, oktatás, kultúra = Makó monográfiája, IV, Makó története a kezde-

tektől 1849-ig, szerk. Blazovich lászló, makó, makó város, 1993, 579–580.
 64 szikszai Benjámin, A római kathólikus és protestáns keresztyének között fenn álló unio, Sze-

ged, Grünn orbán, 1824. 
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punk a vallási tolerancia hétköznapi életre gyakorolt hatását illetően. A legfontosabb 
ezek közül, hogy a türelmi rendelet megjelenése előtt csak Hódmezővásárhelyen van 
annak nyoma, hogy a katolikus és református felekezetek tagjai egymást anyagilag 
is segítették. A helyzet nem sokban változott az 1791. évi 26. törvény életbe lépé-
séig sem, mert az első végrendeletek csak az 1790-es évektől kezdve tartalmaznak 
két vagy több felekezet számára is adományokat. Igazi számbeli ugrást csupán az 
1820-as évektől figyelhetünk meg, de a fennmaradt végrendeletek teljes számához 
képest ezek még mindig igen csekély arányt képviselnek. 1763 és 1832 között a vizs-
gált területen összesen körülbelül 1500 testamentum maradt ránk, amelyekből 30 
tartalmaz protestánsoknak és katolikusoknak tett adományozásokat. Ez azt jelenti, 
hogy a társadalomban már vannak jelei a felekezeti megbékélésnek, de az elkülönü-
lés továbbra is erős maradt.65

A végrendeletekben kimutatható református-katolikus felekezeti közeledést érde-
mes összevetni a vegyes házasságok kötésének gyakorlatával, hiszen feltételezhet-
jük, hogy a felekezetek társadalmi szinten akkortól kezdtek el közeledni egymáshoz, 
amikor az emberek az életút fordulóin egymás felé gesztusokat tettek. Vagyis ha 
kimutatható a vegyes végrendelkezés és a vegyes házasság szokásának egyszerre tör-
ténő gyarapodása, akkor társadalmi szinten beszélhetünk a vallási türelem bizonyos 
szintű megvalósulásáról. Sajnos egyelőre nem állnak rendelkezésünkre adatok a Bé-
kési Református Egyházmegye gyülekezeteiben kötött vegyes házasságok számáról, 
de Várad-olaszi esetében ismerjük az 1785–1790 és 1838–1848 közötti adatokat. 

Annak ellenére, hogy Várad-olaszi nem tartozott a Békési Egyházmegyéhez, a 
tendencia alakulását illetően – és közelsége miatt – érdemes összevetnünk a há-
zasságkötési adatokat a vegyesen adakozó végrendeletekkel: 1785–1790 között a 
megkötött összes házasságok mintegy 10,4%-át tették ki a református-katolikus 
házasságok, 1838–1848 között 30,7%-ot.66 Nem tudjuk, hogy a Dél-Alföldön is így 
alakultak-e az esketések arányai, de úgy tűnik, hogy hasonlít a Békési Egyházme-
gyében megfigyelhető vegyesen adakozó végrendelkezések számának alakulásával, 
hiszen a békési esperességben 1791 előtt igen csekély az ilyen tartalmú testamen-
tum, míg 1820-tól fokozatosan emelkedett a számuk. Ebből arra következtethe-
tünk, hogy a 19. század első felében a református-katolikus ellentét már nem volt 
annyira jelentős, mint a korábbi századokban. A társadalom egyre jobban el tudta 
fogadni a felekezetek közeledését egymáshoz.

összefoglalásként a következőket mondhatjuk: a 18–19. század fordulóján a 
katolikus-református szembenállás nem szűnt meg, de az egyházmegye területén 
különböző helyzetekben fel lehetett fedezni a vallási tolerancia megvalósulását. Ez 
a fajta türelem gyakran nem belső meggyőződésből, hanem politikai érdekből jött 
létre. Így például a sokvallású Szentesen nem volt érdeke a váci püspöknek elmérge-

 65 Csml – Szl V/A/102/k/2, Csml – ml V/1/o/2, Csml – Hl IV/1001/g/1 és 5.
 66 korMányos lászló, Nagyvárad-Olaszi római-katolikus és református lakosságának demo-

gráfiai fejlődése a 18. század végén és a reformkorban az egyházi összeírások és anyakönyvek 
tükrében (1780–1800, 1819–1853), miscellanea Historica Varadinensia, 1(2009), 117–121, 
137–138.



{Hegyi ÁdÁm: Református közösségek viszonya a vallási türelemhez és a felekezetek uniójához 
Délkelet-Magyarországon a 18–19. század fordulóján}

151

síteni a helyzetet, és Köröstarcsa lakosai sem kívánkoztak az uralkodó támogatá-
sát élvező római katolikus egyházzal szembeszállni. Sőt! Amint láttuk, Erdőhegyen 
teljesen elmérgesedett a felekezetek között a viszony. A végrendelkezési gyakorlat 
viszont már más irányt mutat, mert a kegyes adományok nyújtása több felekezet 
részére a társadalomban alulról szerveződő vallási toleranciára utal, amely ekkor 
még csak kismértékben volt megfigyelhető a régióban.

levéltári Források

Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség levéltára
Gróf Károlyi család iratai 1713–1791
magyar Nemzeti levéltár Csongrád megyei levéltár Hódmezővásárhelyi levéltára 

(Csml – Hl)
IV/1001/g Hódmezővásárhely Város Tanácsának iratai. Végrendeletek 1730–1849
magyar Nemzeti levéltár Csongrád megyei levéltár makói levéltára (Csml – ml)
V/1/o/2 makó Város Tanácsának iratai. Végrendeletek 1763‒1848 (1872)
magyar Nemzeti levéltár Csongrád megyei levéltár Szentesi levéltár (Csml – Szl)
V/A/102/k Szentes Város Tanácsának iratai. Végrendeletek (1731–)1802–1849(–1890) 
TtREL 
I.1.b.36.644. Püspöki hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok. Fábián jános béké-

si iskolamester fegyelmije, 1796.
I.1.b.37.658. Püspöki hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok. Fábián jános békési 

iskolamester fegyelmije, 1797.
I.1.b.42.806. Püspöki hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok. Katolikus zaklatás 

Szentesen és mezőtúron 1803.
I.1.b.43.843. Püspöki hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok. Erdőhegyi egyház 

ügye 1804.
I.1.b.51.1048. Püspöki hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok. Pap mihály körös-

tarcsai jegyző botránkoztató ügye, 1812.
I.29.a.2. Békés-Bánáti egyházmegye iratai. jegyzőkönyvek. Közgyűlési jegyzőkönyv 

1787‒1829.
I.29.h.1. Békés-Bánáti egyházmegye iratai. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1786–1993.
I.29.i.209. Békés-Bánáti egyházmegye iratai. Egyházközségekre vonatkozó iratok. Elsza-

kított egyházközségek 1788–1880.
I.375.b.2. Szentesi egyházközség iratai. jegyzőkönyv omniáriummal 1798–1816.
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Az uralkodó köszöntése a lovagteremben, a Tiszántúli Református Egyházkerületi 
Nagykönyvtár K 9 jelzetű kötetéből. 

Erb-Huldigung, welche dem römischen Keyser Carolo dem sechtsen… (Wien, 1712)
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A magyarországi vallási viszonyok változásait a késő rendi korszakban makro- és 
mikroszintű vizsgálatokkal is nyomon követhetjük. Az utóbbiak arra is lehetőséget 
adnak, hogy egy adott közösség átalakulásának részleteit megismerve finom megfi-
gyelésekre tegyünk szert. Előadásom tárgyául egy olyan Veszprém megyei községet 
választottam, amely a török hódoltság megszűnte utáni újjáépítés során vallásilag 
homogén közösségből többfelekezetűvé vált, s a fennmaradt források lehetővé te-
szik a területén élő vallási közösségek együttélésének vizsgálatát.1

A Pápától mintegy nyolc kilométerre északkeletre fekvő Takácsi község több szem-
pontból sem tartozott az átlagos dunántúli települések közé: a késő középkor óta ne-
mesi községként tartották nyilván, s bár a stratégiailag fontos Pápa–Győr főútvonal 
mentén feküdt, népessége mégis átvészelte a török hódoltságot, sőt a közvélekedéssel 
ellentétben a Rákóczi-szabadságharcban sem szenvedett komolyabb károkat.2

A község a 18–19. században is megmaradt kuriális nemesi jogállású község-
nek, ami azt jelentette, hogy a falu határa nemes birtokosoké volt, akik a közös 
jövedelmek kezelése, a közös terhek viselése érdekében nemesi közbirtokosságba 
tömörültek. A birtokos nemesek határozták meg a község önkormányzatát, amely 
egyszerre végezte a gazdálkodás szervezését, a község igazgatását és bíráskodott 
kisebb polgári és büntető ügyekben.3 Emellett jogszabályokat (statútumokat) is 

 1 Kutatásunk során a református parókián került elő Takácsi község 18–19. századi közgyűlési 
vegyes jegyzőkönyve (1776–1859), két körrendeleti jegyzőkönyve (1799–1852), valamint a kép-
viselő-testület jegyzőkönyve (1886–1902). A református egyházközség anyakönyvei 1720-tól, 
iratai kis számban az 1720-as évektől kezdve maradtak fenn. Ezeket időrendben rendeztük. 
A vaszari plébánia anyakönyveit 1702-től vezették, ma is a plébánia irattárában őrzik. Egy-
házlátogatási jegyzőkönyvei 1698-ból és 1779-ből maradtak fenn az egyházi levéltárakban. 
– Dunántúli Református Egyházkerület levéltára (DREl) III. 49. Takácsi Református Egyház-
község iratai (1720–1979), Vaszar község története, szerk. huDi józsef, meZei zsolt, Vaszar, 
Vaszar Község önkormányzata, 2010, 19–20.

 2 Bánkúti Imre, Veszprém megye a Rákóczi-szabadságharcban 1703–1711, Veszprém, Balaton-
füred Városért Közalapítvány, 2005 (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 18). Az 
alapos levéltári forrásfeltáráson alapuló munka Takácsit meg sem említi, holott minden fontos 
vallási konfliktusról, háborús kárról megemlékezik.

 3 A nemesi községről: csizMaDia Andor, A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a ta-
nácsrendszer létrejöttéig, Bp., 1976, 61–62; huDi józsef, A dunántúli nemesi községek statútumai 
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alkotott az élet különböző területeinek szabályozására.4 A fennmaradt jegyző-
könyvek és iratok arról tanúskodnak, hogy szervezeti és működési szabályzatnak 
megfelelő részletes helyi rendszabásokat nem készítettek, így a nemesi községek 
részére kiadott Veszprém vármegyei statútumokat (1798, 1814, 1826, 1846) kellett 
alkalmazniuk.5 Az önkormányzat döntött idegenek befogadásáról is. mivel gaz-
daságaikban folyamatosan szükségük volt idegen munkaerőre, szívesen alkalmaz-
tak más községekből magyar és nem magyar (többnyire német, elvétve szlovák) 
napszámosokat, szolgákat és cselédeket, közülük többen véglegesen a községben 
telepedtek le. Az 1720-as évektől a cigányokat is befogadták, akik a falu szélén, 
térben is elkülönülve külön közösséget alkottak. Telepük felszámolására az 1980-
as években került sor.

A helyi társadalom átalakulása

A 18. században a község társadalma lényegesen átalakult. A községbe a török ura-
lom megszűnte után visszatelepülő, illetve újonnan letelepedő nemesi családok több-
sége a vármegye színe előtt igazolta nemességét, egy részük 1715-ben királyi ado-
mányt is szerzett birtokára, így kiváltságait 1848-ig zavartalanul érvényesíthette.  
A nemességvizsgálati iratok szerint 1713–1757 között 43 alkalommal igazolt vala-
mely takácsi család (összesen 32). Közéjük tartozott a Balassa (1713), Bodor (1751, 
1757), Bokányi (1733), Borsos (1752), Buday (1756, 1757), Devecseri Cser (1741), 
Farkas (1733), Farkasdi (1713), Győrffy (1733), Győry (1733), Hajdán (1733), Hatos 
(1733), Horváth (1713, 1733, 1740), Illyés (1733, 1737), Kalmár (1733), Kiss (1733), 
Kovács (1741, 1757), Kovács másként Sebestyén (1733), Kovacsics (1741), maráczy 
(1733, 1759), marton (1754), mesterházy (1713, 1733), mézes (1733), mikó (1741), 
Nagy (1733, 1751, 1757), Németh (1741), Sibrik (1741), Szakál (1713), Szűcs (1733), 
Töreky (1733), Vajda (1752), Vitáris (1733).

Az igazoló eljárás során benyújtott iratok segítségével megállapítható, hogy a hi-
vatalos nemességigazolási eljárásában részt vevő családok zöme új nemesnek számí-
tott, armálissal nemesedett és a környező vagy a közel eső megyékből (Esztergom, 
Komárom, Sopron, Vas, zala megyéből) és Veszprém megye egyes településeiről 

a XVII–XIX. században, Veszprém, [magánkiadás], 1999, 3–24; Magyar alkotmánytörténet, V, 
átdolgozott kiadás, szerk. meZey Barna, Bp., osiris, 2003, 157. – A község történetét vázlatosan 
bemutatja: ilA Bálint, kovacsics józsef, Veszprém megye helytörténeti lexikona, Bp., Akadémiai, 
1964, 367–368, monografikus feldolgozása: veress D. Csaba, Takácsi évszázadai: Egy hajdani 
nemesi falu története a kezdetektől napjainkig, Veszprém, Takácsi Község önkormányzata, 1998.

 4 A köznemesség alsó rétegeinek társadalomtörténetéről az első összefoglalás: kósa lászló, „Hét 
szilvafa árnyékában”: A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a rendi társadalom utol-
só évtizedeiben Magyarországon, Bp., osiris, 2001. A kötet VIII. fejezetében az önkormány-
zatiság (nemesi község, közbirtokosság) kérdéseivel is foglalkozik (uo. 134–153). A dunántúli 
nemesi községek újkori statútumait kiadtuk: huDi, A dunántúli nemesi községek statútumai,  
i. m., 26–130.

 5 Az 1798., 1814. és 1846. évi statútumokat teljes vagy részleges szövegközlésben lásd: huDi,  
A dunántúli nemesi községek statútumai, i. m., 104–112, 128–130.
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származott. A legtávolabbról, Hont vármegyéből Vajda jános jött, aki testvére pél-
dáján felbuzdulva a Dunántúlon szerette volna megalapozni a jövőjét. Az armalis-
ták között Kalmár jános nemeslevele volt a legfiatalabb (1714). Kalmár a szépen 
gyarapodó szomszédos vaszari jobbágyok közül birtokvásárlással, majd címeresle-
vél megszerzésével emelkedett a nemesség soraiba. 

A letelepedés folyamatát mutatják a kiadott vármegyei nemesi bizonyságlevelek. 
Az illető nemes ugyanis akkor kért nemesi bizonyítványt (bizonyságlevelet), amikor 
egyik megyéből a másikba kívánt költözni. Enélkül új vármegyéjében nem vették fel 
a kétségtelen nemesek közé. 

A község törzslakossága az 1740-es évek közepére alakult ki. A népesség száma a 
18. század végére, 19. század elejére elérte a történelmi csúcsot, ezt követően fogyott 
vagy stagnált.6

1. sz. táblázat
Takácsi népességének alakulása a 18–19. században

 6 huDi józsef, Takácsi nemes község alfabetizációja a későrendi korszakban (1698–1847), Acta 
Papensia, 13 (2013) 3. sz., 347–368; a népességről: 348. A táblázat adatait pontosítottuk és 
kiegészítettük. 1753-ra: Tyúkos jános vaszari plébános jelentése a plébánia helyzetéről. latin, 
Vaszar, 1753. január 29. Győri Egyházmegye levéltára (a továbbiakban: GyEl) Acta paro-
chialia, Vaszar. (Az 1753-as adatoknál a reformátusok létszámát biztosan alábecsülte!) 1763-
ra: DREl liszkay-gyűjtemény, nr. 388. Tersztyánszki józsef Veszprém vármegyei szolgabíró és 
lehen józsef esküdt bizonyságlevele a takácsi református templom helytartótanács által elren-
delt vizsgálatáról, a templom katolikus jellegéről. latin, Takácsi, 1763. február 18. Rövidítés: 
n. a. = nincs adat.

 7 Becsült adat, 9 házat öt fővel számoltunk. Az egyházlátogatási jegyzőkönyv 10 katolikust em-
lít, a protestánsok számát elhallgatja. rajczi Pál, A pápai főesperesség egyházlátogatási jegyző-
könyve 1698, A Veszprém megyei múzeumok Közleményei 17 (1984) 281–292, a lélekszámról: 
294.

év Házak száma

Népesség

száma
növekedése

(1763 = 100%)

1698 9 457 –

1753 n. a. 653 –

1763 n. a. 917 100,0

1774 n. a. 974 106,2

1785 208 1119 122,0

1818 n. a. 1428 155,7

1829 193 1471 160,4

1847 205 1381 150,6
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A rendi korszak végén Takácsi a pápai felső járás egyik legnépesebb településének 
számított.8 A környéken a német nemzetiségű Béb, a magyar lakosságú Csót és Va-
szar tisztán katolikus községnek számított, míg Nagygyimót Takácsihoz hasonlóan 
jelentős számú katolikusnak, evangélikusnak és reformátusnak adott otthont.

Takácsi modern kori arculatát magyar és többfelekezetű jellege határozta meg.  
A levéltári és nyomtatott források alapján a felekezetek egymáshoz viszonyított ará-
nyáról is képet alkothatunk. 

2. sz. táblázat
Takácsi népességének felekezeti megoszlása (1698–1847)

A néhány adatból is kitűnik, hogy Takácsin mindhárom számottevő felekezet gya-
rapodott a 18. században, míg az 1749-től már biztosan jelen lévő – de a statiszti-
kákban nem mindig tükröződő – zsidóság egy-két családot jelentett. 

A helyi társadalom szerkezetét többféle aszimmetria jellemezte. Felekezeti szem-
pontból a protestáns többség – katolikus kisebbség kettősségéről beszélhetünk.  
A protestánsok közül a református birtokosok jelentették a meghatározó réteget, 
egyedül ők alkottak anyaegyházat. A jövevények hozzájuk igazodtak, 1747–1748-
ig még a katolikusok is részt vettek az egyház terheinek hordozásában. Ekkor a 
vaszari plébános kezdeményezésére a vármegye megtiltotta „adóztatásukat”.  
A 18. század második felében kezdődik meg a környékbeli német falvak katoliku-
sainak beáramlása, melyet a vaszari anyakönyvekben olvasható férfi családnevek is 
tükröznek. Például: Kirchner (1784), Fischer (1786), Kugler (1789), mader (1792), 

 8 N. Veszprém megye első alispánjának Szent Király Szabadgyai Rosos István urnak a’ megye álla-
potjáról 1847-ik évre készitett hivatalos jelentése, Veszprém, [Ramasetter ny.], 1848. (A továb-
biakban: rosos 1848.)

 9 Becsült adat.
 10 Protestánsok száma együttesen.
 11 Protestánsok száma együttesen.

év
A felekezet jellege és lélekszáma

Össz.
Református Evangélikus Katolikus Izraelita

1698 n. a. n. a. 10 – 459

1753 320 203 130 – 653

1763 557 207 153 – 917

1774 576 249 149 – 974

1785 n. a. n. a. 237 – 1119

1818 113010 286 12 1428

1829 115111 303 17 1471

1847 669 417 274 21 1381
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Schwarz (1810), Piller (1833). Azok, akik közülük állandóan letelepedtek, teljesen 
elmagyarosodtak.12 ugyanez a kettősség figyelhető meg a jogi helyzetet illetően: 
a nemesi többség – paraszti kisebbség alaphelyzet a rendi korszak végéig megma-
radt.13 A nemesi közbirtokosságot a reformkorban 151 birtokos alkotta.14 Ők adták 
a községi önkormányzat bázisát rendelkeztek a közösségi vagyon felett. 

S máris megfogalmazható a harmadik kettősség: vagyontalan község – vagyonos 
közbirtokosság. A község sem a 18., sem a 19. században nem rendelkezett ingat-
lanvagyonnal – a községházát még a 20. században is a közbirtokosságból bérelte, s 
komolyabb kiadások esetén annak hathatós anyagi támogatására szorult. 

Takácsi lakosságának a vezető erejét a nemesség jelentette, de a jogilag egysé-
ges nemesség is több rétegre tagolódott. A több száz holdas, jobbágytartó jómódú 
köznemesek (bene possessionati) képviselőit hiába keressük a kis határú faluban.  
A birtok nagysága szerint csak jómódú gazdákat, kevésbé jómódúakat, kis- és tör-
pebirtokosokat különböztethetünk meg. De előfordulnak birtoktalanok is, akik 
más szolgálatába szegődve (napszámosként, szolgaként) keresték kenyerüket. A jó-
módúak is végeztek fizikai munkát, bár másokat is alkalmaztak gazdaságukban. 
Jobbágyuk azonban nem volt. 

A nemesek és jobbágyok közti átmeneti réteget alkották az agilisek: azok a job-
bágyok, akik nemeslányt vettek feleségül, s a hozomány révén nemesi birtokhoz 
jutottak.15 Nemesi birtokuk, nemesi telkük, telekre épült lakóházuk után nem adóz-
tak, de személyük után adót fizettek és közmunkákra is kötelezték őket. 1837-től 
a helytartótanács elrendelte, hogy állatállományuk, mesterségük és kereskedésük 
alapján is adó alá kell venni őket.16 mivel nemesi jogú birtokaikat fiaik örökölték, 
ők is agilisek maradtak. Az egyre gyarapodó számú agilis külön adóztatása arra 
ösztönözte a takácsi birtokos nemeseket, hogy az agilisektől elkülönüljenek, és arra 
kényszerítsék őket, hogy külön elöljáróságot válasszanak. Ez meg is történt 1742-
ben, így a nemesi község mellett létrejött az agilis község, amely 1848-ig működött. 
élén az agilis bíró állt, aki mellé elöljárókat választottak. Az elöljáróság gondosko-
dott az agilisekre kivetett adók beszedéséről és beszolgáltatásáról, a közmunkák 
megszervezéséről, az engedetlenkedők megbüntetéséről.

Nemesi birtokot nemcsak beházasodással, hanem zálog címén is szerezhettek a 
jobbágyok: kölcsön fejében a birtokos tartós használatba adta a birtokát, s ha a 

 12 Vaszari Plébánia Irattára (VPI), Vegyes anyakönyvek 1702–1852.
 13 1847-ben 1016 nemes mellett csupán 365 nem nemes élt a faluban, vagyis a lakosok 74%-a a 

kiváltságos osztályhoz, annak legalsó, paraszti színvonalon élő rétegéhez tartozott. Vö. rosos 
1848. [4.], huDi, Takácsi nemes község alfabetizációja…, i. m., 349.

 14 mNl Veszprém megyei levéltára (a továbbiakban: Veml), IV. 1. b. Veszprém vármegye köz- 
és kisgyűlési iratai. 1066/1836 (június 19.) közgy. sz. A pápai felső járás településeinek össze-
írása a királyi koronázási honorárium kivetéséhez.

 15 zsoldos Ignác az agilis fogalmának szűkebb és tágabb értelmét határozza meg: „Némellyek – ’s 
tán helyesen – csak a nemes nőt feleségül bíró nemteleneket értenek ezen; mások – tán kelletén 
túl – az illyesek’ maradékit is.” zsolDos Ignác, A’ szolgabírói hivatal, [II] Közrendtartási rész, 
Pápa, Főiskolai ny., 1842. 13.

 16 Veml IV. 1. b. 1532/1846. közgy. sz. A takácsi agilisek adózással kapcsolatos panaszos ügye 
(1837–1846).      
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törvényes határidő lejártáig nem váltotta vissza földjét, az a zálogbirtokos tulajdo-
nába ment át.17 Ahogy korábban, a 18. században is viszonylag sok zálogbirtokossal 
(nemessel, nem nemessel) találkozunk a győri és veszprémi káptalani jegyzőköny-
vekben, illetve a vármegyei iratokban. A zsellérek árendásként is bírhattak nemesi 
telkeket, de azok tulajdonjoga a bérbeadóé maradt.

A helyi társadalom legalsó rétegét a nem nemesek alkották: a jobbágyrendűek, 
akik vagy állandó, vagy ideiglenes lakosoknak számítottak. Az anyakönyvekből 
kitűnik, hogy a jómódú birtokosok kiépítették majorságukat, ahol juhászokat, lo-
vászokat alkalmaztak. mesterházy jánosnak volt juhásza és több szolgája (1720–
1722), Köves Ádám majorgazdát alkalmazott (1721), Kalmár jános és Széki György 
szolgálót tartott (1722), Vigyázó úr is juhászt fogadott (1740).18

Nagy munkák idejére (aratás, betakarítás, cséplés) idénymunkásokat (napszámo-
sokat) is felfogadtak. Nemcsak a környékről, hanem távolabbról is. 1764 nyarán 
például szentpéteri (Vas vm.) részes aratók dolgoztak Takácsiban, akiket a nemesek 
rávettek arra, hogy az úgynevezett Pörös-rét miatt felújult határvita „megoldása-
ként” gyújtsák fel a vaszariak malmát, amit meg is tettek. Az időben megkezdett 
oltásnak köszönhetően a kétkerekű malomnak csak a zsúpfödele égett le, a kár 
azonban így is jelentős volt: 305 forint 40 dénárra becsülték.19 

A község külön is felfogadott alkalmazottakat (szegődményeseket): kovácsokat 
a községi kovácsházba, molnárokat a közbirtokossági malomba, henteseket-mészá-
rosokat a mészárszékbe, különféle pásztorokat a közlegelőre, csőszöket a mezőre, 
erdőre. Szükség szerint éjjeliőröket is alkalmaztak.

A nemesi község önkormányzatai

A községi önkormányzatot a nemesi község jelentette, amelynek élén az évente vá-
lasztott bíró, törvénybíró és elöljáróság (esküdtek) álltak. A község egészét érin-
tő anyagi és más ügyekben a nemes birtokosokból álló közgyűlés döntött, a köz-
ség tényleges igazgatását a két közgyűlés között az elöljáróság (tanács) végezte a 
bíró irányításával. Az évente megtartott számadó közgyűlésre rendszerint az agilis 
elöljáróság képviselőit is meghívták, hiszen az önkormányzat fenntartásához ők is 
hozzájárultak. A bíró vezette a községi számadásokat, melyeket a vármegye évente 
felülvizsgált. mivel a bíró írástudatlansága miatt képtelen volt a bevételek-kiadá-
sok feljegyzésére, a községi jegyző végezte helyette az írásbeli munkát.20 Ő vezette 

 17 A jobbágyrendűek zálogbirtokairól: ilA Bálint, kovacsics józsef, Veszprém megye helytörténeti 
lexikona, i. m., 367–368.

 18 DREl III. 49. A Takácsi Református Egyházközség iratai, I. sz. vegyes anyakönyv 1720–1747.
 19 GyEl I. 1. c. Capsarium, Capsa A. Fasc. 11. Nro. 1. A vaszari malom fölgyújtásának vizsgálati 

ügye, 1769. Illés Ferenc takácsi gazdánál 1764 nyarán Thuri Benedek szentpéteri zsellér, ta-
kácsmester, marmaris jános és egy-egy kötözőasszony volt „kepés aratáson”.

 20 Vizsgálataink szerint 1787-ben a birtokosok 4%-a, 1814-ben 55%-a, 1828-ban 60%-a tudta 
aláírni a nevét a hivatalos iratokon. huDi, Takácsi község alfabetizációja…, i. m., 347–368, 
hivatkozott adatok: 362.
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a községi önkormányzat jegyzőkönyvét, illetve a felsőbb hatóságok körleveleinek 
szövegét tartalmazó kurrenskönyvet is. A jegyzői tisztséget az 1850-es évekig a min-
denkori református tanító töltötte be, ami önmagában is mutatja a reformátusok 
hatalmi túlsúlyát.21 

Kisebb büntető- és polgári ügyekben esküdttársaival együtt a községi bíró ítél-
kezett, döntéseik, ítéleteik ellen a vármegyéhez lehetett fellebbezni. A községi bíró-
ság a helyi szokás szerint 12 ezüstforint értékig bíráskodott.22 Nagyobb horderejű 
ügyekben a szolgabíró bíróságát vagy a vármegyei törvényszéket keresték fel.23

mivel a községnek nem volt írott rendtartása, szabályrendelete, az elöljáróság-
nak a vármegye által kiadott, a nemesi községekre vonatkozó statútumokat kellett 
alkalmaznia, ehelyett azonban gyakran a helyi jogszokások szerint járt el.24 Bár a 
törvények és jogszabályok, az ezeken alapuló hivatali eskü tiltották, hogy az elöl-
járók a maguk javára döntsenek, rokonaiknak (atyafiságuknak) kedvezzenek – az 
ellenük emelt panaszokból kiderül, hogy nem mindig álltak hivatásuk magaslatán.

A nemesi község, agilis község mellett több nemesi közbirtokosság is műkö-
dött. A takácsi közbirtokosok közös gazdálkodási szervezete volt az egyik, a Gár-
dony-pusztai birtokosokat tömörítette a másik, a Farkasdi-pusztaikat a harmadik. 
A takácsi nemesi községgel szorosan összefonódó – nagyrészt református, kisebb-
részt evangélikus, még kisebbrészt katolikus birtokosokból álló – nemesi közbirto-
kosság működtette a malmot, a kocsmát és a mészárszéket. A közös legelő, erdő is 
a közbirtokosság vagyonát képezte. A közös ingatlanokból hasítottak ki időnként 
az egyházak számára papi, tanítói javadalom céljára vagy a molnárnak megfelelő 
illetőséget.

A nemesek a politika alakításában is részt vettek: ők választották – elvileg há-
romévenként – a vármegyei tisztviselőket (tisztikart), továbbá a rendi országgyű-
lésen Veszprém vármegye nemességét képviselő két országgyűlési követet. 1819-ig 
a vármegyei tisztújítás a szavazatok (felkiáltások) mérlegelésével, 1819-től egyen-

 21 huDi józsef, Takácsi község egyházi és világi archontológiája I. (1613–2014), Acta Papensia 
14 (2014) 3–4. sz., 309–334. A református tanítók névsorát a 17. század végétől az 1948-as is-
kolaállamosításig ismerjük: uo. 326–329. uő, Takácsi község egyházi és világi archontológiája 
II. (1613–2014), uo. 15 (2015)1–2. sz., 17–60. A második részben közöltem a nemesi községi 
elöljárók 1715–1850 közötti archontológiáját, az agilis elöljárók 1763–1847 közötti, a községi 
bírák 1850–1950 közötti, a községi jegyzők 1857–1950 közötti adatsorait. Az egyházi tisztség-
viselők archontológiája részeként közzétettem a református egyház kurátorainak 1774–2014 
közötti, az evangélikus elöljárók 1790–2014 közötti és a katolikus leányegyház elöljáróinak 
1822–2014 közötti adatait.

 22 Veml IV. 1. b. Veszprém vármegye köz- és kisgyűlési iratai. 994/1846 (május 4.) közgy. sz. 
Hunkár Sándor szolgabíró jelentése a járásában létező szóbeli bíróságokról és rendezett tanácsú 
községekről. Veszprém, 1846. február 3.

 23 A szolgabíró előtt zajló szóbeli és írásbeli peres eljárást részletesen ismerteti: zsolDos, A’ szol-
gabírói hivatal, i. m., 1842, I, 10–182. 

 24 A községtől eltérően Farkasdi-puszta közbirtokosai – mivel számuk megnőtt – 1814-ben rend-
tartásban szabályozták a közös gazdálkodást, tisztségviselők és alkalmazottak (1 főinspektor, 
4 inspektor; mezőpásztor) feladatait, választását, ill. felfogadását. Dunántúli Református Egy-
házkerület Könyvtára, Kézirattár (DREKK) o.794. miscellanea, nr. 365/54. Farkasdi puszta 
közbirtokosainak egyezség formában kiadott rendtartása. Takácsi, 1814. március 11.
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kénti szavazással (különböző színű golyók ládába dobásával) történt. A tisztújítás 
(restauráció) és követválasztás ünnepi alkalmai gyakran párosultak korrupcióval. 
A választókat etették-itatták, a reformkorban az érdekcsoportok („pártok”) tagjai 
gyakran ténylegesen is összetűztek a választás színhelyén.

A község közelében volt a Gyula-hegy, amelyet az 1720-as években ültettek be 
szőlővel, így egy újabb önkormányzat keletkezett: a szőlőbirtokosoké.25 mivel Gyu-
la-hegy 1901-ig Vaszarhoz tartozott, a szőlőhegyen korszakunkban a takácsiak külbir-
tokosoknak számítottak. A szőlőhegyen a feudális jog szerint a jobbágyok is tulajdont 
szerezhettek, mellyel szabadon rendelkeztek. A szőlőhegyi önkormányzat régi iratai 
nem maradtak fenn, így működésének részleteit nem ismerjük. 1804-től a Veszprém 
vármegye által megalkotott megyei szőlőhegyi rendtartás lehetett az irányadó.26

A mezőgazdasági társulási formák mellett meg kell említenünk a kézművesipari 
szerveződéseket: a céheket. A községben a 18. században két céh alakult: a takácscéh 
és a bognár-kovács vegyes céh. mindkettő szabályzatát felülvizsgálta a kormányzat 
és újakat adott ki helyette. Takácsiban a takácscéh az ugodival és a vaszarival egy 
időben, 1743-ban kapott céhartikulust.27 Új artikulusait 1821-ben adták ki. A céh 
évszám nélküli ládáját a pápai Esterházy múzeum őrzi.28 A takácscéh mellett egy 
bognár-kovács vegyescéh is működött, amely artikulusait 1714-ben kapta, doku-
mentumai azonban csak az 1821–1892 közötti időből maradtak fenn.29 A bognár-
mesterek 1780-ban még önállóan kértek és kaptak céhprivilégiumot. A vegyescéh új 
privilégiumát a király 1820-ban adta ki.30 Az 1821. évi privilégiumlevél nem egyedi 
kérelem eredménye: a céheket ekkortájt országosan felülvizsgálták és számukra egy-
séges szövegű szabályzatokat adtak ki. A faluban élő többi kézművesmester a pápai 
céhek valamelyikéhez tartozott.31 A pápai takácscéh is 1743-ban kapott artikulust, 
de ez egy korábbi megújítása volt, ugyanis a céh már 1613-ban is működött, ami 
azt jelenti, hogy a takácsi takácsok az önálló céh megalakításáig szintén a pápai 
céhtestület tagjai voltak.

A takácscéh eredeti artikulusai fennmaradtak, Téten sikerült a privilégium nyo-
mára bukkannunk.32 

A falusi céhek már a céhes ipar válságát tükrözik: míg a korábbi évszázadokban 
a céhek városokhoz kötődtek, a mesterré válás emelkedő költségei a legényeket arra 

 25 Vaszar község története, i. m., 162–163. 
 26 A 36 artikulusból álló megyei statútumokat lásd: Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi tör-

vények a 17–19. századból, szerk. égető melinda; második, javított kiadás, Bp., l’Harmattan, 
2001, 193–205. (Szőlőhegyek történetének forrásai, 1).

 27 A vaszari takácscéhről: Bartócz józsef, A kézművesipari struktúra kialakulása Veszprém me-
gyében a XVI–XIX. században, A Veszprém megyei múzeumok Közleményei 15(1980) 203–
224, hivatkozás: 219. 

 28 A magyarországi céhes kézműipar forrásainak katasztere, II, szerk. éri István, Bp., 1975, 220. 
(a továbbiakban: éri 1975.)

 29 Bartócz, A kézművesipari struktúra kialakulása…, i. m., 219. 
 30 éri, i. m., 220. 
 31 Bartócz, A kézművesipari struktúra kialakulása…, i. m.,, 217–218. 
 32 A privilégiumlevelet őrző Hujber László téti nyugdíjas lakosnak ezúton is köszönetet mondok 

azért, hogy a dokumentumot megtekinthettem és lefotózhattam.
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ösztönözték, hogy város közeli falvakban telepedjenek le és mesterré válva ott szer-
vezzenek céhet. A céhbe nem állt, de szakmáját törvényellenesen űző iparosokat 
hívták kontároknak, s nevezték munkájukat kontármunkának. Ha a vármegyei ha-
tóságok tevékenységükről tudomást szereztek, megbüntették őket.

Felekezetek együttélése

A legfontosabb intézményes társadalmi szervezőerő a 18. században a református 
egyház maradt. Ennek bázisát a református birtokosság képezte, amely a beházaso-
dással vagy vétellel birtokot szerzett evangélikus birtokossággal egészült ki. 1747-
ben a Vaszarról, a győri püspök falujából elűzött evangélikus jobbágyok jó részét is 
befogadták, akik feltehetően a perei falurészen telepedtek le, később azonban – az 
újabb és újabb betelepülőknek köszönhetően – ez a területi elkülönülés elhalvá-
nyult, mára pedig teljesen megszűnt.33 

Az evangélikusok az 1740-ben reformátusokkal kötött szerződés értelmében 
1740–1806 között szervezetileg a református egyházhoz tartoztak, fenntartásához 
is hozzájárultak; a református templomba jártak, gyermekeiket a református iskolá-
ba járatták, de a szentségek kiszolgáltatásához saját evangélikus papjuk szolgálatát 
is igénybe vehették. Alárendelt helyzetükön 1806-ban változtattak: megszervezték 
pápai anyaegyházhoz tartozó leányegyházukat és a lelkészi teendők jó részét ellá-
tó úgynevezett preoráns tanítót választottak, egyúttal iskolát és templomot (1806–
1808) építettek. 

A többségében szolgarendű katolikusok az 1702-ben alapított vaszari plébániá-
hoz tartoztak, akiket az egyházközség megerősödése után a káplán gondjára bízott 
a plébános. Az iskola és templom számára felsőbb nyomásra sikerült telket szerez-
niük, de a templomot csak 1787–1795 között építették Rába Boldizsár másodalis-
pán, katolikus birtokos és nemeskéri Kiss Pál veszprémi kanonok támogatásával. Is-
kolájukat a vármegye által kijelölt telekre szintén nemes patrónusok támogatásával 
építették. Tanítóikat az 1780-as évektől név szerint is ismerjük.34

Külön színfoltot jelentettek a község életében a cigányok, akik az anyakönyvek 
adatai szerint az 1720-as évek elejétől jelen vannak: kezdetben a református lelkész, 
később a vaszari plébános keresztelte gyermekeiket, aminek következtében hosszú 
távon katolikus közösségként szilárdultak meg. ma már emléke sem él annak, hogy 
a kezdet kezdetén reformátusok voltak. Társadalmi peremhelyzetüket jól kifejezte, 
hogy a legutóbbi időkig a falutól elkülönülve, a Cigányszeren éltek. A 18. század 
második felében, a 19. század elején a Farkas (1794), Kozák (1795), Bakacs (1799), 
Hajas (1803), Pádár (1806) nevekkel találkozunk a vaszari katolikus keresztelési 
anyakönyvekben. Körükben gyakran előfordult a törvénytelen születésű csecsemő, 

 33 A vaszari protestánsok erőszakos rekatolizálásáról, illetve elűzéséről: Vaszar község története, 
i. m., 158–159. A katolikus hitre áttérni nem akaró evangélikusok részben Vanyolára, részben 
Takácsiba költöztek át.

 34 veress D. Csaba, Takácsi évszázadai…, i. m., 44–50.
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ami arra utal, hogy a lányanyaságot elnézően kezelték. Nem tudni, ki szülte azt a 
józsef névre keresztelt gyermeket, akit 1815. augusztus 31-én éjjel egy kosárban a 
katolikus tanító ajtaja elé helyeztek.35 Ő az egyetlen általunk ismert „kitett gyer-
mek” a falu történetében.

A nemesi községekben általában számos izraelita is letelepedett a 18. század első 
felében, akik főként földesúri haszonbérlők voltak. Kereskedtek, boltot, kocsmát 
béreltek, hamuzsírt készítettek vagy pálinkát főztek. Sajátos jelenség, hogy Taká-
csiban egy-két haszonbérlő zsidó család az 1749-től van jelen a község életében. Ők 
is a társadalom peremén éltek, megtűrt országlakosoknak számítottak, és 1846-ig 
türelmi adót fizettek.

Felekezeti konfliktusok

A község 18. századi vallási életét három szakaszra bonthatjuk: a békés, a békét-
len és az új békés együttélés korszakára. A más-más vallásúak az 1740-es évekig 
viszonylag békésen éltek egymás mellett. A vaszari plébánosok 1717–1740 között 
eddigi ismereteink szerint két esetben léptek fel Takácsiban jogaik érvényesítésé-
ért. Skutelly András (1717–1719) egy katolikus híve keresztelési, Bezerédy Ádám 
(1732–1735) pedig egy asszony temetési ügyében szállt szembe a takácsi protes-
tánsokkal. mindkét esetben a református prédikátor végezte a ceremóniát. Vaszar 
Tyukos jános plébános (1739–1767) idején vált tisztán katolikus községgé, ő tett 
kísérletet a takácsi katolikus iskola megszervezésére. Plébániája területén (Va-
szaron és filiáiban: Takácsiban, Gecsén, Vanyolán) mintegy hatvan protestánst 
térített katolikus hitre.36 A pápai ferencesek a térségben szintén eredményes hit-
terjesztést végeztek.37 

Az 1730-as évek végén a református és evangélikus lakosok között támadt vita, 
mivel az utóbbiak nem akarták a református egyház rendtartását, bíráskodását el-
fogadni. A vitát a pápai református és evangélikus egyházi elöljárókból választott 
vegyes bizottság simította el, s hozta tető alá a megegyezést.38 Az 1740. január 18-án  

 35 Vaszari Plébánia Irattára. A vaszari r. k. keresztelési akv. 1794–1846. 155. „In Takátsi apud 
ludi rectorem catholicum noctu in corbe 31a Augusti depositus ante fores.”

 36 Vaszar község története, i. m., 193–195.
 37 P. takács j. Ince, pFeiFFer jános, Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17–18. 

században, I–II, szerk. kapiller Imre, Pápa–zalaegerszeg, Deák Ferenc megyei Könyvtár, 
mezei zsolt könyvtáros közös kiadása, 2001. A pápai ferencesek pasztorációs tevékenységé-
ről: I. 233–239. Tevékenységük több mint 50 helységre terjedt ki Győr, Vas, Veszprém és zala 
megyében.

 38 A deputáció tagjai református részről: Torkos jakab (1711–1785) pápai lelkész (1745-től halá-
láig dunántúli püspök), Nemes György, Borsos márton, Eperjesi György kurátor és Eősz mi-
hály egyházfi; az evangélikusok részéről: Bálint mihály, Nagy István, Sulok György és Horváth 
István. A vegyes bizottság meghívása azért érdekes, mert Pápán 1714–1784 között megtiltot-
ták az evangélikusok nyilvános vallásgyakorlatát. Ezen időszak alatt a közeli Homokbödögére 
jártak istentiszteletre. A takácsiak 1740-ben mégis úgy tekintettek az evangélikus elöljárókra, 
mint a pápai evangélikus egyházközség hivatalos képviselőire. A pápai evangélikus gyülekezet 
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elfogadott szerződés értelmében az evangélikusok vállalták, hogy hozzájárulnak 
a prédikátor és a tanító fizetéséhez, alávetik magukat az egyházi bíráskodásnak; 
a „cégéres vétkek” esetén – „minémű a paráznaság” – egyházi fenyíték alá adják 
magukat. A parázna személynek eklézsiát kell követnie. Egyházlátogatás és más 
jeles alkalommal ők is képviseltetik magukat a kijelölt fogadóbizottságban (depu-
tációban). Az evangélikusoknak lehetővé tették, hogy a betegek gyóntatása végett 
papot hívjanak. A tehetősebbeknek ezt a maguk költségén kellett megtenniük, a 
szegényeknek a község fedezte a fuvarköltséget.39

Az 1740. évi egyezség biztosította a protestáns közösség stabilitását. A szerző-
dés 1806-ig, az evangélikus filia önállósulásáig, preoráns tanító fogadásáig volt 
érvényben. Ezen idő alatt néhányszor történt kisebb viszály. 1795 után, amikor 
a dunántúli evangélikusok és reformátusok együttműködését a kapolcsi konven-
ció (1795) szabályozta, a temetőhasználat során keletkezett nézeteltérés. miután 
az evangélikus lelkész egy Ponyvád-pusztai hívét Takácsiban temette el és sírjára 
keresztet helyeztek, a reformátusok Varga mihály rektor biztatására utóbb a ke-
resztet a földből kihúzták és a temető árkába dobták. Végül a takácsi evangélikus 
kurátor házához került. A sérelmet az egyházkerület megtárgyalta és a kapolcsi 
konvenció értelmében felállított egyházi vegyes bizottság (mixta deputatio) követ-
kező ülése elé vitte.40

A katolikus-protestáns ellentétet a területen illetékes vaszari plébános élezte 
ki, aki törvényes jogaira hivatkozva a katolikus közösség erősítését tűzte ki célul. 
maga mögött tudhatta a pápai esperesi kerületet s a győri püspököt, amelyhez 
az esperesség 1777-ig tartozott. (1777-től a veszprémi püspökséghez csatolták.)41 
A győri püspök – egyben Veszprém megyei nagybirtokos – szorosan együttműködött 
a veszprémi püspökkel, Padányi Bíró mártonnal (1745–1862), egyben a megye főis-
pánjával. Ezzel szemben a Dunántúli Református Egyházkerület püspökei Kenessey 
István főgondnok halála után egyre kevésbé tudták megvédeni érdekeiket. Ennek 
következtében 1752-ben Pápán megszűnt a reformátusok szabad vallásgyakorlata, 
a vallási élet a szomszédos Adásztevelre (nemesi községbe) tevődött át, a kollégium 

18. századi történetéről: tóth Béla, …Emlékezzél meg az egész útról… [A pápai evangéli-
kus gyülekezet, iskola és a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története], Pápa, 2004, Pápai 
Evangélikus Egyházközség, 17–24.

 39 DREl III. 49. Takácsi Református Egyházközség iratai. évrendezett iratok, 1740. A takácsi 
„Helvetica és Augustana Confession levők között (…) acceptalt conditiok”. Kivonatos másolat, 
Takácsi, 1740. január 18. uo. Vegyes anyakönyv II. 1738–1748. 2–3. A takácsi reformátusok 
és evangélikusok egyezségének eredetije. Takácsi, 1740. január 18. A szerződés írásba foglalta 
az együttműködés normáit, melyeket 1740 előtt szóbeli megállapodás írt elő. A viszály egy 
evangélikus legény paráznasági ügye miatt keletkezett: a legény ugyanis – hogy az eklézsiakö-
vetést elkerülje – anyja házában saját papjának gyónta meg bűneit, amit a reformátusok a helyi 
szokások (törvények) szándékos megsértésének tekintettek.

 40 Evangélikus országos levéltár (oEl). E./ Egyes gyülekezetek és személyek ügyei, 2. d. 1736–
1837. XXVIII. „Pápai mixta Deputatioról szólló Írások.” d. n.

 41 szaBó Tamás, A Győri Püspökség a 16. századtól napjainkig = A Győri Egyházmegye ezer éve, 
szerk. kiss Tamás, Győr, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, 2000, 37–49, hivatkozott 
hely: 42.
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is itt működött kisgimnáziumi szintre redukálva 1783-ig, a vallásgyakorlat jogának 
visszaszerzéséig.42 

Takácsin a királyi rendeleteket ügyesen alkalmazó katolikus restauráció csak 
részleges és időleges sikereket tudott elkönyvelni. 

1749-ben a vármegyei tisztviselők összeírták az aposztatákat: Takácsin tizenki-
lenc családot találtak. olyan famíliák kerültek fel a listára, akik katolikus vallásúak 
voltak és önként protestáns hitre tértek, illetve olyanok, akik vegyes házasságot 
kötöttek, vállalva, hogy gyermekeiket katolikus hitben nevelik, de esküjüket meg-
szegték. Az újbirtokosok közül Takács János volt vaszari lakos is a hitehagyottak 
közé számláltatott, mert Takácsiba érkezve Horváth mihály húgát, Perei Katát vette 
feleségül és „Calvinistává lett az aszszonyért”. Tóth György Istók fia és három lánya 
is kálvinistákká lettek. utolsóként Kovács vagy Csordás András került a listára, 
akinek állandó lakása Felsőgörzsönyben volt, s felesége vallomása szerint már tizen-
öt esztendeje nem gyónt.43 A „hitehagyottak” jó útra térítése a nemesi közegben elég 
reménytelen vállalkozásnak tekinthető.

A vaszari plébános kezdeményezésére 1750 táján katolikus tanítói állást szervez-
tek, de a hivatalába beiktatott tanító az ellenséges légkörben föladta a küzdelmet és 
néhány év után eltávozott.44 

Tyukos jános vaszari plébános 1759-ben a református templom visszaszerzésé-
vel próbálkozott. Kérésére és a győri püspök folyamodására a helytartótanács által 
elrendelt vizsgálat során katolikus tanúk vallomásaival azt szerette volna bebizo-
nyítani, hogy Takácsiban 1681 előtt a templom a katolikusoké volt, akik plébánost 
tartottak, 1681-ben már puszta volt, a reformátusok csak később hoztak prédiká-
tort a faluba.45 Akciója nem járt sikerrel.

Ezután csak az 1770-es évek derekán (1776-ban) tudtak templom és iskola céljára 
telket szerezni, majd ezt követően az iskolát újjászervezni.46 A templomépítést már 
1777-ben megkísérelték, de ekkor még nem volt olyan katolikus földesúr a község-
ben, aki a kegyúri jogokat gyakorolta volna, s a katolikusok „minyáján szegény 

 42 trócsányi zsolt, Az adászteveli korszak (1752–1781) = A pápai kollégium története, szerk., 
uő, Bp., Tankönyvkiadó, 1981, 68–86. A tagolást nem az iskolatörténethez, hanem a köztör-
ténethez igazították, ugyanis a következő szerző, Bodolay Géza első fejezetét a türelmi rende-
let évtizedének iskolatörténetével kezdi: Az első évtized (1781–1790), uo. 89–108.

 43 Veml IV. 1. b. 20/1749. (december 2.) közgy. sz. A felső járásbeli aposztaták összeírása, 1749. 
„Ex processu superiori nomina et cognomina apostatarum”.

 44 Veml IV. 1. b. 22/1760. (augusztus 5.) közgy. sz. Nádasi Tersztyánszki józsef főszolgabíró és 
Tallián Ferenc esküdt által felvett tanúvallomások. Pápa, 1760. május 2. Nemes Bakos mihály 
60 éves gyimóti tanútól tudjuk, hogy a „pápistaságnak” ezelőtt 10 évvel mestere volt, aki 5 évig 
szolgált. A katolikus tanító nevét nem említi.

 45 Veml IV. 1. b. 6/1760. (május 2.) közgy. sz. Vigyázó Ferenc járási alszolgabíró és Csiba Ferenc 
esküdt által felvett tanúvallomási jegyzőkönyv. Pápa, 1759. március 23. 22/1760. (augusztus 
5.) közgy. sz. Nádasi Tersztyánszki józsef főszolgabíró és Tallián Ferenc esküdt által felvett 
tanúvallomások. Pápa, 1760. május 2.

 46 Az elöljárók a Takácsi, másként jánosa Bálint telkét mérték ki katolikus templom és iskolaház 
céljára, ami ellen az örökösök tiltakoztak és 1785-ben visszahelyeztetési pert indítottak a köz-
ség ellen. Vem IV. Polgári perek. II. j. V. 78. jánosa Ilona és társai visszahelyeztetési pere nemes 
Horváth Ferenc takácsi nemes község bírája ellen. Veszprém, 1785.
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emberek lévén”, fizikai munkájukat felajánlva a királyi kincstártól vártak további 
segítséget.47 Tanítót fogadni tudtak, a templom felépítésére azonban csak jóval ké-
sőbb kerülhetett sor. 

A katolikus közösség a községi önkormányzati hatalomgyakorlásban is szeretett 
volna részt venni, ezért 1752-ben, majd az 1760–1770-es években többször azt kö-
vetelte, hogy soraiból is válasszanak elöljárókat, és ők is részesüljenek a közjövedel-
mekből.48 Csakhogy a közjövedelmeket a protestáns többségű közbirtokos nemesek 
„termelték meg” és osztották fel, akik a katolikus nemeseket felsőbb parancsra csak 
tessék-lássék tűrték meg az önkormányzatban. 

A helyi katolikus-protestáns ellentét a türelmi rendelet (1781) életbe léptetése után 
csökkent, az ellenségeskedést azonban csak 1815-ben váltotta fel a békés együttélés 
korszaka. Ekkor hasítottak ki a közföldekből az evangélikus és katolikus eklézsia 
fenntartására szolgáló földeket, réteteket. A katolikus közösség – az evangélikustól 
eltérően – anélkül kapott juttatást, hogy azt külön kérte volna.49 

A napóleoni háborút lezáró bécsi kongresszus évében nemcsak Európa, hanem 
Takácsi község hosszúra nyúlt 18. századi története is véget ért.

 47 Veml IV.1. b. 28/1777 (február 26.) közgy. sz.i. A takácsi templomépítés kérelmezésének ira-
tai, 1777. A templom tervrajzát Pauly mihály pápai építőmester készítette, ez is megtalálható a 
megyei levéltár tervgyűjteményében.

 48 Veml IV. 3. a. Polgári perek. II. T. V. 87. A takácsi katolikus nemesek latin nyelvű pere a 
protestánsok ellen a közjövedelmekből való kizárásuk miatt, 1767–1770. 51/1776. (március 
6.) közgy. sz. Vörös Sándor járási alszolgabíró és Rába Boldizsár esküdt vizsgálati jelentése 
a takácsi katolikus nemeseknek és agiliseknek a közjövedelmekből és önkormányzatból való 
kizárásuk, templom és iskolaház telke miatti panaszaik kivizsgálásáról. Veszprém, 1776. már-
cius 6.

 49 DREl III. 66. Takácsi Református Egyházközség iratai, 1815. A takácsi reformátusok, evangé-
likusok és katolikusok egyezsége az egyházi földek kiosztásáról. Takácsi, 1815. szeptember 9. 
Szám nélküli, eredeti, pecsétek nélküli szerződés. A szerződés harmadik pontja a protestánsok 
nagyvonalúságáról tanúskodik, amikor leszögezi: „jóllehet a r. catholicusok részérül semmi 
panasz nem tétetett légyen, mivel azonba[n] ezeknek is vagyon Takátsin mind birtokjok, mind 
pedig templomjok, ugyan azért közös akarattal megegyeztek abban”, hogy a templom részére 
két ingatlan „kimetzettessen”. 
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Részlet a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár K 90 jelzetű  
Sapientia, politica Symbolica… c. kötetéből (Salisburg, 1707)
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Bethlen Gábor fejedelem az erdélyi református egyház megerősítése végett a lel-
készképzés, illetve általában az oktatás minőségének emelését látta a legfontosabb 
feladatnak. Bethlen ugyanis a református egyháznak kiemelkedő szerepet szánt egy 
új, európai látókörű értelmiség kinevelésében. A fejedelemmé választását megelőző 
protestáns nemzedék kulturális színvonala hanyatlásnak indult, lett légyen szó re-
formátusokról vagy unitáriusokról. míg a 16. század reformátorai jórészt Witten-
berg neveltjei voltak, Erdélyben tanult domidoctus követőik nem érték el nívójukat. 
marosvásárhely és Gyulafehérvár diákjai, ha jobb tanárt fogtak ki, még csak-csak 
teljesítettek, de például a szászvárosi, a nagyenyedi, a dévai, a fogarasi református 
oktatás középszerűvé vált. Ezért is tapasztaljuk azt, hogy a Partium és a hódolt-
ság egyre nagyobb szerepet tölt be a lelkészek erdélyi utánpótlásában1. Magának 
az „academia erigálásának”, azaz az erdélyi felsőfokú képzés beindításának a gon-
dolatát is a magyarországi helvét eklézsiák szorgalmazták leginkább, az 1619-es 
pozsonyi országgyűléshez benyújtott, tizenkét pontból álló elvárásaik között első 
helyen szerepelt: „rendeltessék valamely alkalmatos hely, elegendő jövedelemmel 
Akadémiá nak, azaz közönséges és legfőbb nevezetes tanulóhelynek”2. 

Közismert, hogy Bethlen az akadémiát eleinte nem is Gyulafehérvárra tervezte. 
Az 1622. évi országgyűlés erre vonatkozó határozata is az akadémia helyéül Ko-
lozsvárt jelölte ki, a terv az unitáriusok ellenállásán bukott meg3. Gyulafehérváron 

 1 pokoly józsef, Az erdélyi református egyház története, II, Budapest, 1904, 81.
 2 szilágyi Sándor, Jegyzetek Erdélyben a XVII. században prot. egyetem felállítására, Protes-

táns Egyházi és Iskolai lapok 1859/5, 127. „Rendeltessék valamely alkalmas hely elegendő 
jövedelemmel akadémiának, azaz közönséges és legfőbb nevezetes tanuló helynek, az igaz 
evangyéliomi tudománynak és a politikának, azaz külső társaságnak helyesen igazgatására 
szükséges tudományoknak terjesztésére, ő felségének istenes és keresztyéni ájtatos indulatjá-
ból ez múlt kassai közönséges országgyűlése alatt megjelentetett kegyelmes akaratja szerint.”

 3 már 1617. április 28-án kelt adományleveléből kitűnik ez. A Báthori Gábortól a kolozsvári 
református egyház és iskola céljára rendelt dézsmanegyedet és a kolozsvári harmincadból ado-
mányozott 300 forintnyi évenkénti járandóságot megerősítette, a megerősítést így vezette fel: 
„Miután a fejedelem látja, hogy kedves hazája és országa. Erdély már néhány év leforgása óta 
a hadak vészes hullámaitól ezerféleképpen levén csapdosva és kipusztítva. Nemeseik bölcs 
férfiakban, de közepes tudósokban is rendkívül szűkölködik, kötelességének ismerte, hogy hír-
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az akadémia új épületének alapjait 1628-ban vetették meg. működésének kiteljese-
dését Bethlen már nem érhette meg, legfeljebb a diákság számának örvendetes sza-
porodását4. ugyanakkor halála előtt gondoskodott annak anyagi hátteréről, ahogy 
1629. augusztus 31-én írni kezdett és november 1-én lezárt végrendeletében is ol-
vashatjuk5. Az akadémia javadalmait külön adománylevélben is megerősítette, mely 
1629. szeptember 2-án kelt6. A benne szereplő birtokadományok mellett kapta meg 
az akadémia Debrecen városnak (mely ekkor erdélyi fejedelmi fiskális város volt) évi 
2000 aranyat kitevő taksáját. Az akadémia az 1658–1660 közötti háborús években 
történt teljes megsemmisülése után Gyulafehérvárt elhagyta és Nagyenyedre költö-
zött, ahol az oktatás 1662-ben indult meg. Ettől kezdve emlegetik forrásaink enyedi 
taksaként a debreceniekre kirótt évi 2000 aranyat. 

A taksa megfizetése 1657–1665 között több évben is elmaradt, Apafi mihály er-
délyi fejedelem követelésére indult meg újra a kifizetés, a debreceniek utoljára 1684-
ben fizették be a 2000 forintot7. 1684-ben Gyulafehérváron számadás készült, mely 
szerint 1667–1684 között a kollégiumnak 31.500 forintot adtak át a cívisek8, ettől 
az évtől azonban a Strassaldo és Caraffa csapatainak, valamint a kurucoknak a 
fosztogatásai miatt koldusbotra jutott debreceniek nem tudták tovább folyósítani az 
összeget9. Végül meg is tagadták a taksafizetést az 1693-ban megszerzett szabad ki-

neves Kolozsvár városában fejedelmileg segélyezett ifjaknak tudományokban való előmenete-
lére és hasznára s az egyedül igaz vallásnak mintegy koronájául legelső alkalommal Akadémia 
állításáról gondoskodnék.” JAkAB Elek, Kolozsvár története, II, Budapest, 1888, 563–564.

 4 JAkó zsigmond, juhász István, Nagyenyedi diákok 1662ľ1848, Bukarest, 1979, 7. 1628 márciu-
sában írja a fejedelem Alvinczi Péternek: „A mi fehérvári scholánk, mely szépen kezdett légyen 
floreálni, ha kegyelmed egyebektől nem hallotta, ez mi levelünkből bizonyosan értheti: jó 
reménységű ifjak nevelkednek tudományokban, felesedni is kezdettek: vagynak öreg deákok, 
reméljük 75, avagy talán 80 is.” 

 5 Bethlen Gábor fejedelem végrendelete, közölte és jegyzetekkel kísérte koncz józsef, maros-Vá-
sárhely, 1878. 72.

 6 Az enyedi domíniumra vonatkozó adománylevél: A 300 éves Nagyenyedi Bethlen-Kollégium 
Emlékalbuma 1622ľ1922, Nagyenyed, 1926, 125–127.

 7 ZoltAi lajos, A szabad királyi városi rangra emelt Debreczen életének első esztendeiből, II, 
közli raDics Kálmán = A Hajdú-Bihar megyei levéltár évkönyve, Debrecen, 1993, 156.

 8 magyar Nemzeti levéltár Hajdú-Bihar megyei levéltára (mNl HBml) IV/B. 1021/b. [Debrecen 
Város Titkos levéltára iratai] 8.d. No. 1300. Az 1684-es számadásról készült feljegyzés 1702-ből 
származó átiratát lásd: Erdélyi Református Egyházkerület levéltára. Főkonzisztóriumi levéltár 
19/1702. „Mi Betlen Miklós, Matskási Bóldisár, Keresztesi Sámuel, a’ Nagy Enyedi Collegiumnak 
Curatori; Recognoscallyuk ez Írásunk által, hogy in a[nn]o 1684 die 12. Xbris Gyula Fejérvárott 
Debretzen Városának erre rendeltetett betsületes Polgári Takátts István és Királly Mihálly uramék, 
Szabó K[e]resztelly és Szakmári Gáspár Uramékkal, ugymint az Enyedi Collegium Vice Curatori-
val, é szerint vetének mi előttünk számot. Hogy t.i. ab Anno 1661 inclusive ez jelen való 1684. 
Esztendőnek végéig értettvén a számvetés, Debretzen Várossa divertis vicibus adstrative erre a’ 18. 
esztendőre 31500, i[d] e[st] harmincegyezer és öt száz Forintokat, avval a’ két ezer öt száz Forint 
Summával edgyütt, mellyel Debretzen Várossa tartozott pro annis, ante annum 1661 praeteritis, 
az Enyedi Collegium akkori Fő Curatori conclusuma szerint.”

 9 Erdélyben a fejedelmi tanács mellett működő deputatio (kormányzati szerv) 1689-ben többek 
között a debreceni taksa ügyével is foglalkozott. Döntésében ekkor még türelemre intett: „meg 
tanit az idő, most nem lehet erőltetni őket.” sipos Gábor, Az Erdélyi Református Főkonzisztó-
rium kialakulása 1668–1713 (1736), Kolozsvár, 2000, 29.
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rályi városi privilégiumra hivatkozva, tudniillik immár nem tekinthetőek az erdélyi 
kincstár birtokának10. Hosszabb-rövidebb megszakításokkal fél századnál tovább 
tartó pereskedés keletkezett ebből11. 

Bécsi követjárások és per útján próbálta visszaszerezni az erdélyi református fő-
konzisztórium az enyedi taksát, 1695-ben maga a Gubernium indította meg a pert, 
képviselője a magyar udvari Kancelláriánál Dési Diószegi István, Czegei Wass 
György, majd Bethlen miklós. Erőteljes kísérletet tettek arra is, hogy Debrecen sza-
bad királyi városi oklevelének becikkelyezését megakadályozzák, ennek kapcsán 
Késmárk példáját hozták fel, „melynek nem lehetett erre a szabadságra mind addig 
menni, hogy Királyi Város légyen, míg azzal az urral kinek volt obnoxia meg nem 
alkutt egészlen”.12 Ennek értelmében szólítja fel II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 
Komáromy György debreceni főbírót, hogy az esedékes enyedi taksát adja át gróf 
Teleki Pál (1677–1731) részére, akit külföldi protestáns uralkodókhoz akar küldeni 
diplomáciai megbízatással13. 

1712. június 23-án maga a királyi személynök (azaz a király személyének képvi-
selője olyan ügyeknél, amelyekben a királynak személyesen kell döntenie), Simoncsics 
Horváth jános jegyzi fel, hogy a nagyenyedi kollégium gondnokaival együtt Tarcza-
li zsigmond kereste fel és tett panaszt (per formam protestationis, reclamationis, 
contradictionis et inhibitionis proposuit) Debrecen kiváltságlevele ellen, amennyiben 

 10 Tulajdonképpen már lipót magyar király 1689-ben kiadott, Debrecen kiváltságait megerősítő 
kiváltságlevele arra utal, hogy lipót nem tekinti Erdély részének Debrecent, az 1690-es (az 
erdélyi országgyűlés által 1691-ben elfogadott) Diploma leopoldinum ezt megerősítette.

 11 Közben az erdélyi főkonzisztórium gyűjtést indított a debreceniek által be nem fizetett enyedi 
taksa pótlására. lásd sipos Gábor, i. m., 31. „A fejedelmi tanács és a deputatio egyházigazga-
tási működéséhez az az anyagi áldozatvállalás is hozzátartozik, amelyet időről-időre collecta 
formájában valósítottak meg a református főrendek. 1688. október 4-én a radnóti országgyű-
lés alkalmával Teleki Mihály kezdeményezésére indítottak gyűjtést a református anyaszent-
egyház javára, pontosabban az enyedi kollégium elmaradt debreceni jövedelmének pótlására. 
A pénz felvételével Bethlen Miklós curatort bízták meg, a megajánlott búzamennyiség begyűj-
tésének módját pedig szintén neki kellett meghatároznia a tanácsurakkal és a püspökkel egyet-
értésben. Bár a befizetést a következő évben is sürgetni kellett, az akció mégis sikerrel zárult, 
az 59 ajánlkozóból 31 fizetett, és a 20000 forintra tervezett collectából 10219 forint és 3454 
forint értékű búza gyűlt be (összesen 13673 frt.).”

 12 lásd Bajcsi András enyedi lelkész, Kaposi Sámuel és Enyedi István kollégiumi professzorok 
1702-ben kelt levelét Bethlen miklóshoz. Erdélyi Református Egyházkerület levéltára. Főkon-
zisztóriumi levéltár 19/1702.

 13 mNl HBml IV/B. 1021/b. 5.d. No. 845. „ Erdélyből ki bujdosot mind két részről való Evan-
gelicus Státusbéli híveink gondolkodván külső s belső szabadságaiknak mennél jobb securitas-
ban valo hozattatása felől, a két rész meg edgyezet akaratból a’ külső Potentatorok hathatos 
egy vagy más rendbéli segítségek iránt valo requisitiojára expediálta vala nemzetes vitézlő 
Dobozi István hívünket; most pedig azon Hazájokhoz, vallásokhoz buzgo szeretetektől továb 
is ösztönöztetvén, akár arra nézve, hogy említet Dobozi István hívünknek édes Attya halálára 
nézve vissza térését értették, akár, hogy edgyütt correspondenter munkálkodván annál hasz-
nosobban folytathassák a’ fel tett czélnak el érését, újabban expediálni kivánnyák Tekintetes 
Nagy[ság]os Groff Teleki Pál úri hivünket, kinek szükséges kölcségére egyéb fundust nem ta-
lálván projectizáltatták előttünk a Ne[mes]s Debreczen Várossa a’ Nagy Enyedi Collegiumnak 
tartozat adósságát, hogy abból a Nemes Városkét ezer forintokkal succurálna, melyet mi is 
kegyelmesen placidálván […]” 
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annak kiadása az enyedi taksa hátrányára történnék14. Tarczali zsigmond volt az 
első erdélyi református ágens, az ágencia a korszakban egyházi és világi intézmény 
is volt. Tarczali tevékenységi körénél is látható, hogy megbízói egyházi és világi kor-
mányszervek (református Főkonzisztórium, Gubernium), valamint magánszemélyek 
(Bethlen miklós, Teleki Sándor, Bánffy György) voltak15. Az említett feljegyzésben 
Debrecen következetesen oppidumként, mezővárosként szerepel, hiszen csak 1715-
ben iktatták törvénybe Debrecen szabad királyi városi rangra emelését. 

1718-ban a taksa behajtása végett Wesselényi István erdélyi főgondnok, a főkon-
zisztórium elnöke fordul Debrecen tanácsához (a fent említett contradictióra hivat-
kozva), immár felajánlva azt is, hogy bizonyos összeg fejében tartozásától örökre 
megszabadulhat a város: „vagy azt cselekszi, hogy velem computust ineáltatván, 
abbul a restantiát eruállyuk, vagy peniglen finaliter egy summában accordálván 
rólla, annak az bajátul in perpetuum egyszer meg menekedik”16. A debreceni tanács 
válaszlevelében leszögezi, hogy a követelést nem ismeri el. Kiemeli, hogy „Isten élő 
Szent Felsége míg N[emes] Erdély Országában az Ecclesiák Szabadságát csendes-
ségben tartya, Magyar Országban sok helyeken gyászban vadnak. És többire ez az 
edgy Collegium Városunkban kinekis egész gondgya nyomorult Városunkra szál-
lott. Szüksége volna ennek is reá ha mellénk több Patronusi találkoznának […]”17.  

Tíz év telik el, amikor két új résztvevőnek köszönhetően a tárgyalások felélénkül-
nek. Ez egyrészt báró váradi Inczédy józsefnek18, az enyedi kollégium kurátorának 
az érdeme, másrészt Domokos mártoné, aki 1725-től a város jegyzője, később fő-
bírója19. Ekkorra a debreceniek adóssága erdélyi számítás szerint elérte a 100.000 
forintot, mely horribilis összeget nem reméltek teljes egészében kézhez kapni. Inczé-
dy 1729-ben egy barátságos egyezség (projectum amicabilis) javaslatával állt elő, 
mely igazából csak előkészíti a tárgyalásokat20. javaslata szerint az enyedi kollégium 
a követelés kamataira tartana igényt, maga a tőke maradna a város kezelésében.  

 14 mNl HBml IV/B. 1021/b. 5.d. No. 986.
 15 Dáné Veronka, Od Viedne po Máramarossziget. Životná cesta sedmohradského reformované-

ho agenta Žigmunda Tarczaliho, Historia Ecclesiastica, III, Prešov, 2012, 128–136.
 16 mNl HBml IV/B. 1021/b. 6.d. No.1135.
 17 mNl HBml IV/B. 1021/b. 6.d. No.1144.
 18 Váradi Inczédy józsef (1688–1750) a nagyenyedi kollégiumban tanult, több évig volt az erdélyi 

főkonzisztórium jegyzője (1713–1734) s a nagyenyedi kollégium kurátora (1738-tól). 1736-tól 
ítélőmester, báróságot szerzett (nevét saját, és neje, józsika judit nevéből jozsinczira változtat-
ta). szinnyei józsef, Magyar írók élete és munkái, V, Budapest, 1897, 118. sipos Gábor, i. m., 
91–92.

 19 zalakapolcsi Domokos márton (1697–1764) Debrecen város támogatásával külföldön is ta-
nult, mint pesti ügyvédet hívták meg 1725-ben jegyzőnek, 1735-től a város főbírója. Kortársai 
kiemelik műveltségét: „egy nagy juris naturae et gentium, imperialis, patrii, civilis municipalis 
meritus, egy nagy statista, egy igaz politicus vagy moralis philosophus, egy nagy historicus, egy 
nagy geographus, egy nagy linguista, vagy az idegen nemzetek nyelvének tudója a városban, 
aki német nyelven a született némettel, franczia nyelven a francziával, olasz nyelven az olasszal, 
deák nyelven Caesarral, Ciceróval, minuciussal, nemcsak pennával és írással, hanem élő nyelv-
vel is beszélhetett volna.” ZoltAi Lajos: Domokos Márton főbíró és kora = Debreceni Képes 
Kalendárium, 1909, 56.

 20 ZoltAi, i. m., 1909, 66–67.
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A tárgyalások a Bécsben tartózkodó Inczédy és a Pozsonyba delegált Domokos 
márton között folytak, Inczédy pedig többször hangsúlyozza a hitbeli egységet ket-
tejük között, hogy a „szíve is a Partiumbeliekhez vonja” és azt, hogy „az városnak 
romlására” nem igyekszik21.

A tárgyalásokban a későbbiek során Debrecen részéről maróthy György (a pro-
fesszor apja) és Szeremley Sámuel vettek részt leggyakrabban22, néha Baranyi István 
és Szőke mihály. A főkonzisztórium bevonja az enyedi professzorokat és a szepesi 
kamarát is. Döntést azonban nem sikerült elérni, a per még 1737-ben sem zárult le, 
amiről Szigeti Gyula István enyedi professzornak számos, a városhoz és a debreceni 
kollégiumhoz címzett levele is tanúskodik23.

 Az erdélyiek követelése fokozatosan csökkent a következő évek során. 1739-ben 
Inczédy azt javasolja Domokos mártonnak, hogy 20.000 forintot adósság címén 
törlesszen a város az enyedi kollégiumnak, annak is inkább hatszázaléknyi kama-
tát. másik 20.000 forintból pedig hozzon létre Debrecen egy Bethlen Alapítványt 
a debreceni kollégium tanárai és szegény diákjai javára, mert „mily nagy jó volna 
a mivelünk teendő transactio alkalmatosságával a kegyelmetek szép scholájának 
is valami állandó fundust csinálni”24. 1745-ben tízezerre csökkent a követelés, de 
Domokos ezt is visszautasította, hivatkozva arra, hogy a saját iskolájuk fenntartása 
is elég terhet jelent a városnak. 

Az ügy 1751-ig húzódik, ezen év szeptemberében kelt az az egyezség, mely pon-
tot tett a pereskedés végére. Bánffy Farkas erdélyi királyi táblai elnök adja ki azon 
vonatkozó iratot, mely szerint Debrecen városa az enyedi kollégiumnak 8000 ma-
gyar forint megfizetésére vállal kötelezettséget, cserébe törlik minden adósságát, 
és visszaadják Bethlen alapítólevelét25. Viszont Debrecen még ekkor sem fizetett, 
csupán kiadott egy kötelezvényt arról, hogy az összeget mint adósságot magánál 
tartotta kamat fizetésének kötelezettsége mellett. Végül mária Terézia, illetve az 
udvari kamara az egész egyezséget megsemmisítette, pontosabban eltiltotta a vá-
rost kötelezettségének, a kamat és a tőke fizetésének teljesítésétől, adósságát pedig 
mint jogalap nélküli terhet törölte26. A rendelet annak következtében született, hogy 
1752-ben a kormányzat megtiltotta a városoknak, községeknek, hogy iskolákat 
tartsanak fenn, segélyezzenek, s azt kizárólag az egyházakra hárította.

 21 mNl HBml IV/B. 1021/b. 8.d. No.1305.
 22 lásd maróthy útinaplóját bécsi tárgyalásaikról: mNl HBml IV/B. 1021/b. 8.d. No.1304.
 23 Tiszántúli Református Egyházkerület levéltára (TtREl) II.26.b.1. Szigeti Gyula István enyedi 

professzor a kollégium professzoraihoz, 1730. április 23.: „Annyi esztendők alatt való accres-
cált Taxát, mely is száz ezer felé fel hág, de kiváltképen oljan drága pia collatiot, a melj is leg 
főveb fundusa vólt a’ mi Collegiumunknak, sárba vethetet é az a haeres két három ezer forin-
tokért? Én ő kegyelmeket azza kínáltam: ne eszekedjünk, Atjafiak vadjunk, légjenek fiai ama 
b[ecses] e[mlékű] Fejedelemnek mind itt mind Debretzenben, in emolumentum Ecclesiarum 
utriusque gratiae: másként protestálunk, mi arra soha nem megjünk, hogj annak a’ szép pat-
romoniumnak oljan gjalázatos el tékozlói legjünk; ha a törvény el venné tőlünk, úgj is inkább 
salvalhatnánk lelkünk, mint ígj.”   

 24 zoltai, i. m., 1909, 67.
 25 mNl HBml IV/B. 1021/b. 8.d. No.1463.
 26 zoltai, i. m., 1909, 67.
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A 18. század közepén a Tiszántúli Egyházkerülethez tartozó szilágyi egyházme-
gye elszakítására törekvő erdélyi főkonzisztórium és a debreceni központú egyház-
kerület amúgy is rossz, néha ellenséges viszonyát27 (lásd például a legációk, szupli-
kációk kölcsönös eltiltását) az enyedi taksa ügye csak tovább terhelte.

 27 pokoly József: Az erdélyi református egyház története, V, Budapest, 1905, 243–245. A szilágyi 
református egyházmegye területén ekkor jelenik meg az a törekvés, hogy a tractus az erdélyi re-
formátus superintendentiához tartozzék. Az erdélyi rendek számára 1691-ben kiadott Diploma 
leopoldinum kedvezőbb helyzetbe hozta az erdélyi reformátusokat, mint a magyarországi egy-
házigazgatás alatt élő hittestvéreiket (az erdélyi négy bevett vallás addigi jogai megmaradtak). 
mindeközben a szilágyi egyházmegye (melyhez tartozott néhány közép-szolnoki gyülekezet is) 
abban a sajátos helyzetben volt, hogy a helyi erdélyi egyházi törvények szerint igazgatták, je-
lentéseiket az erdélyi református főkonzisztóriumhoz adták be, attól függtek egyházpolitikai 
ügyekben, a tiszántúli egyházkerülettől pedig egyházfegyelmi ügyekben.

Részlet a Geneologia diplomatica Augustae Gentis Habsburgicae… c. kötetből  
(Viennae Austriae, 1737). Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár, K 3b.
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Keresztesi józsef (Veszprém, 1748 – Szalacs, 1812) azon tudós, polihisztor lelkipász-
toraink közé tartozik, akikkel meglehetősen mostohán bánt az utókor. Pedig több 
ezer oldalnyi, főként kéziratos munkássága számtalan kuriózumot rejteget ma is a 
kutatók számára. Munkái közül alig néhány jelent meg nyomtatásban. Leginkább a 
Naplójának1 két kiadása vált igazán közismertté, de erről el kell mondanunk, hogy 
a teljes kéziratnak alig kétharmadát teszi csak ki. Emellett nyomtatásban megjelent 
még néhány prédikációja2 és a ma már nyomtatott formában alig fellelhető nyelvé-
szeti3 munkája. 

Keresztesi józsef a veszprémi „árva” eklézsia gyermekeként látta meg a napvi-
lágot. Alma materei Felsőőrs, mezőkeresztes, miskolc, Sárospatak, majd Debre-
cen voltak. Két esztendeig Hajdúböszörményben volt az iskola rektora, és bár a 
harmadikra is meghívták, de azt már nem vállalta. Ezt követően egy esztendőre, 
1779–1780 között hollandiai peregrinációba ment. Előbb a franekerai akadémián, 
majd utrechtben subscribalt. Tanulmányait itt az utóbbiban fejezte be. Azt, hogy 
melyik professzornál mit tanult, útleíró naplójában pontosan lejegyezte. Hazaté-
rését követően az „árvaságból kikelő” váradi eklézsia elöljárói hívták meg, hogy 
szervezze újra a gyülekezetet, és kezdje meg felépíteni a templomot. Váradi pré-
dikátori szolgálatát számtalan akadályoztatás miatt csak 1784. január 1-én tudta 
megkezdeni. Három és fél esztendő után, 1787 májusától a szalacsi eklézsiába ment, 
ahol élete végéig szolgált és alkotott. Közben az érmelléki egyházmegye tanácsbírája 
(assesora) volt. 

A 18–19. század fordulóján sokirányú munkásságot fejtett ki. Az oSzK-ban és 
a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban egy-egy vaskos kéziratos kötet őrzi prédikátori 
munkásságának összegyűjtött igehirdetéseit. Naplója sokkal több a személyes vo-
natkozású adatoknál, mert egyszerre kor- és egyháztörténeti adattár, illetve a kor-
szak talán leggazdagabb külföldi útleírása. Egymás mellett sorakoznak egyháztörté-
neti, énekköltészeti, numizmatikai, irodalmi, nyelvészeti, poétikai munkái. Ezúttal 
a Nagyvárad-olaszi Református Egyházközség tulajdonában lévő Protocol lumot 
fogjuk bemutatni, amelyet 1784. január 1-től kezdett el vezetni. Ez a kéziratos tör-
téneti leíró és jegyzőkönyv néhány oldalt leszámítva szinte teljesen az ő munkája. 

 1 Krónika Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII−dik század végén: Keresztesi 
József egykorú eredeti naplója, Pest, Ráth mór, 1868. A második kiadás 1882-ben látott nap-
világot, minden változtatás nélkül.

 2 lásd: pálFi józsef: Az eklézsia tanítója. Keresztesi józsef igehirdetése, 2015, 335–353.
 3 keresztesi József: A bárkai nyelvből ágaztatott Magyar nyelv. Pozsony, 1844.

Pálfi József

KERESzTESI jÓzSEF PROTOCOLLUMA
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1. ábra
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A Protocollum (továbbiakban ezt a rövid címet fogjuk használni) teljes címe:  
A. O. A Nagy Váradi Reform. Ekklésiának PROTOCOLLUMA, mellyet Midőn 
Ama hatalmasan Uralkodó Római Császár és Magyar Orsz. Királya a Fels. II-dik 
Józseftől kegyelmesen meg-engedtetett Vallásbeli szabadságnak kedves Gyűmöltse-
ivel, ezen Ekklésia is 123 esztendőkig tartott Lelki Éhsége után – MDCCLXXXIV-
dik Eszt. Első napján élni kezdett vólna. Készíttetett a végre, hogy ebbe […] (lásd 
az 1. ábrát).

A kéziratot feltehetően csak utólag, 1792-ben kötötték 
be. Állagát tekintve minden szempontból nagyon jó álla-
potban van ma is. A bekötött keményfedelű borítón egy 
utólag, fekete ceruzával és kézzel írt római I-es olvasható. 
Így lehetett II-es, vagy esetleg még több is. A kettes számú 
Protocollum megléte felől Csernák Béla is megerősít ben-
nünket, aki lengyel józsef Nagyvárad-olaszi lelkész be-
jegyzésére hivatkozik, illetve idézi azt.4 A hátoldalán nincs 
felirat. Az oldalán a következő felirat olvasható: Történe-
ti leíró és Jegyzőkönyv a Nváradi Ref. Egyháznak. 1557-
1792 (lásd a 2. ábrát).

Az első lap első oldala a címoldal, belső oldalán a mottó 
olvasható: „orba Parente suo quicunque Volumina tangis, 
His saltem vestra detur in urbe locus.” Alatta kiolvashatat-
lan és lehúzott szöveg. Ez alatt szintén lehúzva a Josephus 
Keresztesi név, de ez kivehető.

A kézirat 109 folio (218 oldal), de az utolsó számozott 
lapon a 165 oldalszám szerepel. A számozást illetően, az 
egyenetlenség abból adódik, hogy az oldalszámozás és a 
lapszámozás többször is keveredik, azaz a recto és verso 
számozás sokszor nem következetes. A lapok számozása 
második lapon kezdődik 1-es sorszámmal. A Protocollum 
kilenc részből áll, miként a címoldalon is olvasható „tarta-
lomjegyzékből” ki is derül. Pontosan átszámoltuk, és a kö-
vetkezőkben, a megfelelő részeknél, a cím után zárójelben 
az eredeti számozást feltüntetjük.

Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a korabeli Protocollu-
moktól főként abban különbözik, hogy Keresztesi ebbe nem írt anyakönyvi ada-
tokat. Erre vonatkozóan egy másik „könyvet” kezdett meg: A NAGY-VÁRADI 
Reformata Ekklésiának MATRICULÁJA… címmel (lásd a 3. ábrát).

 4 csernák Béla, A református egyház Nagyváradon, 1660–1885, Kiadja a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület, Nagyvárad, 1997, 37.

2. ábra
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Az első rész a „régi” váradi református eklézsia történetének rövid leírásával foglal-
kozik teljes egészében. A „régi” alatt a kezdetektől a mária Terézia halálát követő, 
II. józsef trónra kerüléséig tartó időszakot értette. II. józsef trónra lépése, illetve a 
protestánsok számára a vallásszabadságot elhozó türelmi rendelet volt az a törté-
nelmi határkő, amely a váradi mellett számtalan „árva eklézsia” feltámasztására 
lehetőséget teremtett. 

Keresztesi Protocollum-írásának célja elsősorban a korabeli események részletes, 
pontosan adatolt és dokumentált lejegyzése, az aktuális események kronologikus 
megörökítése volt. Bölcs historikusként és literátorként azonban pontosan tudta, 
hogy az eklézsia története nem vele és főként nem az ő idejében kezdődött. Ezt már 
a főcímben is így hangsúlyozta, hogy ő az eklézsia „ismét fel-állása után első l(elki)
Tanítója”. Ám azt is fontosnak tartotta, hogy saját, jelen kora és a korábbi idők ese-
ményei közötti folytonosságot, bárha röviden is, de láttassa az utókorral.

A váradi reformáció kezdeteit az 1557. esztendőig vezette vissza, ahhoz a momen-
tumhoz, amikor „a Várbeli Kapitány Nyakas Antal [sic!] a Sz. László papjait, s a 
Barátokat a Várból ki hajtotta”. érdekes megjegyzést tesz ezzel a dátummal kap-
csolatban a Biharpüspöki Református Eklézsia korabeli Protocollumának jegyzője.5 
Keresztesi egyháztörténeti ismeretei szerint a reformáció a korabeli Magyarországot 
már 1522-ben „kezdette megéleszteni”, de „tellyes folyást” csak az 1526-os mohácsi 
csata után vett magának. A váradi reformáció megindulásának sokáig martinuzzi 
Fráter György volt a megakadályozója, ám az ő 1552-ben történt meggyilkolása 
szabad folyást engedett a folyamatok megindulása előtt és ettől kezdve „a Reformá-
tióra tágasabb kapu nyittatott”.

Bárha egy mondat erejéig is, de megjegyzi, hogy a református egyház megerő-
södésének a következő jelentős stációja és főszereplője Báthori zsigmond volt, aki 
1588-ban Erdélyből és Váradról is kiűzte a jezsuitákat. Ettől kezdve Váradon tudós 
lelkipásztorok, nyomda, kollégium és „másokat felülhaladó Reformata Ekklésia 
lett”. Az 1569-es és az 1610-es zsinatokat említette még mérföldkövekként. majd a 

 5 Román Nemzeti levéltár Bihar megyei Fiókja – Fond: Anyakönyvek gyűjteménye, Dos: Bihar-
püspöki, 813 és 814. A Biharpüspöki eklézsia Protocollumát 1764-ben kezdte el Dobrai mihály 
akadémita prédikátor. Az eklézsia a váradihoz nagyon közel volt, mintegy egyórai járásra. Ő 
is Nyakazó Antal [sic!] várkapitány tettével indítja a váradi eseményeket. A következő sorai 
azonban érdekes adatnak tűnnek az eddig ismertekkel szemben: „Ennek az N Váradi Refor-
mata Ekklésiának, ha nem első, de bizonyosan második Református prédikátora volt Tzeglédi 
György 1560. Eszt., de Károli Péter végezte és rendelte el osztán jól a Váradi Reformátiót 
1568. Eszt., akinek a Hiszek egy Istenre való váradi Prédikácziói kezemben is vagynak és aki 
egy esztendeig a Váradi oskolában Professzor lévén, 1569. Esztendőben Prédikátornak és a 
Bihari Tractus Seniorának tétetett.”

I. RéSz

A’ régi Váradi Ekklésiának állapotja; Papjainak s Professorainak 
neveik, és annak el-pusztúlásáról (1–15)
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református fejedelmek és fejedelemasszonyok többször is itt lakó és Váradért sokat 
tevő jelentőségét kiemelve hangsúlyozta, hogy nekik köszönhetően Váradon olyan 
virágzó eklézsia jött létre, hogy „ez országban igen kevés vala párja”. Az „itt lévő 
leg népesebb s fényesebb Ekklésiáról” lett elnevezve kezdetben a traktus is. Ezért 
kezdetben nem a bihari, hanem a váradi traktus megnevezést viselte. 

A rövid történeti ismertetés után 22 lelkipásztor, majd 22 kollégiumi tanár nevét 
sorolta fel. Több esetben egy-egy rövid, de jelentős egyháztörténeti adatot is feljegy-
zett a nevek mellett, amelyek lényeges összefüggéseket tárnak az olvasó elé. Ilyen 
például az is, hogy Váradon a tanítás hamarabb elkezdődött, mint a lelkipásztori 
munka. Illetve az is, hogy volt időszak, amikor egyszerre két, sőt három professzor 
is munkálkodott a kollégiumban. Az „Ekklésiának és oskolának boldogsága midőn 
nagy grádusra ment” alig egy bő századot érhetett meg, amikor 1660-ban „hirtelen 
porba-esett, és virágzása nem tsak meg-hervadott, hanem egyszersmind kóróvá lett”.

Az ezt követő tíz oldalon keresztül Váradnak a török általi ostromához vezető 
előzményekre, illetve a vár bevételének részleteire tért ki nagyobb alapossággal. Rö-
vid krónikájának forrását nem nevezte meg, de a Protocollum harmadik részében 
található A Nagy Váradi Ref. Ekklésianak másodszori fel-állására tartozó Irások, 
Adnexumok (55-73) címet viselő részéből biztosan tudjuk, hogy Keresztesi jól ismer-
te Szalárdi jános siralmas krónikájának kéziratos változatát. Itt kétszer is hivatko-
zik Szalárdira. Az sem lehet kétséges, hogy a Debreceni Nagykönyvtár tulajdonában 
lévő másolatot használhatta.6 Szalárdi mellett Bethlen jános munkáját is jól ismerte, 
amelyre hivatkozott, illetve a megegyezés pontjait és a basa válaszát is ebből idézte.7

A Rákóczi pártjához tartozó Váradot a török tulajdonképpen megbüntette a fe-
jedelem korábbi engedetlensége miatt. Illetve azért, mert az a sebesült fejedelmet 
befogadta, aki halálos sebeivel május 9-én „Váradra szaladott”, majd pedig itt halt 
meg 1660. május 27-én. A közel másfél hónapig tartó ostromnak számtalan össze-
függését oldalakon keresztül részletezte. A várostrom leírása kapcsán két – magyar-
ra is lefordított – latin nyelvű mellékletet jegyzett le. Az elsőben az 1660. augusztus 
27-i szerződés nyolc pontját ismertette, amelyekben a várbeliek a vár feladásának 
feltételeit közölték a törökkel. A második melléklet három nappal később, 1660. 
 augusztus 30-án kelt. Ebben Ali pasa válaszát olvashatjuk. Annak az Alinak a vála-
sza ez, akinek az ostrom másfél hónapja során „mind eddig ízetlen volt az ebédje”, 
a hosszan elnyúló, korábban könnyű prédának hitt váradi vár miatt.

A harmadik gondolatmenetben arról írt röviden, hogy milyen sors várt a vár 
elfoglalását követően azokra a váradiakra, akik szerettek volna hazatérni. A török 
ígérete azonban csak ígéret maradt. A váradi reformátusok mint „valamely eltört 
hajó darabjai” fokozatosan kezdtek visszaszivárogni a várba, és kérték a törököt, 
hogy engedje meg nekik a hazatelepedést és az istentiszteletek ismételt gyakorlását. 

 6 TtREK R 59 – szalárDi János: „Siralmas magyar krónikáknak kilencz könyvei…” másolat, 
1760 előtt. megj. Sinai miklósé ab Anno 1760 Ex originali Exemplari suis sumt[i?]bus transcri-
bit curatus.

 7 BethleN jános, Commentarii de rebus Transsilvanicis proximus ab obitu Gabrieles Betlenii 
triginta quatuor annis gestis, Viennae, j. Kurzböck, 1779–1780, 29-33.
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A török azonban csak a közeli Szőllősre engedte őket, ahol ezt követően a koráb-
bi váradiakból „meg lehetős középszerű Ekklésia” gyarapodott. Váradot a török 
1693-ig tartotta megszállva. miután 1693-ban Váradot (is) leopold császár és ma-
gyar király visszafoglalta a töröktől, a reformátusok ismét megpróbáltak visszatele-
pedni. majd megjegyzi, hogy „A. 1700 vólt valami kis gyülekezet közöttük Szőnyi 
István lévén lévitájuk”, de 1707-től, a Rákóczi-féle szabadságharcot követően ez 
is megszűnt, s akik olasziban voltak, szintén Szőllősre húzódtak vissza. Tételesen 
lejegyezte a szőllősi eklézsia prédikátorának és oskolamesterének esztendőnkénti 
fizetését, amelynek alapján körvonalazható az is, hogy mekkora gyülekezet lehetett 
itt ekkoriban. Itt egy későbbi lapszélbejegyzést olvashatunk Szőnyi Nagy Istvánnal 
kapcsolatban: 1696-ban jön el Székelyudvarhelyről Nagyváradra, és valószínűleg 
1704-ig tartózkodik itt, mivel ebben az esztendőben már Gyulafehérváron találjuk. 

Beszúrásképpen a következő oldalon rövid megjegyzésben leírta és lerajzolta az 
1707-ban kiadott úgynevezett váradi szükségpénzt. „Obs. Nagy Váradon Rákóczi 
Ferencz meg szállotta A. 1706. de Rabutin Generális el kergette innen Kis Mária 
alá. Azután esmét A. 1707 meg szállották a Kuruczok Báró Palotsai György Gene-
rális alatt, és Püspökiből bloqverozták, az hol a Templom körül föld lyukakban te-
leltek a Kurucz Katonák, és a Templom puszta lévén, annak falain álltak Strázsát. 
Ekkor a Váradi Commendáns volt egy Német Becker István ki, midőn a Várbeliek 
nagy szükségre jutottak volna a Kuruczok miatt, minden réz fazekakat és edénye-
ket összve szedetett, s Pénzt veretett, melynek az edjik oldalán vagyon egy I. felette 
Korona, és 1707. a másik oldalán pedig In necessitate Varadiensi. A megszállás 
pedig tartott még 1708-ban is.”

Az első rész utolsó gondolatkö-
rében, a váradi reformátusok 18. 
századi története időszakának 
legszomorúbb leírása követke-
zett. A váradi reformátusoknak 
utolsó számon tartott prédikáto-
ra 1732-ben volt, az is Szőllősön. 
mivel ekkor a Váradiak saját hi-
bájukból nem hoztak maguknak 
prédikátort, ezért a helybeli ró-

mai katolikus püspök és kardinális, gróf Csáki Imre katolikus papot rendelt ki kö-
zéjük. Ám sorsuk 1749 után még rosszabbra fordult és sokféle sanyargatás, illetve 
„a Pestis és más Isteni látogatás által egészen úgy el pusztultak, hogy már most tsak 
egy Református sints Szőllősön. Ezeket írtam a Vén emberek relátiójából.”

A szőllősi intermezzót követően, a váradi eklézsia történetéhez visszatérve azt írta, 
hogy eklézsia Váradon ugyan nem volt, de reformátusok többen is visszaszivárogtak, 
főként a megindult római katolikus építkezések nyújtotta lehetőségek kapcsán. Töb-
ben a céhes „mesterség és szőlőművelés” kapcsán találtak munkát és ennek követ-
keztében telepedtek vissza. Eközben hitüket a környékbeli eklézsiák templomaiban 
gyakorolták, mások pedig a jobb életlehetőség kapcsán áttértek a római katolikus 
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vallásra. Az ő korában a még itt talált reformátusok túlnyomó hányadáról nagyon 
lesújtó és sommás jellemzést adott: „a kikben a Vallásnak valami tüze meg maradt is, 
a tövisek közt annyira bé gyepesedtek, hogy e reformátusokat nehezebb most Refor-
málni, mint vólt A. 1557 a született Pápistákat”. A templom gondolata ugyan az év-
tizedek során többször is megfogalmazódott bennük, de ez csak vágy és álom maradt 
II. józsef Türelmi Rendeletéig, amikor is a „Vallásbeli Szabadosság is helyre állott, s 
a Váradi Reformátusok szeme is kezdett a Világosságra nyilatkozni.”

Nemcsak a Nagyvárad-olaszi eklézsia, de az egész birodalom korabeli protestáns 
egyházainak történetében a kulcsszerepet az 1781. október 29-én publikált türelmi 
rendelet játszotta. Amennyire egyértelműnek tűnt ez Bécs felől, annyira nem úgy 
volt ez a vármegyék és azon belül az egyes települések szempontjából. Ezzel együtt 
a váradi „szegény Reformátusoknak is Világosság támadott és kezdettek sibonga-
ni, hogy miképpen kezdjenek dolgokhoz”. Először lelkipásztort hívtak és „czélba 
vették T. Keresztesi jósefet”, aki ebben az időben tért vissza külföldi peregrinációs 
útjáról, és ekkortájt éppen Debrecenben tartózkodott. A váradiak is azt gondolták, 
miként a birodalom több „árva” gyülekezetében, hogy „az Isten órája edjütt jár 
az emberek órájával”, de hamarosan ennek az ellenkezőjéről voltak kénytelenek 
meggyőződni. Hiába hívták meg Keresztesit és kötelezték le írásban8 és szerény elő-
leggel, a szolgálatok váradi elkezdéséig még sokáig kellett várniuk. Sőt miként meg 
is említette, közben még tíz hónapot Vértesen töltött ideiglenes szuperintendensi 
kinevezéssel.

Keresztesi a következőkben a váradi reformátusok és római katolikus elöljárók, 
illetve a városi és vármegyei képviselet közötti csatározásokat írta le, melybe Nagy 
Sámuel, a bécsi ágens is implikálódott. Ő közvetítette a váradi reformátusok kéré seit 
és képviselte ügyüket az udvarnál. A lapszéleken rendszeresen feltüntette azoknak az 
adnexumoknak a sorszámait is, amelyek a következő részben lejegyzésre kerültek. 
Az itt olvasható anyagot használta fel Keresztesi a Naplója megírásakor. Ez tehát 
nem ismeretlen teljes mértékben. Részben olvashatóak is a korábban már említett 
1868-as és 1882-es Krónika-kiadásokban, amelyek a Szakács-féle manuscriptum-
ból9 táplálkoztak. éppen ezért ennek a résznek részletesebb ismertetésére ezúttal 
nem is térünk ki. Naplószerűen vezette az események alakulásának rendjét. Előbb 
az 1784-es, 1785-ös, 1786-os valamint részben az 1787-es eseményeket rögzítette. 

 8 A 18 oldalon N. Váradi Reformátusok e következő módon obligáltak első Prédikátort címmel 
teljes terjedelmében közölte a váradiak meghívó levelét.

 9 Ráday Kézirattár – 2. Keresztesi Jósef Életének Rövid Lajstroma.

II. RéSz

A Nagy Váradi Ref. Ekklésia’ másodszori fel-állásának Históriája 
(16–54)
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Keresztesi küzdelme több fronton zajlott. Az eklézsia szabadságának kivívásáért, a 
római katolikus egyháztól való teljes adminisztrációs függetlenségért, a templom 
és lelkipásztori lakás építéséért, a triviális iskola talpra állításáért és annak a több 
mint száz gyermekkel történő beindításáért. Közben áldott állapotban lévő felesé-
gével együtt kilakoltatták, többször is kint a hóban vagy éppen az állatok között az 
istállóban kellett a prédikációkra készülnie. A külső küzdelem mellett a belső sem 
maradhatott el: a Tisza-fiúkkal a területért, a presbitériummal több összefüggésben, 
vagy éppen a „deformálódott” gyülekezeti tagokkal, akik közül többen is, például 
a létfontosságú összeíráskor „meg sem jelentek, hanem aludtak a Hajó fenekén 
Jónással.”

Az első három esztendő számtalan viszontagsága után Keresztesi kicsit megkese-
redetten és megfáradtan írta le, hogy Isten új szolgálati lehetőséget mutatott neki és 
a szalacsiak meghívását rögtön el is fogadta. A templom felépülését, amely még an-
nak az esztendőnek (1787) az őszén befejeződött, meg sem várta, pedig kimondha-
tatlanul sok munkája volt benne. Elgondolkodtató az a tény, hogy az őt követő lel-
kipásztorok is alig néhány esztendő rövid leforgása után nagyon hamar eltávoztak a 
sok kereszttel járó Váradról. Héczei Pál szomorú konklúziójú megállapítása később 
is valóság maradt: „fényes eklézsia – terhes papság”.10 Különben Lengyel József ön-
magával kapcsolatban is azt írta, hogy „azelőtt volt három entecessorainak példája” 
is arról vall, hogy Váradról minél hamarabb „kiállhatóbb és nyugodalmasabb hely-
re” távozzon.11 Közben a túrkevei eklézsiába is (1786-ban) meghívták, de azt akkor 
még nem fogadta el. Az 1787. február 7-én tartott nagykereki traktusi gyűlésen elő-
terjesztette eltávozási szándékát. A valósághoz az is hozzátartozik, hogy a szalacsi 
megkeresés csak ezután érkezett, amelyet „Isten gondviselése szembetűnő jelének” 
tekintett. A váradi „sátorban” utoljára 1787. április 29-én prédikált, és egy szűk 
héten belül, május 4-én már el is távozott Szalacsra. Gróf Teleki Sámuellel nagyon 
közeli és jó kapcsolatba került ez idő alatt. megjegyezte, hogy a gróf is, kétesztendei 
váradi tartózkodás után pontosan május 4-én távozott el Váradról Bécsbe, miután 
„pro Cancellariussa tétetett”.

Ez a rész tulajdonképpen szervesen kapcsolódik a megelőzőhöz, és miként a címből 
ki is derül, az ott megírt történeti anyag szoros tartozéka, dokumentációja. A meg-
előző fejezetben ugyan húsz mellékletről tesz említést, itt viszont csak a töredékét 
találjuk. Ezek a következők voltak:

 10 csernák, 1997, 35.
 11 csernák, 1997, 37.

III. RéSz

A Nagy Váradi Ref. Ekklésianak másodszori fel-állására tartozó 
Irások, Adnexumok (55–73)
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No. 1. Instantiajok Az H. Confessiot valló N. Váradiaknak, mellyel leg elsőször 
a Fels. Császárhoz s Királyhoz fojamodtak. Készítette ezt a T. Csanádi György Úr 
Ágens Nagy Sámuel Úr pedig más rendbe vévén bé adta A. 1782 d. I. Marty. Ez 
egy hétpontos beadvány.

No. 2. Beadványukra egy hétpontos választ készített Michaelis Béra, Episcopa-
tus Magno Varadiensis Latini Ordinarius Fiscalis. Ennek a címe a következő: Ref-
lexiones super profata Instantia ex parte Episcopatus Latini MVaradiensis Hottui 
porrecta pro submissione ad Augustum Thronum.

No. 3. Ezt újabb válasz követte a reformátusok részéről: Civitatum Nagy Várad, 
Várad Olaszi, et Várad Velentze Incolarum Hel. Conf. addictorum Momenta ad 
probandum praehabitum usum Publici Religionis exercitii, Inclytae Deputationi, 
hoc in merito Magistratualiter ordinatae porrecta, cum quator adnexis Documen-
tis. Az ebben leírtakhoz még egyéb dokumentumot is hozzájegyzett Szalárdi já-
nos siralmas krónikájából. Extractus ex Chronico MScripto quod Titulum habet: 
Siralmas Krónikának Kilentz Könyvei, mellyeket megírt Szalárdi János 1662-dik 
Esztendőbe, Speciatim Libro VII. Cap. 7. Ad Anno 1660 de Ecclesia Refta Vara-
diensis Communitate, Templis et Ministrys seu Concionatoribus sonans.12 Ennek 
folytatásaképpen ugyancsak ebből a műből kivonatolt a hatodik fejezetből: Spe-
cialitem Libro VI. Capite III. ad Annum 1658 de Scholae Ecclesiae Reformatae 
Magno Varadiensis sonans.

No. 4. Replica Episcopi Latini ad momenta incolarum Acchatolicorum Magno 
Varadiensium, quibus usam liberi religionis exercitii docere conati sunt, Inclintae 
Universitati Comitatus Bihariensis R.R. De Ablatis, et Canonici Ladislai Kende de 
Költsei porrecta 4-ta Octobris 1782.

No. 5. Declaratio Episcopi MVaradiensis Greci ritus Catholicorum, in obver-
sum Instantiae Oppidanorum M. Varadiensium Helv. Conf. addictorum, et pro 
Allodium Episcopale sibi ad signari supplicantium.

A 79–92/a oldalakat Keresztesi, a 92/b-től kezdve pedig utódja, Szaklányi zsigmond 
írta az egyházközségi gyűlések határozatait. A címben olvasható „közönséges Végzé-
sek” alatt azokat a határozatokat olvashatjuk, amelyeket attól kezdve, hogy az isten-
tiszteleti élet újraindult Váradon, az egyházközség (köz)gyűlései során rendszeresen 
meghoztak. Ez a rész az eklézsia első jegyzőkönyve egyben. A Váradi Református 
Eklézsia ebben az időszakban három részre tagolódott: a korabeli megnevezéseket 
használva, Nagy Várad (ez a mai Újváros), Várad olaszi és Várad Velentze.

 12 Itt meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak a hetedik, hanem a hatodik fejezetből is idéz.

IV. RéSz

A Nagy-Váradi Refta Ekklésiában lett közönséges Végzések 
1784től fogva (79–100)
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Az 1784. esztendőben 10 alkalommal tartottak gyűlést. Január 2-án „idősb Pé-
chy Imre Úr szállásán sok betsületes uraknak jelenlétekben Tek. Szolga Bíró men-
sáros Dániel Úr a Váradi Refta Ekklésia Fő Curátorává tétetett és felvállalta”. Ekkor 
döntötték el a vasárnapi istentiszteletek időpontjait, reggel 9 és délután 3 órában 
meghatározva azt. Január 15-én már az iskola ügyével foglalkoztak, miután 134 
„iskolába járható” gyermeket írtak össze. Január 20-án deák Horváth György kán-
tor és iskolamester személyének tárgyában intézkedtek, akit „kikértek” a Kollégium 
tanári karától, megállapítva a munkakörét és a fizetését. Először fordult elő, hogy 
az eklézsia főkurátora és a lelki tanítója aláírásukkal hitelesítették a határozatokat. 
Január 21-én az iskolamester számára a Páris patak mellett, oláh józsef csizma-
dia mestertől egy szobát és konyhát béreltek. Azonban hiába indult be a munka a 
váradi reformátusok körében, az mégsem volt mindenki megnyugvására és nagy 
örömére. A február 15-én tartott gyűlés elöljárójában a következőket írta: „A nagy 
rendetlenségnek, veszekedéseknek mellyek ezen Ekklésiában minden napiak vólta-
nak, orvoslására és ki gyomlálásra hasznosnak ítéltetett, hogy más jó rendet tartó 
Gyűlekezetek szokása szerént, Elöljárókat, Curatorokat, Egyházfiakat, a Prédiká-
tor Candidalván, a Nép meg edjezett akarattal válasszon.” Mivel a város területi 
megoszlása szerint három részből állt, ezért ennek megfelelően megválasztották a 
körzetek presbitereit, a kurátorokat, valamint az egyházfit. lejegyezte a „Consis-
torialis személyek esküvését”, a „Curatorok esküvését”, valamint az „Egyházfiak 
esküvése Formáját” is. A külön erre az alkalomra írt imádság és áldás után a szolgá-
lattevőket elbocsátották. Az utókor számára, azoknak „hasznokra és oktatásokra”, 
mintegy emlékezetül lejegyezte még a Superintendentia 1764. október 9-én hozott 
határozatát és rendelését a curatorok és egyházfik „tisztjeik iránt”. A február 29-én 
tartott gyűlésen az úrvacsora kérdésével kellett foglakozni, „mivel sokan, még a 
kik értelmesebbeknek láttattak is, az Úr Vacsorájáról úgy gondolkodtanak, mint a 
PÁPISTÁK Utolsó Kenetéről”. A március 7-én ismét az úrvacsora kérdésével fog-
lalkoztak. Többen ugyanis attól tartottak, hogy a kezdeti buzgóság hamar elmúlik, 
és ha nem lesz, aki kenyeret és bort ajánljon az úrasztalára, akkor a curatornak kell 
vásárolnia az eklézsia pénzéből. Március 22-én az egyházfegyelem kérdése került 
napirendre. Ezt az indokolta, hogy „igen sokak ezen Ekklába a veszekedők, Felesé-
geikkel, s másokkal rosszul élők, kik a Pápista s Városi Bírák előtt szüntelen per-
lekednek, tehát először a Prédikátornál jelentsék magokat, hogy az Consistoriális 
Személyek előtt a Keresztyéni Békesség közöttök helyre állíttassék.” Április 4-én 
a keresztelés tárgyában kellett intézkedni. Először azt tisztázták, hogy a kereszte-
lés lehetőség szerint vasárnap és reggeli órában, másfelől ne csak a keresztanyák, 
hanem a keresztapák is jelenjenek meg. ugyanakkor várják végig az istentisztelet 
végét és ne menjenek el hamarabb. A beírásért járó stólát pedig ne a keresztszülők, 
hanem a szülők intézzék. Az 1784. esztendő utolsó gyűlését június 6-án tartották 
az eklézsia teljes elöljáróságának jelenlétében. A gyűlés tárgyát ekként fogalmazta 
meg: „a Közjónak elő mozdítására és minden meg esett s meg eshető zűrzavaroknak 
s fogyatkozásoknak eltávoztatása végett”. A két napirend közül az első a curator 
személyével, az „Eklésia ládájának Kultsával”, az eklézsia pénzügyeinek intézőjével 
foglalkozott, a második pedig a prédikátor fizetésének tárgykörével.
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Az 1785. esztendőben mindössze egy alkalommal, március 15-én tartottak gyű-
lést. Ennek már hat napirendi pontja volt. érdemes ezeket röviden ismertetni. Elő-
ször is a Nagy Váradi és várad-olaszi részek új curatort választottak. másodszor 
mindhárom rész saját egyházfit választott. Harmadszor a részek presbitériuma is 
részben megújult. Negyedszer a curatorok mellé és az építkezés elősegítésére ins-
pektorokat választottak (Fa Inspectorok, Tégla Inspectorok, Homok Inspectorok). 
ötödször arról is döntöttek, hogy az építkezésbe ne legyen joga akárkinek beleszól-
ni. A presbitérium feladata az építkezés kimenetelének igazgatása volt. Hatodszor 
a curatorok csak akkor „tehetik le hivatalukat”, ha előtte mindenről számot ad-
tak, valamint a prédikátor és az oskolamester „bé nem adják és a Számadást nem 
Concludalják”. 

A következő (1786) esztendőben négy alkalommal tartott gyűlést. Január 8-án 
hat pontból álló határozatot hoztak az iskola, az oktatás, a rektor személye, eszten-
dős fizetése tárgyában. Ez utóbbival foglalkoztak a január 15-i gyűlés alkalmával 
is, amikor pontosították a „Rector mellett lejendő preceptor esztendeig való Fize-
tését” is. Március 26-án a Nagy Váradi és a várad-olaszi részekben megújították a 
curatori és az egyházfi tisztségeket betöltők személyeit. Ők 1786. április 30-án fel 
is esküdtek. Ez előtt április 8-án tartott rendes „eklésiai gyűlésen” mensáros Dáni-
el főszolgabírót főkurátori tisztében megerősítették, és a „presbyteriális személyek 
száma húszra reducaltatott”. A harmadik napirendi pont arról rendelkezett, hogy a 
perceptor és az errogator curator személye egy és ugyanaz legyen, aki rendszeresen 
számot ad majd a pénzügyet illetően. A negyedik napirendi pont a prédikátor fizeté-
sét tárgyalta újra, annak minden részletére tételesen kitérve. A hatodik pontban ar-
ról határoztak, hogy ismét megszólítják, mintegy sürgetve azokat, akik a templom 
építése kapcsán korábban már segítségüket felajánlották. 

Az 1787. esztendőben a Protocollum szerint mindössze egy alkalommal tartot-
tak gyűlést, mégpedig március 25-én. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
a curatori és egyházfi tisztség megújítására is sor került „egész consensusal”. Az 
1787. esztendőnél Keresztesi saját keze írásával több beírást már nem találunk.  
A következő, az 1787. esztendőtől 1792-ig nyolc oldalon már a következő prédi-
kátor bejegyzéseit olvashatjuk. A korabeli aktuális kérdések mellett egy rendkívüli 
határozatot említünk meg most. A lutheránus egyházközség azzal a kéréssel folya-
modott az eklézsia elöljáróságához, hogy vasárnap délelőtti istentiszteleteiket 1789. 
február 14-től a nagyvárad-olaszi templomban tarthassák.
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Ebből a 101–131 a Keresztesi írása, a többi pedig a Szaklányi zsigmondé. Első ol-
vasásra talán egyhangú száraz adatoknak tűnik mindaz, amit a következő mintegy 
negyven oldalon keresztül olvashatunk. Ám ha figyelmesen olvassuk ezeket a pénz-
ügyi, illetve gazdasági vonatkozású beszámolókat, jelentéseket, akkor több szem-
pontból is kimondhatatlanul értékes adatokat találunk bennük. Kiderül, hogy az 
eklézsia lelkiismeretes újraalapító atyái a türelmi rendelet proklamálásától kezdve 
elkezdték a gyülekezetszervezői munkát. Azt ők is tudták, hogy lelkipásztor, kántor 
és tanító meghívásához, templom-, parókiaépítéshez bizony sok pénzre lesz szüksé-
gük. A gyűjtést ezért, amint lehetett, el is kezdték. A felekezeti szempontból megle-
hetősen válságos idők ellenére a tételesen összegyűjtött és precízen felsorolt nevek-
ből kiderül, hogy milyen sokan fontosnak tartották az eklézsia ügyét. A lejegyzett 
nevekből, adatokból, rövid megjegyzésekből egészen sajátos egyház-, gyülekezet- és 
templomtörténet rajzolódik ki.

Az első pénzügyi bejegyzésre 1784. július 12-én került sor. Az első mondatból ki-
derül, hogy az eklézsia anyagi és pénzügyi dolgaival már évekkel korábban kezdtek 
el foglalkozni. „A Nagy Váradi V. Olaszi és Velenczei Refta Ekklesia Oeconomicus 
Curatora Nemes, Nemzetes és Vitézlő Baranyi Pál Uram, az Ekklésia pénzéről 1781-
dik esztendőtől fogva mái napig való Számadása, a f[el]ül és alúl is írt esztendőbe, 
Napon és Helyen revideáltatván, reducáltatott ezen rövid Extractusra.” Az első be-
számolótól kezdve alapvetően két tételt nevez meg a jegyző: perceptióra, illetve azt, 
hogy erogatióra. A háromoldalnyi beszámolóból kiderül, hogy kik, milyen magán-
személyek, egyházközségek vagy iparos céhek álltak az eklézsia ügye mellé első perc-
től kezdve. A beszámoló az eklézsia elöljárói, illetve „egyebek jelenlétébe” történt.

A második beszámolóra 1785. március 16-17. napjaiban került sor. Ekkor már 
nemcsak a várad-olaszi, a várad-velenczei, hanem a Nagy Váradi (a mai újvárosi 
eklézsia) eklézsiával bővült a sor. A hétoldalnyi számadást a korábban megnevezett 
Baranyi Pál készítette, és az eklézsia elöljárósága előtt adott számot tételesen min-
denről. Ezúttal köszönetet is mondtak Baranyi Pálnak, akit az eklézsia oly „hasznos 
tagjának” tekintettek, aki a „leg bajosabb és zűrzavarosabb idejébe meg bizonyítot-
ta” hűségét. Fáradságát elismerték és megköszönték, jegyzőkönyvben pedig annak 
reményében lejegyezték, hogy az Isten tartsa meg őt emlékezetében és „a követ-
kezendő unokák érdemlett betsületében”. minden valószínűség szerint ekkor már 
vagy lemondott, vagy többesztendős szolgálat után kilátásba helyezte a lemondását.

A következő, mintegy tízoldalnyi számadói jelentés kezdetén azt olvassuk, hogy 
„Ao. 1786 d. 27. Marty, a Nagy Váradi, V. Olaszi és V. Velenczei Ref. Ekklésia Oe-
conomicus Curatorainak N. Bereczki Mihály és Nagy József Uraknak Ab A. 1785. 
d 16-a Marty, az Ekklésiának minden Jövedelmeiről e mai napig való számadások, 
az alább írt esküdt személyek előtt ment véghez és illy renddel.” 

V. RéSz

A Nagy-Váradi Ref. Ekklésiában Pénzbeli jövedelme, Kőltsége, 
és Curátorainak Szám-adásaikról (101–140)
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A számadói jelentésre a következő esztendőben is sor került. Az 1787. esztendő 
március 25-ik napján rendes szokás szerint megtörtént a beszámoló. A mintegy tí-
zoldalnyi jelentés N. Varga István „Nagy Váradi oeconomicus curator” nevéhez 
fűződik. 1787. március 25-től kezdve Bereczki mihály folytatta a munkát, akit ez 
alkalommal másodszor választottak meg oeconomicus curatornak. Az 1788. június 
23-án tartott gyűlésen azonban a lelkipásztor Szaklányi zsigmond és a curator Tö-
rök Ferencz volt. Ennek a résznek az utolsó kilenc és fél oldalát már nem Keresztesi 
józsef, hanem utódja Szaklányi zsigmond jegyezte le.

A hatodik rész lapjaiból csak a 147-esen nem szerepel az ő kézírása. A fejezet első 
négy oldalán (1.) Ezüst, Réz, és Ón, régibb s újabb edények leírása olvasható.  
A következő három oldalon (2.) Abroszok, Keszkenők, stb. 

Az első csoportba 16 tételben sorolta fel a különböző eredetű, formájú, anyagú 
úrasztali klenódiumokat. Ezek között találjuk az úrvacsoraosztáshoz szükséges meg-
lévő poharakat, kannákat, tálakat, tányérokat, kenyérvágó kést, valamint a kereszte-
lés során használatos tálat és kiöntő edényt. Nemcsak megemlíti és felsorolja a meg-
lévő tárgyi javakat, hanem pontos leírást is ad róluk. Amelyiknek ismerte az eredete 
történetét, származási helyét, adományozója személyét, azokat lejegyezte. Pontosan 
megnevezte azokat is, amelyek még az első eklézsia idejéből, a 17. századból marad-
tak fenn. Azt is leírta, hogy némely „hasznavehetetlen” esetében arról rendelkeztek, 
hogy azokat, amennyiben lehetséges, felújítják, átalakítják, és hasznossá teszik.

A sákramentumok kiszolgáltatásához szükséges klenódiumok mellett megemlíti 
még az eklézsia tulajdonában lévő három nagy graduált, egy „Basileai Sz. Bibliát, 
melyet az oskola számára ajándékozott N. Cseppán György Debreczeni Compac-
tor”, illetve két bádogperselyt és az eklézsia pecsétjét. Ez utóbbit nemcsak leírta 
röviden, hanem a rajta lévő szimbólumok értelmét is megmagyarázta. Az eklézsia 
pecsétje különösen kedves volt számára, mivel Naplójából tudjuk, hogy az ő tervei 
alapján készítették. Az erről szóló leírást a 14. pontban olvashatjuk: „Egy nagy Pe-
tsét nyomó, mely matériájára nézve atzél és ezüstre van a Czímer metszve, ez pedig 
ily sorral van:

a) Alól a Paison vagyon egy hármas dombon egy vén el száradt fa, mely a régi 
Nagy Váradi Nagy Refta Ekklésiát jelenti. 

b) Ennek tövéből nőtt ki egy zöld ág, mely görbe és alá felé hajlik. Ez jelenti a ki 
zöldült újj Ekklésiát, a réginek maradványát, hogy pedig görbe, elő adja az ebben 
lévő egyenetlenséget, nem fel felé, hanem az alá felé siető vissza vonásokat. 

c) Egy Felhőből ki sütő fél nap sugárival, mely jelenti, hogy az Igazságnak napja, 
itt is, a ködös idők után kezdi a maga sugárait tündököltetni.

VI. RéSz

Az ÚR’ Asztalához tartozó edényei, és más Jószágai a’ N. Váradi 
Refta Ekklésiának (141–147)
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d) A tetejében Korona felett egy fél lábon álló, másikban követ tartó Darú, mely 
azt jelenti, hogy a Váradi Ekklésiában lévő L. Pásztoroknak szüntelen talpon lenni 
és vigyázni kell. Más az, hogy az ekkori Prédikátornak is éppen Daru volt a czí-
mere.

e) A körül való írás: Sigill: Ecclesia Ref. M. Varadiensis 1785. Azután corrigálták 
1784. Metszette egy Cziráki György nevű ötvös legény. Rft. 4.” 

Eddig tart Keresztesi józsef keze írása. Ezután még három tételt olvashatunk, 
amelyek közül kettőt Szaklányi zsigmond írt be folytatásképpen. Ezek között meg-
említi, hogy az eklézsia a következőkkel szaporodott még: tíz zsoltárral (énekes-
könyvvel), két úrasztali czín kannával. A harmadik egy 1816-os bejegyzés, amelyik 
„egy nagy talpú, gombos nyakú ezüst pohár”.

A második csoportba az abroszokat, különböző kendőket szedte sorba és írta 
le ugyancsak származásukra, eredetükre, anyagukra, adományozójukra vonatkozó 
ismeretekkel együtt. A felsorolás rendjén itt először azt a kilencet írta le, amelyek 
megvoltak már a korábbi időkből, azzal jelezve ezt, hogy „a Szőllősi Ekklésiától 
maradtak illy renddel”. A következő hat elé pedig azt írta, hogy „az ekkla fel állá-
sa után gyűltek ezek”. Itt a sor nem fejeződik be, hanem folytatódik a 18. pontig.  
A 7-től 18-ig felsoroltakat azonban már Keresztesi utódai jegyezték le.

Ebben a részben nemcsak az egyházközség lelkipásztorainak rövid életrajzát, hanem 
az iskolamesterek és preceptorok neveit, rövid bibliográfiai adataikat is olvashat-
juk. Az első oldalon Keresztesi saját kézírású önéletrajzát találjuk addig az időpon-
tig, amíg olasziban végezte szolgálatát. A következő oldalon két lelkész biográfiai 
adatait találjuk. A kéziratok arról vallanak, hogy mindkettőt ugyanaz, konkrétan 
Héczei Pál írhatta. Ezeket sorban egy-egy dátum és név követi: 1809. B. lengyel 
józsef és 1819. zilahi józsef †1863.

A harmadik oldal alcímében azt olvassuk, hogy „Oskola Mestereknek Neveik, a 
kik tanították a N. Váradi Református Gyermekeket, ezen Ekklésiának második 
fel állása után”. Az első tanító Horváth György volt, aki 1784. január 1-től két év és 
két hónapon keresztül „sok bajok és sok nyughatatlanságok közt tanítgatta maga az 
ide való apró gyermekeket.” Rövid életrajzi adatok után következik az eklézsia elöl-
járóinak levele, amelyet azelőtt állítottak ki, mielőtt 1786. május 18-án eltávozott 
volna olasziból. A követkő iskolamester Kovács lászló volt. Róla a jegyzőkönyvet 
vezető nagyon szűkszavúan emlékezik meg.

A rész ötödik oldalán az iskola preceptoraival folytatja a sort. „A. 1786. d. 8 
Jan. tartatott Ekklésiai gyűlésbe a végeztetvén, hogy az Oskola Mester mellett se-

VII. RéSz

A Nagy Váradi Refta Ekklésiában, másodszori fel-állása 
után szolgáló Lelki Pásztoroknak Neveik, ’s életeknek rövid le-irása 

(149–153)
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gítő praeceptor is légyen az apróbb gyermekek tanítására.” A döntés és határozat 
értelmében mikola István elsőéves tógatus hallgatót hívták meg a Kollégiumból. 
mikolát egy esztendő után, az őt megillető testimoniálissal elbocsátották, és visz-
szatért tanulmányainak folytatására. A következő préceptorról, Fábián mihályról 
ismét nagyon keveset tudunk.

mai értelemben pénztárnaplónak is nevezhetnénk a következő kilenc oldalt. Ebből 
csupán az utolsó kettőt nem Keresztesi jegyezte le. A címben felsoroltaknak megfe-
lelően évre, hónapra, napra pontosan vezette a pénzbeli céladományok lajstromát. 
Két tételt nevezett meg konkrétan. Az egyik „az ekklésia szüksége”, a másik pedig 
az „agentia szüksége”. Ez utóbbit abból a célból gyűjtötték, hogy a bécsi ügyintéző 
ágenst legyen miből kifizetni. Bár kezdettől fogva párhuzamosan haladt az eklézsia 
javára gyűjtött adományokkal, de arányaiban sokkal szerényebb tétel volt. Az 1786. 
esztendő elejétől feltűnik, az ún. „Publicatio Pénz” megnevezés, amelyet konkrét 
céladományok gyűjtésére hirdettek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a templom és általában az építkezésekre gyűjtött 
pénzt, illetve egyéb tárgyi javakat teljesen külön kezelték és nem vegyítették össze 
az eklézsia mindennapi életműködéséhez nélkülözhetetlen szükségekkel. 

A címből is kiderül, hogy az újraindulás esztendeiben hatszor osztottak úrvacso-
rát: böjtben, húsvétkor, pünkösdkor, újkenyérre, újborra és karácsonykor. Kereszte-
si 1784 és 1786 között minden alkalommal feljegyezte, hogy ki ajánlott kenyeret és/
vagy bort az úrasztalára.

Az 1787. esztendő böjti communiójára, március 4-én ő maga személyesen aján-
lott kenyeret és bort. Egy hét múlva háznál is kiszolgáltatta az úrvacsorát, mivel 
a gróf Teleki Sámuel felesége ekkor gyermekágyban feküdt, és nem vehetett részt 

VIII. RéSz

A Nagy Váradi Reformata Ekklésiának ismét fel-állása után, 
1784dik esztendőnek első napjától fogva, a Szenteknek Vasár-napokon 
és Innepeken való Alamisnái, az Ekklésia kőzőnséges szükségeire, és 
az Agentiára nézve igy vóltanak, a’mint ezeket, hites CUrátorok előtt 

mindenkor, hitelesen fel-jegyzette Keresztesi Jósef ezen 
Gyülek. L. Tanítója (155–164)

IX. RéSz

Az ÚR-vatsorájával esztendőnként Hatszor való élésre. 
Kenyeret és Bort szolgáltattak ezek (109)
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a templomi úrvacsoraosztáson. „Kenyér, Bor és minden, Úr asztalához tartozó, 
edények magától a M. Gróftól töltek ki, minthogy e féléket ezen Sz. végre tart és 
magával szokott hordozni.” Az utolsó Keresztesi-bejegyzés a húsvéti úrvacsoraosz-
tásra felajánlott adományozók neveire vonatkozik. 

Itt viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy a belső cím rövidebb, mint a címla-
pon olvasható: Communiora való Kenyérnek s Bornak adói és minden meg-tar-
tásra méltó Dolgok, a következendőknek hasznokra, s tanúságokra szorgalmato-
san béirattassanak, Mellyeket is hűségesen fel jegyezni el kezdett KERESZTESI 
JÓSEF A N. Váradi Ref. Ekklésiának ismét fel állása után első L. tanítója 1784-dik 
Esztendőben. Ezt követően tovább már nem jegyezte senki sem ezt a részt. Sem az 
úrasztali adományokat illetően, sem egyéb „minden meg-tartásra méltó Dolgokat” 
sem. 
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Szimbolikus részlet a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár K 90 jelzetű  
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1. Bevezetés

A 18. századdal foglalkozó egyháztörténet-írás főként a rekatolizáció okozta sérel-
mekre összpontosított, az intézménytörténetre kevesebb hangsúlyt helyezett. Ilyen 
szempontból nagy előrelépés Sipos Gábor Az Erdélyi Református Főkonzisztó-
rium kialakulása 1668–1713–(1736) című munkája. Sipos Gábor kutatásai szerint 
a protestáns érdekképviseletet jelentő bécsi udvari ágencia létrehozása az erdélyi 
Főkonzisztóriumhoz köthető, mely fokozatosan alakította át az erdélyiek bécsi ügy-
vivőségét a református egyház ágenciájává. Ezt támasztja alá Dáné Veronka egye-
lőre kéziratban lévő, Az erdélyi református egyház bécsi ágenciájának kialakulása 
Tarczali Zsigmond ágenssége (1694 k.–1741) című tanulmánya is. A magyarorszá-
gi egyházkerületek jelentős szereppel bíró bécsi ágenciájának történetével zoványi 
jenő néhány tanulmányától eltekintve kevesen foglalkoztak. 

A magyarországi reformátusok első ágensét 1713-ban említik meg Sipos Imre 
személyében, akit Csejtey zsigmond követett. Harmadik ágensként tartják szá-
mon Szilágyi Sámuelt (?–1771), aki a magyarországi református egyház egyik neves  
18. századi bécsi ágense, azaz udvari érdekképviselője 1733–1748 között. Tevékeny-
ségéért elnyerte az uralkodó elismerését, bárói címet és erdélyi ítélőtáblai ülnöki 
tisztséget kapott.1 A fiatal Szilágyi Sámuel tudatosan készült egyházpolitikai és 
társadalmi karrierjére. Ez látható és jól nyomon követhető azokból a levelekből, 
amelyeket peregrinus diákként írt. Nem csupán csak arról volt szó, hogy patrónusát 
tájékoztatta a tudomására jutott eseményekről, hanem ő maga is nagy érdeklődéssel 
fordult minden új ismeret felé. Peregrinációját a németországi odera-Frankfurtban2 
(1728–1733) a neves erdélyi mecénás, gróf Teleki Sándor (1679–1760) támogatta, 

 1 zoványi jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp., mREzS Irodájának 
Sajtóosztálya, 1977, 605.

 2 A város a peregrinációs útvonalak egyik fontos állomása volt. Innen mentek tovább a diákok 
Bréma–Franeker–leiden–(london)–oxford (vagy) Cambridge felé. Az 1630-as évek után Hol-
landiába több esetben Danckából hajóztak át a diákok. Ezt az utat választotta Szilágyi is rövid 
hollandiai tartózkodásakor. tAr Attila, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és 
főiskolákon 1694–1789, Bp., 2004, 15.
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aki a nagyenyedi, majd a marosvásárhelyi kollégiumnak volt a kurátora. Teleki Sán-
dor testvérei: józsef Gyulafehérvárott és marosvásárhelyt, Pál Kolozsvárott, lászló 
Nagyenyeden komoly tevékenységet fejtett ki az erdélyi oktatás érdekében.3 

A korábban Nagyenyeden tanult Szilágyi pályafutásának fontos eleme volt a Te-
leki családhoz kötődő viszonyon kívül a ludányi és péceli Ráday családhoz fűződő 
kapcsolat is.4 A két mágnáscsaládot a protestáns elithez való tartozás mellett szoros 
rokoni szál is fűzte egymáshoz, mivel Teleki Sándor lászló nevű fia 1732 pünkösd-
jén feleségül vette Ráday Gedeon lánytestvérét, Esztert.5 

Így érthető, hogy a peregrinus többször kérte Teleki Sándor közbenjárását Ráday 
Pálnál előbb fia, Ráday Gedeon (1713–1792)6 melletti tanítóskodásra, majd pedig 
az éppen megüresedett ágensi hivatal elnyerésére. Az első kérése nem teljesült, a 
második kérése azonban igen, igaz, hogy e levelezésből nem derül ki, hogy Teleki 
ténylegesen tett volna valamit Szilágyi érdekében, mindössze talán csak egy boríté-
kon szereplő megjegyzés utal erre.7

A jövendő ágens külföldi tanulmányai idején ismerkedett meg Ráday Gedeon-
nal, aki később a 18. századi magyarországi politikai és kulturális élet kiemelkedő 
alakjaként vált ismertté. Gedeon ekkor mint lehetséges tanítvány került Szilágyi 
látóterébe.

Szilágyi az ágensi tisztség ügyében hazatérését megelőzően, 1733. február 1-én 
írt levelet odera-Frankfurtból diáktársa, Ráday Gedeon apjához, Ráday Pálhoz 
(1677–1733), akit személyesen nem ismert. Az idősebb Ráday a reformátusok ér-
dekképviseletében mint egyháza egyetemes főgondnoka kiemelkedő szereppel bírt 
az ügyvivői állás odaítélése ügyében.

A dolgozat arra kíván válaszolni, hogy milyen érveket használ Szilágyi Sámuel 
arra, hogy meggyőzze Teleki Sándort tanári, majd pedig Ráday Pált az ágensi hi-
vatalra való alkalmasságáról, és megvizsgálja, mennyiben függ össze a két tisztség 

 3 Peregrinuslevelek 1711–1750: Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, szerk. hoff-
mANN Gizella, Szeged, jATE BTK, 1980 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmainak 
történetéhez, 6), 449.

 4 kovács Teofil, Egy ágensi életút kezdetei: Szilágyi Sámuel peregrinációja (1728–1732), Egy-
háztörténeti Szemle, 12(2011), 15–16. 

 5 Beliczay angéla, Kajali Klára, Ráday Pál felesége = Ráday Pál emlékkönyv 1677–1733: elő-
adások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára, szerk. esze taMás, Bp., Ráday Gyűj-
temény, 1980, 173–176. Az időponttal kapcsolatban több dátum is szóba jön. Beliczay Angéla 
Kajali Klára naptárbejegyzését így idézi: „Keresztelő Szent jános napján 14 jun lött hálása 
Rhádai Esther leányomnak gróf Teleki lászló kedves férjével.” Keresztelő Szent jános napja 
azonban június 24., nem június 14. Ezért teheti karDos Samu (A széki gróf Teleki család his-
tóriája, Régi okiratok és levelek Tára, 1905, 3, 68.) 1732. június 24-re az esküvő napját, tehát 
későbbre, mint a már korábban említett pünkösd, amely 1732-ben június 1-re esett.

 6 Irodalom: vas margit, Ráday Gedeon élete és munkássága, Bp., Sárkány Ny., 1932; gálos Re-
zső, Levéltári adatok Ráday Gedeon diákkoráról, Irodalomtörténeti Közlemények, 57(1953) 
1-4, 268–272; zsinDely Endre, Ráday Gedeon élete és munkássága, Református Egyház, 
7(1955), 16, 366–369; Borvölgyi Györgyi, Ráday Gedeon tanulóévei = A Ráday-család a ma-
gyar kultúrában: 300 éve született Ráday Gedeon, szerk. Berecz Ágnes, Bp., Ráday Gyűjte-
mény, 2014 (továbbiakban = Borvölgyi).

 7 Peregrinuslevelek…, i. m., 241.
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melletti érvelés. miért látja fontosnak Szilágyi a peregrinációt, milyen tanulmányo-
kat folytattak a külföldön tanuló diákok, mennyiben térnek el ténylegesen a Szilágyi 
által választott tárgyak a többi peregrinusétól. Továbbá megvizsgáljuk, hogy látja 
az otthoni igényeket, a hazai nemesség viszonyulását a külföldi tanulmányutakhoz, 
miért akart ágens lenni, kinek a javát akarja ezzel szolgálni, illetve szerinte miért 
alkalmas erre a pályára.

2. A Telekiekhez intézett levelek

Szilágyi valószínűleg peregrinációja alatt ismerhette meg a fiatal Ráday Gedeont, 
akivel aztán élete végéig kapcsolatban állt. Szilágyi egy Gedeontól Berlinből kapott 
levélből tud az egyik Teleki fiú nősülési szándékáról.8 Ebből, a valamikor 1731. no-
vember 16. és 1732. március között keletkezett levélből következtethetünk arra, hogy 
legkésőbb ebben az időben már ismerte egymást a két külföldön tanuló diák, Szilágyi 
és Ráday Pál fia Gedeon, mivel ekkor említi először peregrinusunk a fiatal nemest. 

Szilágyi Teleki Sándorhoz intézett első támogatást kérő levele 1732. március 24-
én keletkezett. Ebben megemlíti, hogy Ráday Gedeon nemsokára Berlinből ode-
ra-Frankfurtba megy át tanulni. A peregrinus ekkor kérte először, hogy az erdélyi 
mágnás ajánlja be őt tanárnak a fiatalúr apjánál. Úgy vélte, hogy a gróf tekintélye 
sokat nyom a latban. Szilágyi megítélése szerint, személye hasznára lenne a fiatalúr-
nak, hiszen több tárgyban is segítségére lehetne. Nem sorolta fel az összes általa tanult 
tárgyat, amit később ágensi állásajánlás kérésekor megnevez, csak néhányat említ 
ezekből: jog, természetjog, erkölcsfilozófia, politika, történelem és matematika. jelzi, 
hogy nem kíván addig cselekedni, míg a gróf neki ebben az ügyben nem válaszol.9 
Ennek ellenére az utóiratban még bővebben visszatért erre a témára. ott kifejti, hogy 
számára kedvező lenne, ha sikerülne az úrfi mellett végzett szolgálataiért „szabad asz-
talt, házat &c. a mi ahoz tartozik és esztendeig őtven tallért” kapnia, amely nagyban 
segítene anyagi helyzetén. Tudomása szerint csak egy szolga van Gedeonnal. értesü-
lései szerint az ifjú szeretne valakit odera-Frankfurtba jövetelekor maga mellé venni. 
Ezért kérte Szilágyi, hogy járjon közbe Teleki az ő érdekében. Az ifjú Szilágyi minden 
követ megmozgat ahhoz, hogy elérje célját, és így érvel: a fenti tárgyak mellett taníta-
na az úrfinak németet és franciát is, ami szintén nagyon nagy hasznára lenne a neme-
súrfinak.10 Ez a megjegyzése arra világít rá, hogy a peregrinus milyen tárgyakat tart 
fontosnak a fiatalúr előrehaladása szempontjából. Szilágyi peregrinációját eddig is a 
grófnak köszönhette, így azzal zárja levelét, hogy ügyét „bölcs belátására” bízza.11

Az, hogy éppen ekkor senki sem volt Ráday Gedeon praeceptora, nem jelenti, 
hogy Ráday Pál erre ne gondolt volna. Fia külföldi tanulmányútjának szervezése so-
rán számos barátját megkereste: Bél mátyást, Daniel Ernst jablonski porosz udvari 

 8 Peregrinuslevelek…, i. m., 228.
 9 Peregrinuslevelek…, i. m., 232.
 10 Peregrinuslevelek…, i. m., 232–233.
 11 Peregrinuslevelek…, i. m., 232–233.
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lelkészt, Gyöngyösi Pál odera-frankfurti professzort, valamint felvette a kapcsolatot 
patronáltjaival is: Kármán Andrással12, Varga Istvánnal13. 

Bél mátyás úti célként Hallét, saját egykori alma materét javasolta, kísérőül pedig 
az előbb említett Kármán Andrást ajánlotta. Ez utóbbi a megbízást nem vállalta 
el, de ő is a németországi egyetemek mellett foglalt állást, hiszen ott a fiatal nemes 
elmélyíthette német tudását és franciául is tanulhatott.14 Ezzel ellentétben az ekkor 
odera-Frankfurtban tartózkodó Varga István már korábban hallott Ráday Gedeon 
peregrinálási szándékáról. már 1730. augusztus 1-én, tehát a peregrinálás kezdetét, 
1731-et megelőzően bejelentkezik a főgondnoknál, hogy amennyiben Kármán And-
rás jelentkezését nem fogadná el, akkor szívesen vállalkozik a „hoppmesteri feladat-
ra”.15 Végül Ráday nem bízott meg senkit a fia melletti tanítóskodással. Galos Rezső 
arra gyanakszik, hogy Paul Ernst jablonski és Gyöngyösi Pál odera-frankfurti pro-
fesszorok mellett Ráday nem tartotta szükségesnek mentor keresését.16

Az, hogy Szilágyi közvetlenül nem Ráday Gedeonhoz fordult, abból is fakadha-
tott, hogy az apa, Ráday Pál támogatásával került ki az ifjabb Ráday külföldre, így 
természetesnek mondható a szülői engedély kérése, mivel az instruktor alkalmazása 
a tanulmányúton lévő diák kiadásainak növekedésével járt volna.17

 12 zoványi, i. m., 295. losonci származású losonci tanár, aki előbb Debrecenben, majd Sárospata-
kon tanult. 1727 nyarától az utrechti, leideni, odera-frankfurti egyetemeket látogatta. 1731-ben 
lett szülővárosa iskolájának tanára egészen haláláig 1761-ig; BoZZAy Réka, laDányi Sándor, 
Magyarországi diákok hollandiai egyetemeken 1595–1918, Bp., 2007. A kötet három hollan-
diai beiratkozásról tudósít: Franeker, 1730. július 10. (111. o.); utrecht, 1728 (145. o.); leiden, 
1728 (271. o.); tar, i. m.: odera-Frankfurt 1730. augusztus 26. (91. o.); lásd még: segesváry 
Viktor, A Ráday könyvtár 18. századi története, http://mek.oszk.hu/02900/02943/02943.pdf 
[letöltve: 2015. július 14.], 14, 22–23.

 13 Ez a Varga István minden bizonnyal azonos az angol, holland és német egyetemeken megfordult 
peregrinussal. göMöri György, Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526–1789, 
Bp., 2005, 104: „Vargha István, sz.: ?, (magyarország), be: 1724.9., [sic!] Th, j, univ: Frane-
ker 1727.7.8., Frankfurt/odera 1728.10.5., gimn.: Kecskemét, megj.: 1724 szeptemberében 
van londonban, amikor beír ifj. Pápai Páriz albumába (fol. 159). További sorsa ismeretlen”; 
BoZZAy, laDányi, i. m., 99: „Varga Stephanus, Hungarus, sz: 1701. Kecskemét (Kecskemét 
26), be: 1727.7.8. univ.: Gresham College, london: 1724.9., leiden: 1725.9.19. megj.: ode-
ra-Frankfurt: 1728.10.5., forrás: ASAF I 11690”; 270: „Varga/Warga Stephanus, Hungarus, 
24 éves, sz.: 1701. Ketskemeto (Kecskemét 26), be: 1725.9.19. T, j, fok: Th Dr 1726.6.16., 
univ.: Gresham College, london: 1724. 9., megj.: leiden rec.: 1726. 2. 22., 1727. 2 19., 1728. 
2. 13., 1729., Franeker: 1727. 7. 6., odera-Frankfurt: 1728. 10. 5., forrás: AlB 904, ASF13 
519, ASF96, ASF98, ASF99, ASF100”; Varga Istvánról tAr, i. m., 91. a következőket adja meg: 
„409 Varga / Warga, Stephanus, Hungarus, Ketshemio /Keszi 56, Chis‒u/, be: 1728.10.2. [sic!] 
s, forrás: uF II/323, megj: 6 Gr.” Tar helynév beazonosításban valószínűleg tévesen jár el. Ő egy 
Keszi (Chis‒u) nevű települést ad meg. A helységnév inkább az elírt Kecskemétet sejteti. A sze-
mélynevet illetően az odera-frankfurti anyakönyvben Hungarusként és nem Transylvanusként 
szerepel Varga, ami szintén inkább a kecskeméti származás mellett szól; lásd Vargához még 
http://ppf.mtak.hu/hu/036a.htm [letöltés: 2015. november 2.]

 14 Borvölgyi, i. m., 25–26.
 15 Ráday levéltár C64-4c2-1. 938.
 16 gálos Rezső, Levéltári adatok Ráday Gedeon diákkoráról, Irodalomtörténeti Közlemények, 

57(1953), 1-4, 271.
 17 kovács, i. m., 15.
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Szilágyi beajánlása nem valósult meg a fiatal nemes odera-frankfurti megérke-
zéséig. Az ifjú Ráday Gedeon az odera-frankfurti egyetemre 1732. április 19-én 
iratkozott be.18 érdekes lehet számunkra az, ahogy Szilágyi egy 1732. május 6-i 
levelében részletesen tárgyalja, hogy miért fontos a fiatal nemesek külföldi tanulmá-
nyútja. Példának először az odera-Frankfurton át leidenbe igyekvő gróf Eszterházy 
józsefet (1714–1762), későbbi altábornagyot19 említi, aki az idősebb gróf Eszterhá-
zy józsef (1682–1748) országbíró fia volt. Ezzel talán finoman arra utalt, hogy a 
külföldi tanulás minden felekezet számára fontos. 

A második támogatáskéréskor, 1732. május 6-án a peregrinus arról is tudósított, 
hogy Ráday Gedeont odera-Frankfurtba maga az idősebb jablonski kísérte, aki 
ekkor Berlinben élt. 

Daniel Ernest jablonski (1660–1741) johannes Amos Comenius (1592–1670) 
unokája volt. Az ő személye azért is érdekes, mivel Brandenburg nemcsak a hugen-
ottákat fogadta be a 18. században, hanem ezt megelőzően az 1660-as években a 
lengyel szociánusoknak, majd a cseh testvéreknek is menedéket nyújtott. Az ekkor 
uralkodó I. Frigyes Vilmos (1713–1740) bár református volt, lemondott alattvalói 
kálvini hitre való térítéséről.20 A levelezésben megemlített jablonski a porosz királyi 
tanács tagja, 1690-től Königsbergben, 1693-tól Berlinben udvari papként működött. 
Fényes karrierje itt nem állt meg, 1718-tól az egyházi tanács tagja lett, majd 1733-tól 
a berlini királyi tudományos társaság elnöki tisztségét viselte. A magyar reformá-
tusság számára is nagyon fontos szereppel bírt, hiszen ő irányította a nagyenyedi 
kollégium odera-frankfurti ösztöndíjainak megszervezését.21 jablonski fia, Paul Er-
nest (1693–1757) teológiai tanárként és városi lelkészként működött 1721-től ode-
ra-Frankfurtban.22 Teológiai előadásait Szilágyi is látogatta az egyetemi városban,23 
és mivel Ráday Gedeon 1732–1733-ban tanult, bizonyára neki is tanára lehetett.

Szilágyi később egyik levelében így áradozott Gedeonról Telekinek: „igen jeles 
urfi, én bizony meg vallom oly ifju aetasu urfiban ritkán láttam oly jeles qualita-
sokat, ugy láttzik a Haza szolgálattyára szűletett, dignus Patre filius.”24 Itt, ahogy 
később kiderült, nem csupán puszta dicséretről van szó. A fiatal nemes képességei 
már ekkor szembetűnőek voltak. Szilágyi a maga részéről az ilyen tanulmányutakat 

 18 Ältere universitäts-matrikeln I. universität Frankfurt a. o., szerk. friedläNder, Ernst, reprint, 
osnabrück, zeller, 1965, II, 332; tAr, i. m., 91. Tar ismeretlen okból teszi a beiratkozást egy 
évvel korábbra, 1731. április 19-re.

 19 Peregrinuslevelek…, i. m., 398.
 20 foNt zsuzsa, Bethlen Miklós levelei Brandenburgba = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jan-

kovics Józsefnek, szerk. császtvay Tünde, nyerges judit, Bp., Balassi Kiadó, mTA Irodalom-
tudományi Intézet, 2009, 131. 

 21 Peregrinuslevelek…, i. m., 400.
 22 Peregrinuslevelek…, i. m., 400.
 23 kovács, i. m., 11.; tar, i. m., 31. A németországi beiratkozók 68,84%-a nem közli, hogy mire 

iratkozott be. Teológiát elsődlegesen hallgat 68%, medicinát 14,4%, jogot 13,4%, bölcsészek 
száma minimális, mivel ez a stúdium előkészítő jellegű volt, nem tartották fontosnak megje-
gyezni; Bozzay, laDányi, i. m., 21. A Hollandiába látogató peregrinusok között még nagyobb, 
84% volt a teológiát hallgatók aránya (bölcsészek: 7,5%, medikusok: 5,6%, jogászok: 2,6%).

 24 Peregrinuslevelek…, i. m., 234. Ez az igen kiváló apjához méltó fiú.
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az otthoni urak számára követendő példának látja, mivel magyarországon a köz-
ügyek irányítására nem készülhetnek fel.

Szilágyi ebben a levélben megkérdezte azt is, hogy Teleki Sándor éppen megfelelő 
korban lévő lajos nevű gyermeke nem készülődik-e gróf Bethlen Ferenccel együtt 
peregrinálni.25 Nyilván a peregrináció hasznáról, ha valaki, akkor Teleki meg volt 
győződve, hiszen ő maga két erdélyi kollégium – előbb a nagyenyedi, majd a ma-
rosvásárhelyi – főgondnoka volt, emellett tordai főispáni és guberniumi tanácsosi 
tisztséget is viselt, és számos diák, köztük Szilágyi külföldi útját nagylelkűen támo-
gatta. Így tudatában volt annak, hogy mennyivel járulhat hozzá a tanulók képzé-
séhez az idegenben történő tanulás, és milyen képességek és ismeretek szükségesek 
a hazai közélet egyes tisztségeinek betöltéséhez. Peregrinusunk szomorúságát fejezi 
ki amiatt, hogy hiába vannak jeles magyar ifjak, őket itthon nem lehet felkészíteni 
a „haza igazgatására”, ehhez csak a külföldi egyetemek és a fejedelmi udvarokban 
való forgolódás és a megszerzett kapcsolatok segítenek. Azonban a külföldi tanul-
mányokra, tapasztalatszerzésre kevesen vállalkoznak. Neki – írja – mindezekből Te-
leki jóvoltából lehetett része, akinek ezért holtáig lekötelezettje marad. E levél végén 
újból kérte Teleki közbenjárását Ráday Gedeonnál való tanítóskodása ügyében, és 
várta tudósítását arról, hogy mit tudott intézni.26

 Ehhez a levélhez kapcsolódva Szilágyi írt egy másik levelet Teleki fiának, lász-
lónak. Ebben arról értesülünk, hogy „Az urfi Ráday Gedeon urammal lőtt kevés 
esmeretségem, ki minthogy az magyar historiakban igen gyonyőrködteti magát, 
szerzettis jeles historicusokat a magyar dolgok meg tanulására, mindazonáltal 
Bethlen Farkas uram Historiáját még meg nem szerzette, kérvén engem az urfi ha 
modom lehetne egyet számára meg szereznék. jobb modot pedig nem találhattam 
fel magamban mintha az urfihoz fojamodnám ezen dologban.”27 Ez a levélrészlet 
azért jelentős, mert valószínűleg már korábban is lehetett együttműködés közöttük, 
de legkésőbb ezzel a kérelemmel veszi kezdetét a Rádayt, Szilágyit és Teleki lászlót 
összekötő ügyintézések sorozata.28 

Teleki Sándor hosszabb ideig nem válaszol a beajánlás ügyében. Így Szilágyi 1732. 
augusztus 4-én két levelet is ír. Az elsőben elnézést kér a gróftól azért, hogy kétszer is 
szorgalmazta Ráday mellé való beajánlását abban a hiszemben, hogy a két család jó 
kapcsolatban áll egymással.29 A témával foglalkozó Hoffmann Gizella arra gyanak-
szik, hogy volt valami feszültség a két család között,30 és ez okozhatta a csendet. Ezt 
támasztja alá Beliczay Angéla megjegyzése, miszerint „A fiatal férjnek [Teleki lász-
lónak] ellentétei voltak atyjával, akit Bod Péter „különösen nehéz természetű em-
bernek” mondott, ezért jobban ragaszkodott a Ráday családhoz, mint sajátjához”.31

 25 Peregrinuslevelek…, i. m., 234.
 26 Peregrinuslevelek…, i. m., 234.
 27 Peregrinuslevelek…, i. m., 235.
 28 Ráday, Szilágyi és Teleki lászló többször is közösen érdekeltek ügyeik elintézésében. Ez a szá-

momra ismert legkorábbi dokumentum a közös ügyintézésre.
 29 Peregrinuslevelek…, i. m., 236.
 30 Peregrinuslevelek…, i. m., 458.
 31 Beliczay, i. m., 176.
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Szilágyi leveleiből kiderül, hogy megérkezése óta jól összebarátkoztak Ráday Ge-
deonnal, aki a peregrinust hívta kedvező feltételekkel szolgálatába, de Szilágyi ezt 
nem akarta elfogadni az apa tudta nélkül. A fiú maga akart ez ügyben írni apjának, 
de Szilágyi úgy látta jónak, hogy inkább Teleki járjon közben Ráday Pálnál, hiszen 
így patrónusától is érkezne jó vélemény róla. A peregrinus szerint mindenképpen 
hasznos lenne szolgálata, mivel Gedeonnak egy korábbi betegsége idején ő viselte 
gondját. Szilágyi alkalmazása esetén hajlandó lenne addig kint maradni, míg Ge-
deon kint tartózkodik. Egyébként a következő év tavaszán hazaindulna.32 

levelében megemlíti, hogy Ráday Gedeon jó egészségnek örvend. Ekkor – 1732. 
augusztus 4. előtt – értesültek Ráday Pál leveléből a már emlegetett Teleki-Ráday 
frigyről, aminek az úrfi nagyon örült. Az arisztokrácia egyes tagjai közötti összetar-
tásra a következő szép törekvés is rávilágít.

Gedeon nagyon örülne, ha a harmadik Teleki fiú, lajos odera-Frankfurtba menne 
tanulni, meg van győződve arról, hogy Teleki tudatában van annak, hogy mit tehet 
fiai előmenetele érdekében. Az egyetem – amellett, hogy nem drága – az egész biroda-
lomban a legjobb egyetem a teológiát leszámítva, ahol megfordulnak Hollandiából, 
oroszországból és más messzi vidékekről származó diákok is. A két fiatal, Ráday 
Gedeon és Teleki lajos együtt végezhetné tanulmányait, együtt mehetnének az ud-
varhoz is tanulmányaik végeztével. még gróf Bethlen Ferenc is kijöhetne, ha volna, 
aki rábeszélje. Tanulmányaik minden bizonnyal hasznosak lennének a hazai köz-
ügyek intézéséhez, mivel otthon nem tanulhatnak ahhoz szükséges tudományokat.33 

más szempontból is érdekes ez a levél. Ebben Szilágyi kifejti, hogy sok teoló-
gus van hazájában, és orvos is van, nem kevés [!]. Ő maga is látogatta az ifjabb 
Paul Ernest jablonski teológiai óráit, jogi és orvosi tantárgyai mellett. Erre azért 
is kerülhetett sor, mivel ő, mind az ifjabb Paul Ernest jablonski, mind pedig idő-
sebb Daniel Ernest jablonski erkölcsi és anyagi támogatását élvezte, így ez illett is.  
A jogi tanfolyamon hallgatta „az Institúciókat, közjogot, büntetőjogot, kánonjogot, 
természetjogot, politikát és erkölcsfilozófiát.” orvosi tárgyú stúdiumokat is felvett, 
ami nem csoda, mivel azt, már jóval korábban, 1716-ban kívánatosnak tartották az 
enyedi professzorok. „Kíváncsiságból hallgattam a kémiát, a gyakorlati dolgokat, 
az előírásokat, a gyógyítás anyagait”34 – foglalta össze röviden kalandozásait más 
tanulmányok területein. megjegyzi azt is, hogy németet és franciát is tanult, egy-
ben jelzi, tudatában van annak, hogy az ilyen irányú tanulmányai sokak szemében 
rosszallást váltanak ki, de amennyiben él, be fogja bizonyítani, hogy van értelme 
döntésének.35

Szilágyi egy ugyanaznap, augusztus 4-én kelt levelében válaszolt Telekinek egy 
Bécsben, 1732. július 14-én kelt levélre, ami valószínűleg aznap érkezhetett, tekint-
ve a csaknem háromheti postai útra. A válaszlevelében jelezte, hogy átadta Ráday 
Gedeonnak az üdvözletet, aki kérte, hogy adja át köszöntését kedves sógorának, 

 32 Peregrinuslevelek…, i. m., 236.
 33 Peregrinuslevelek…, i. m., 238.
 34 Peregrinuslevelek…, i. m., 236–237.
 35 Peregrinuslevelek…, i. m., 237.
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lászlónak és feleségének, és ígérte, hogy rövidesen ő is fog írni az új házasoknak. 
Teleki lászló és Ráday Eszter házasságkötéséről Ráday Pál leveléből értesültek, és 
azt méltóképpen meg is ünnepelték az úrfival együtt.36 „Az urfi azt a napot meg 
űllette és Nsgtok életeket űdvezlettűk telyes pohárok áldozattyával.” Sőt verseket 
is nyomtattak volna, ha tudják az esemény dátumát.37 Nem lehet érdektelenséggel 
vádolni Gedeont, hiszen már az 1731. május 29-én, Boroszlóban kelt levelében kéri 
húgát, hogy tudósítsa az esküvőről.38

A fiatalúr jól halad a tanulmányaival és jól halad hazája szolgálatára való készü-
lésben, amely a honnak nagy megelégedésére lesz. Valamilyen oknál fogva a cím-
zettnek, Telekinek panasza volt a peregrinus ellen. Szilágyi jelezte, hogy több levele 
is elveszhetett, ami nehezíthette a kommunikációt.39

A peregrinus Telekihez intézett negyedik, egyben az utolsó levele az ajánlás 
ügyében, 1732. november 2-án keletkezett. Teleki beajánlása késett. A fiatal Szi-
lágyi két ellentétes dolog között volt kénytelen lavírozni. Bár többször hívta maga 
mellé Szilágyit az úrfi – Szilágyi azonban Ráday Pál tudta nélkül ezt nem akarta 
elfogadni. Kérése azonban valamilyen oknál fogva nem talált meghallgatásra Tele-
kinél. Emiatt már nem is kérte, hogy az úrfi mellé ajánlják be, mivel Gedeon még 
három évig akart külföldön tartózkodni.40 Szilágyi jelezte, hogy ő már befejezte 
a hazája szempontjából fontos tanulmányait, és nem kíván tovább külföldön ma-
radni, hogy aztán otthon a köz javára és hasznára lehessen. Inkább abban kért 
segítséget, hogy Teleki ajánlja be őt Ráday Pálnál a bécsi udvari ágensségre. Arról 
számolt be, hogy tanulmányai során a közügyek szolgálatára készült, ezért tanult 
jogtudományt: természetjogot, közjogot, kánonjogot, polgári jogot, büntetőjogot, 
államtudományt, valamint német és francia nyelvet. Ezek a tárgyak – ahogy lát-
tuk – már korábban is szerepeltek az általa fontosnak tartott diszciplínák között. 
Az ambiciózus Szilágyi tehát nem vár el semmi rendkívülit sem mástól, sem ma-
gától, amikor arról van szó, hogy mi szükséges a közhivatalok betöltéséhez. le-
veleiben visszatérő elem, hogy szerinte teológusból már otthon több is van, mint 
az szükséges lenne. Inkább praktikus dolgokat kellene tanulni a köz szolgálatába 
lépőknek. Az urak gyermekei ezen a téren hiányosságokkal vannak, holott éppen 
őket kellene az állami életre előkészíteni, de úgy látja, hogy ez a gondolata nem 
arat sikert. A hasznosság mint érv többször előfordult a támogatások kérésekor. 
Ezt különösen azért hangsúlyozta, hogy jelezze, milyen hasznos előtanulmányok-
kal és tapasztalatokkal rendelkezik olyan téren, amivel kevés magyarországi di-
csekedhet, amikor hivatali karriert akar befutni. A tantárgyak felsorolásával is 
tudatta azt, hogy képzettsége megfelel az ilyen állásra pályázóval szemben tá-
masztott követelményeknek. 

 36 Peregrinuslevelek…, i. m., 239; lásd még: karDos Samu, A széki gróf Teleki család históriája, Régi 
okiratok és levelek Tára, 1905, 3, 68. Kardos Samu 1732. június 24-re teszi az esküvő napját, 
tehát későbbre, mint a már korábban említett pünkösd, amely 1732-ben június 1-re esett.

 37 Peregrinuslevelek…, i. m., 239.
 38 Ráday levéltár C64-4c2-2. 31. 1731. május 29.
 39 Peregrinuslevelek…, i. m., 239.
 40 Peregrinuslevelek…, i. m., 240–241.



{Kovács Teofil: Szilágyi Sámuel levelei Teleki Sándorhoz és Ráday Pálhoz tanársága  
és ágenssége ügyében}

199

levelében kitér arra, hogy Ráday Pálról azt hallotta, azon fáradozik, hogy meg-
találja azt a református személyt, aki vallási ügyekben a magyarországi református 
egyház dolgait képviselné Bécsben az udvarnál.41 Csejtei zsigmond ezt a feladatot 
1731-ig látta el.42 Tehát az említett levél megírásakor ez a tisztség már hosszabb 
ideje volt betöltetlen. Erre a tisztségre pályázott peregrinusunk, aki ebben Teleki 
támogatását kérte. Kérte továbbá, hogy Teleki ezt a dolgot bizalmasan kezelje, és őt 
erre vonatkozólag tudósítsa, tanácsaival lássa el. Teleki a Szilágyitól hozzá érkezett 
levelek borítékaira időnként egy-egy megjegyzést írt. Itt Teleki Sándor következő, 
saját kezű megjegyzése szerepel: „Not Ebben emlekez – ő kgle Rádai Pál uramrol 
ratione Agentionis Viennensis.”43 A patrónus támogatása valószínűsíthető, hiszen 
még az is bevett gyakorlat volt, hogy a támogatók döntöttek hazatérő patronáltjuk 
világi pályájáról.

Szilágyi végül úgy döntött, hogy közvetlenül ír ágenssége ügyében Ráday Pálnak, 
mivel Teleki Sándortól hiába várt visszajelzést. Ebben a levélben hasonlóan érvelt 
személye mellett, mint amikor tanári állásra pályázott. Az alább elemzendő bemu-
tatkozó levél 1733. február 1-én keletkezett odera-Frankfurtban.

Szilágyi első soraiból kiderül, hogy személyesen még nem találkozott Rádayval, 
azonban tevékenységét már gyermekkora óta ismeri, hiszen úgy tekint rá, mint a 
„tanquam unicum ruiturae ecclasiae fulcrum”44. megemlíti udvariasságból, hogy 
reménysége szerint talán nem alkalmatlankodik levelével. önmaga ajánlása helyett 
természetesen szerencsésebbnek tartotta volna, ha Teleki vagy valaki más ajánlotta 
volna őt. Szilágyi Ráday Gedeon jóindulatára hivatkozva kereste meg levelével az 
apát, Ráday Pált, aki minden bizonnyal már fiától is tudhatott az ügyről.

lássuk, miként érvelt a támogatás elnyerése végett. Először arról írt, hogy ode-
ra-frankfurti tanulmányait a hírneves Christian Gottfried Hoffmann (1692–1735) 
és johann Gottlieb Heineccius (1681–1741) professzorok irányítása alatt folytatta, 
akik közül az első jogász és történész, valamint udvari titkos tanácsos volt, a má-
sodik is szintén jogtudós és udvari tanácsos. E két professzor idején élte az egyetem 
virágkorát.45 Szilágyi onnan kezdte érvelését, hogy előadta, immár ötödik éve tanul 
ezen az egyetemen, ami akkor elég hosszú időnek számított. Ez elsősorban nem a 
peregrinálás hossza miatt volt érdekes, hanem mivel ő, kortársaitól eltérően, egyet-

 41 Peregrinuslevelek…, i. m., 240–241, 398, 401.
 42 zoványi, i. m., 15.
 43 Peregrinuslevelek…, i. m., 241.
 44 Felkavart református egyház támaszára.
 45 Albert Dietrich trekell, Christian Gottlieb hauBolD, Kleine deutsche Aufsätze, grösstentheils 

civilistischen und antiquarischen Inhalts, leipzig, Hinrichs, 1817. VII.

3. Támogatáskérő levél Ráday Pálnak 
az ágensség ügyében
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len egyetemen töltötte el ezt az időt, mindössze tanulmányai előtt volt rövid ideig 
Hollandiában.46 Ennek magyarázatára nem tért ki. más forrásból tudjuk, hogy szí-
vesen visszament volna Hollandiába47 vagy Franciaországba,48 jóllehet az utóbbi 
egyetemeit protestánsaink nem látogatták, de erre nem került sor. Külföldi tanul-
mányaira azért is volt szükség, mivel az akadémiai peregrináció pótolta azt, amit 
már sok erdélyi értelmiségi panaszolt: a hazai protestáns felsőoktatás hiányát.49 
Szilágyi azzal a feltett szándékkal jött el Erdélyből, hogy csak teológiát fog hallgat-
ni. Először ennek tudatában látogathatta az ifjabb jablonski óráit.50 Ez az elhatá-
rozása azonban megváltozott kint léte alatt. Ennek időpontja viszont nem ismert. 
Így nem tudjuk, hogy mennyi időt töltött teológiai, és mennyit egyéb stúdiumokkal.  
A peregrinus arra a felismerésre jutott, hogy Erdélynek (tehát nem a királyi magyar-
országnak) nincs, vagy alig van szüksége több teológusra, mivel számos nagy tudású 
teológus él ott. Szerinte ha az erdélyi politikai életet csak felületesen nézi bárki is, 
sok hiányosságot fog találni. Csupán azt az egyet említi, hogy a nemes ifjak, akiket 
az Isten és a természet a haza irányítására rendelt, csak későn és ritkán készíttetnek 
fel a haza közügyeinek intézésére. Az ok nyilvánvaló: „minthogj a mi hazankban 
az urak gyermekei semmi Scholaekban ad statum politicum51 nem instrualtatnak 
az idegen orszagokon valo experientiat nem amplectalják”.52 Jóllehet erre szüksége 
lenne a hányatott sorsú országnak, bár akiknek erre lehetőségük volna, azok is 
keményebb sorsot sejtve kivárnak, kiadásaikat az idő mostani állásához szabják. 
Ezért van, hogy mind a főnemesek, mind pedig a köznemesek között nagyon ritka 
otthon az olyan, a politikumban jártas közember, aki a haza közügyeit és egyházi 
ügyeit bölcs belátással intézi. Emiatt nem kell csodálkozni, hogyha nemzetünk fiai 
kizáródnak a közhivatalokból. Kifejti, nem nagyon csodálkozik azon, hogy azt, aki 
hazáját igen szereti, az a javára nagyon törekszik és elméjét előmozdítására fordítja, 
olyan tudományokat kíván tanulni, amelyek a boldogulását szolgálják, azt otthon 
az „egyház csalójának, a haza elfajzott fiának” nevezik különösen a teológusok 
között. Ezen vélekedésnek köszönhetően azok is, akik szívesebben kívánnák a haza 
előmenetelét szolgálni, visszarettennek. 

mindezeket saját tapasztalatából mondja, hiszen ő is először teológiát tanult, 
majd ezután kezdte jogi tanulmányait, természetjogot, nemzetközi jogot, kánon-
jogot, közjogot, büntetőjogot, politikát hallgatva. mindezt kiegészítette nyelvtanu-
lással is, a teológiához szükséges héber, görög, latin mellett tanult még németül és 
franciául is. Ráadásul a német anyanyelvi környezet odera-Frankfurtban adva is 
volt. Politikai pályafutása során mindkét nyelvet nagy haszonnal alkalmazhatta. 
Úgy vélte, hogy ezekkel a tanulmányokkal többet használ hazájának, mint más stú-

 46 Peregrinuslevelek…, i. m., 211.
 47 Peregrinuslevelek…, i. m., 228.
 48 Peregrinuslevelek…, i. m., 236.
 49 Peregrinuslevelek…, i. m., 450.
 50 Peregrinuslevelek…, i. m., 237.
 51 Közügyek.
 52 Ráday levéltár C64-4c2-1. 841. sz. 2. Egyrészt otthon az urak gyermekeit egyetlen iskolában 

sem okítják a közügyekre, másrészt a külföldi tapasztalatszerzést nem becsülik.
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diumokkal, különösen, amint ezt újra hangsúlyozta, nem lát teológusokban hiányt. 
Úgy véli azonban, hogy elképzelései kudarcot vallottak. Az ezekre fordított idejét 
elvesztegette, hiába foglalkozott a szerinte hasznosnak ítélt tárgyakkal, és úgy áll a 
dolga, mint aki hullámok közt hányódik, és egyedül a reménység tartja életben, bár 
minden pillanatban a veszedelemtől tarthat. Igaz, hogy gróf Teleki Sándor nagylelkű 
patrónusa, de ezt a nagyszerű férfiút is általa meg nem nevezett méltánytalanság érte.

Arra kéri az urat, hogy belátása szerint ajánljon neki valamilyen állást. Ráday 
Gedeontól tudja, hogy Ráday Pál a már tanítóként korábban szóba jött Varga Ist-
vánt jelölte a bécsi ágensségre.53 Ha helyébe nem kerül más, akkor, amennyiben 
jónak látná Ráday – ezzel kapcsolatban Ráday Gedeon véleményét is kikérheti –, 
támogassa őt ennek az állásnak az elnyerésében. Ezért egész életében hálás lesz.54 
Kérése nem meglepő, hiszen a kecskeméti származású Varga is Ráday egyik párt-
fogoltja volt. Ismerhették is egymást, hiszen mindketten egy időben tanultak ode-
ra-Frankfurtban. Ráday Pál már egy 1731. augusztus 8-án, Pécelen kelt levelében 
arról érdeklődik fiától, hogy merre tartózkodik Varga István, és volna-e kedve a 
bécsi ágensséghez.55 Varga azonban nem foglalta el ezt a tisztséget. Úgy tűnik tehát, 
hogy Csejtey zsigmond ágenssége befejeztével, 1731 után két év sem volt elég ah-
hoz, hogy Ráday megtalálja a megfelelő utódot.

4. Híradás Ráday Gedeonról

Nemcsak az ágensi hivatalról van szó a peregrinus híradásában. A levél második 
részében Szilágyi beszámol Ráday Gedeonról, aki elég szűkszavúan adott hírt ma-
gáról apjának. A jó egészségben lévő ifjú az alábbi tantárgyakat látogatja szorgal-
masan: „ab hora octava ad 9. Institutiones56, a 9. ad 10 jus publicum, a 10 ad 11. 
Pandectas57, ab 11. ad 12 jus Criminale, a 2 ad 3 lingvam Gallicam, a 3 ad 4. Pan-
dectas, a 4 ad 5 jus Naturae”. Ebből a felsorolásból az tűnik ki, hogy a fiatal Ráday 
Szilágyihoz hasonlóan igen sok jogi tantárgyat hallgatott, valamint a német nyelv 
mellett természetesen az egész Európában hódító franciát is tanulta. A kurzusok 
választásában nem tudni, milyen szerepe volt peregrinusunknak, de lehetett vala-
milyen ráhatása. minden hízelkedés nélkül, jó lelkiismerettel mondja, hogy Gedeon 
veleszületett szemérmességgel, kegyességgel és szerénységgel van felruházva. Szülei 
alapos nevelésben részesítették, minden megvan benne, ami nagy dolgokra érdeme-
síti. Nagy szerencséjének tartja, hogy társaságába és ismeretségébe került.

 53 De az valószínűleg meghalt, mivel Szilágyi mint szegény Varga Istvánt emlegeti.
 54 Ráday levéltár C64-4c2-1. 841.
 55 Ráday levéltár C64-4c2-2. 34.
 56 A római jog törvénykönyvekbe foglalása, justinianus (527–565) uralkodása idején történt meg. 

A Codex Iustinianust 529. április 16-án hozták nyilvánosságra. Magyar Nagylexikon, Bp., 
magyar Nagylexikon Kiadó, 2000, 382.

 57 A Digesta vagy Pandectae a különböző jogtudósok műveiből szedett törvények és jogtételek 
gyűjteménye – amelyet szintén justinianus császár állíttatott össze –, 533-ban lépett hatályba. 
Magyar Nagylexikon, i. m., 383.
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A már emlegetett ismertséget többféle módon lehetett elérni. Azt olvassuk, hogy 
„A borok fel érkeztek és az ur parancsolattja Szerint T. jablonski uram el kűldőtte 
az urfi a bort, ittis a Professoroknak edjet el ajándékozott, meljel magának mind sok 
jo akarokat mind nagy existimatiot szerzett.” A levél szövege nem százszázalékosan 
egyértelmű. Valószínűleg Ráday Gedeon az, aki továbbküldi a bort jablonskinak, 
és nem fordítva. Kapnak ebből az ajándékból mások is. Az akkor fiatal, külföldön 
diákoskodó Ráday egy hordóval professzorainak is elajándékozott, amellyel számos 
jóakaróra és nagy tiszteletre tett szert.58 Az ilyen jellegű ajándékozás a korban álta-
lános gyakorlat volt.59

A levél utolsó részében Szilágyi mentegeti Gedeont azzal, hogy nemrégen írt haza, 
így most nem ragad tollat, másrészt szorgalma akadályozza, egy órára sem engedi, 
hogy tanulmányait megszakítsa. A feszes napirend jellemző és nem csupán kifogás 
volt Ráday Gedeonra tanulmányai folyamán. már a pozsonyi gimnáziumi évei alatt 
is arról számolt be apjának, hogy az utasításoknak megfelelően pontos napirend 
szerint, rendszeres életet élt: „En mivel mindenkor órára fekszemle, órára kelek fel, 
órára eszem, órára tanulok, és órára mulatom magamat, azért hálá Istennek semmi 
egészségem változását nem érzem.”60

A peregrinus az utóbbi híradásra csak jószántából vállalkozott, senki nem kérte 
meg. Azzal indokolja lépését, hogy így abban az esetben, hogyha Gedeon levele el-
veszne, tudjon Ráday a fiáról. merész és hosszas írásáért mentegetőzik, egyben kéri 
Ráday Pált, hogy válaszoljon írására.

5. Miért tanulnak a peregrinusok?

Szilágyi törekvéseinek megértéséhez érdemes ismernünk a pályaválasztásának hát-
terét. Az ellenreformáció jegyében Bécs 1721-ben elrendelte, hogy a magyar pro-
testáns egyházak csak azokat a diákokat engedjék peregrinálni, akik írásban köte-
lezettséget vállaltak, hogy kizárólag egyházi pályán fognak működni.61 Valószínű, 
hogy ez állt a hátterében annak, amiről Szabó miklós és Szögi lászló így ír: „1722 
körül az akadémiára készülő diák iskolájának világi gondnoka, a „professorok és 
más közelebb lévő tudós belső személyek s az egész diákság jelenlétében” köte-
les volt értekezni és vizsgázni, majd a kurátor és professzorok bizonyítványával az 
egyház püspöke előtt kötelezettséget kellett vállalnia, hogy lelkészként fog működ-
ni hazatérte után.”62 Kérdés azonban, hogy ennek meddig és mikor tudtak, illetve 
akartak érvényt szerezni. Szilágyi leveleiből az derül ki, hogy ő tanulmányait illető-

 58 Ráday levéltár C64-4c2-1. 841. 1733. február 1.
 59 kovács Teofil, Borkereskedelem Szilágyi Sámuel és Ráday Gedeon levelezésében = Hittel és 

humorral: Tanulmánykötet Hörcsik Richárd 60. születésnapja alkalmából, szerk. Baráth Béla 
levente, Debrecen, DRHE, 2015 (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, 8), 91–104.

 60 Borvölgyi, i. m., 22.
 61 szaBó miklós, szögi lászló, Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken, 

1701–1849, marosvásárhely, mentor, 1998, 9.
 62 Uo., 15–16.
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en nem volt korlátozva, belátása szerint állította össze tantárgyait, ebben nem aka-
dályozta semmilyen módon patrónusa vagy bárki más. Sőt úgy tűnik, hogy az sem 
volt meghatározva, hogy hazajövetele után milyen állást fog betölteni, amit egyrészt 
nagyobb mozgástérként is lehet értelmezni, de másrészt bizonytalan volt a diák szá-
mára, hogy mihez kezd tanulmányai végeztével. A külföldet járó diákok ugyanis 
több esetben már tudták, hogy milyen hivatalt töltenek majd be, amikor hazatér-
nek.63 Néhányuk leveléből az is kiderül, hogy milyen terveik voltak a jövőre nézve.

Volt, aki a köznek, különösen egykori iskolájának akart hasznára lenni, mint az 
ifjú Pápai Páriz Ferenc (1687–1737/40): „én igen jo reménségben vagyok hogy az 
ur Istenes szándéka nem lészen sükeretlen, és a míg másoknak hirével lészen, ha-
szonnal effectumbanis mégyen, magam penig csekély Capacitásom szerint valamit 
a köz jóra, kivált porban lévö Collegiumunk Consolatiojara vékony szolgálatommal 
contribualhatok, semmit el nem mulatok, söt örökké valo boldogságnak tartanám 
ha csak leg kissebb subjectum lehetnék is azon Collegiumnak porbol valo fel emel-
tetése iránt.”64 Ez az álma teljesült is, egyrészt szerepe volt abban, hogy az enyedi 
kollégium diákjai leidenben ösztöndíjat kaphattak, másrészt tízéves angliai tartóz-
kodása során komoly mértékű adományt sikerült gyűjtenie iskolája részére, melyből 
a Bethlen-kollégium külföldi tanulmányutakra küldhette diákjait, és fejleszthette 
az intézményt.65

más kifejezetten egyháza javát kívánt szolgálni, mint a leidenben tanuló Re-
methei jános (1690 k.–1719), aki ezt írja „En meg vallom Isten kiváltképpen valo 
gondviseléséből lőtt, hogj ide jőhettem e beneficiumra, mivel nem lévén esztendőre 
valo subsistálhatásnál több kőltségem, a mult esztendőben szűkségesképpen haza 
kellett volna mennem, holott még harmadik esztendőn is kivánnék a’ hazán kivűl 
maradni, hogj magamat az Isten házának szolgálattyára jobban el készithetném.”66 
Ő hazatérte után Kolozsváron lett a bölcselet és a nyelvek professzora. Arra töreke-
dett, hogy ne csak az enyediek, hanem minden erdélyi diák megkaphassa a leideni 
ösztöndíjat.67 Harmadikként Székelyhídi N. mihály (?–?) általánosságban csak any-
nyit írt, hogy azért tanul: „Hogj nem tsak magamnak, hanem másoknak is szólgál-
hassak.”68 Végül a nemzet és az egyház boldogulása játszott szerepet m. Vásárhelyi 
Baba Ferenc (?–1740) esetében. „kivált nemzetünknek mostani állapottyában meg 
kell minékünk gondolnunk azt hogy az Isten táborának és várossának azon a részén 
vagyunk, a mellyen az mindenek felett ostromoltatik; azért minékünk másoknál 
inkább kell magunkat erre az harczra készítenünk Isten kglme által, hogy annak 
idejében a viadalban el ne lankodgjunk.”69 Ő végül nem egyházi pályát válasz-

 63 Uo., 35.
 64 Peregrinuslevelek…, i. m., 21.
 65 http://ppf.mtak.hu/hu/001a.htm [letöltés: 2015. augusztus 18.]; göMöri György, Magyarorszá-

gi diákok angol és skót egyetemeken 1526–1789, Bp., 2005, 68. 
 66 Peregrinuslevelek…, i. m., 98.
 67 Peregrinuslevelek…, i. m., 407.
 68 Peregrinuslevelek…, i. m., 265.
 69 Peregrinuslevelek…, i. m., 284.
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tott, hanem hazatérve borkereskedéssel foglalkozott.70 A négy peregrinus közül az 
ifjabb Pápai hazatérte után vármegyei orvosként71, Remethei kolozsvári tanárként72,  
m. Vásárhelyi pedig borkereskedőként működött73. Székelyhídi későbbi pályájáról 
annyit tudni, hogy 1742–50 között, és talán ez után is Angliában próbálja felszen-
teltetni magát.74 összességében azt mondhatjuk, hogy az az előírás, hogy a vissza-
térő peregrinusok lelkészi pályán helyezkedjenek el, nem valósult meg, de még csak 
nem is töltöttek be feltétlenül közhivatalt.

6. Milyen tárgyak a fontosak?

Arról, hogy milyen tárgyakat tanultak az egyes diákok, néhány levélből tudhatunk 
meg valamit. A körülmények egybeesése folytán éppen az odera-Frankfurtban 
tanulók tudósítanak leginkább erről. Az odera-frankfurti ösztöndíjat I. Frigyes 
(1688–1713) alapította két – életüket az egyházi szolgálatnak szentelő – enyedi diák-
nak. utódja, Frigyes Vilmos (1713–1740) is vállalta ezt a feladatot.75 Az uralkodói 
támogatás később is megvolt. A porosz király úgy rendelkezett, hogy az ösztöndíjas 
magyar diákok tanulmányaik végeztével egy dolgozat írásával mutassák be a tanu-
lásban való előrehaladásukat.76

Telekiről írja Hoffmann Gizella, hogy „megtett minden tőle telhetőt a „szakem-
ber-utánpótlás” biztosításáért; s nemcsak a pap és a tanár, hanem az orvos, patiká-
rius vagy a jogász is olyan specialistának számított szemében, akire nagy szüksége 
van az országnak.”77 Valószínűleg ezért sem kötötte meg támogatottja kezét a tan-
tárgyak kiválasztásában. 

A peregrináló diákok ritkán ismertették összes tantárgyukat, azonban professzo-
raikat mindig bemutatják.78 Azonban a tárgyalt időszakból van néhány, ha nem is 
teljes tantárgyfelsorolásunk odera-frankfurti peregrinusoktól. Vizsgált időszakun-
kat megelőzően, 1728. december 14-ről odera-Frankfurtot illetően maradt fenn az 
első ilyen feljegyzés Huszti András peregrinus Telekihez intézett levelében. További 
három szerencsénkre éppen Szilágyitól maradt ránk, melyben felsorolja Teleki Sán-
dornak az általa tanult tárgyakat (1732. március 24., 1732. augusztus 4., 1732. 
november 2.). ugyancsak ő Ráday Pálnak szóló, támogatást kérő levelében is rész-
letezi egyrészt az általa, másrészt a Gedeon által tanult tárgyakat (1733. február 1.). 
Így összesen hat listából tudunk arról, hogy a korábbi peregrinus Huszti András mit 
tanult, illetve Szilágyi Sámuel és Ráday Gedeon milyen tárgyakat hallgatott.

 70 Peregrinuslevelek…, i. m., 411.
 71 http://ppf.mtak.hu/hu/001a.htm [letöltés: 2015. augusztus 18.]
 72 Peregrinuslevelek…, i. m., 406.
 73 Peregrinuslevelek…, i. m., 411.
 74 Peregrinuslevelek…, i. m., 408.
 75 Peregrinuslevelek…, i. m., 338–339.
 76 Peregrinuslevelek…, i. m., 320.
 77 Peregrinuslevelek…, i. m., 451.
 78 Peregrinuslevelek…, i. m., 457.
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A sokféle tárgy közül való választásnál a bőség zavarával is meg kellett küzdeniük 
a peregrinusoknak. m. Vásárhelyi Baba Ferenc erről így írt: „mert bizony egy két 
esztendö alatt majd alig tudgya az ember ennyi scientia között csak aztis fel találni 
hogy micsoda scientiákat tanullyon az alatt és micsoda methodust tarcsan azoknak 
tanulásában, hanemha a sok közül égyet ketöt ki választ és azokra adgya magát, 
avagy penig sokban mártya az ullyát [!] s avval marad.”79

Huszti András a következő diszciplínákban mélyedt el: „Ha Isten eo Fge sege-
delme velem leszen, minden órán absolválom a’ jurisprudentiatis, még pedig de-
rekason, és ex fundamento. énis meg szólgálom a’ mgos Úr hozzám eleitől fogva 
mútatott kegjes Gratiáját. mert meg tanitom a’ kis laios urfit reája, ha fel nő, 
és addig jól tanúl. Ennyire mentem benne: 1. A Philosophica es juridica historiat, 
usque ad nostra tempora, ab origine mundi. hallottam s le irtam. 2. logica juri-
dicat. 3. moralis Philosophiat. 4. jus Naturae et Gentium. 5. jus Civile Romani 
Imperii secundum Institutiones Iustiniani Imperatoris 6. jus Civile ‒ secundum or-
dinem Pandectarum et Codicis repetitae praelectionis. Tsak hamar meg halgatom a’ 
Politicat. és jus Feudalétis. Igen Tudós Professortól Heineccius uramtól. kit Tiszt. 
Vaina uram jól esmer.”80 

Huszti tehát a jogi tárgyak széles spektrumára látott rá. Hazatérve 1733-tól a ko-
lozsvári kollégium jogtanára lett. 1749-ben katolizált, ettől fogva a gyulafehérvári 
káptalan írnokaként tevékenykedett.81 Szilágyi második tantárgyfelsorolásában a 
teológiával kapcsolatban csak annyit jegyzett meg, hogy „T. jablonski uramat is a 
Theológiában el nem mulattam, a juris prudentiaban pedig halgattam”.82 Tehát a 
„szent tudományokat” nem részletezi, inkább az új, számára kevessé ismert diszcip-
línákat tartja említésre méltónak.

 79 Peregrinuslevelek…, i. m., 284.
 80 Peregrinuslevelek…, i. m., 321. Huszti András Teleki Sándorhoz 1728. december 14.
 81 Peregrinuslevelek…, i. m., 400.
 82 Peregrinuslevelek…, i. m., 237.
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 83 Peregrinuslevelek…, i. m., 321. A filozófia- és jogtörténet, egészen a mi korunkig, a világ 
kezdetétől jogfilozófiát, erkölcsfilozófiát természet- és nemzetközi jogot. A Római Birodalom 
polgárjogát justinianus császár Instituciói alapján, polgárjogot a Pandekták és az ismételten 
felolvasott Kódex alapján.

 84 Peregrinuslevelek…, i. m., 232.
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A hat tantárgyfelsorolásból Szilágyi második listája a legbővebb. Itt, úgy tűnik, 
a peregrinus ha nem is az összes, de a legtöbb általa tanult tantárgyat felsorolta. 
Ebből valóban az derül ki, hogy diákunk igyekezett minél több tudományterületen 
ismereteket szerezni. Az orvostudomány számára addig teljesen ismeretlen lehetett, 
mivel itthon nem tanulhatta ezt a tudományt. Az élő nyelvek közül fontos volt szá-
mára mind a német, mind pedig a francia elsajátítása. A Telekinek írott azon levelé-
ben, mikor az ágensi beajánlást kéri, a felsorolt tantárgyaknak csak rövidebb listáját 
adja. ott természetesen a jogi stúdiumok és az idegen nyelvek kerülnek előtérbe, 
hiszen a levél tárgya szempontjából azok az igazán fontosak. 

Szilágyi Ráday Pálhoz intézett levelében szintén a jogi tárgyak és nyelvek a hang-
súlyosak, de megemlítésre került a teológia tanulása is, hiszen az ágensi hivatal 
ellátásában ez is szerepet kaphatott.

 Ráday Gedeon tantárgyai a következők voltak: Institutiones, jus Publicum, Pan-
dectas, jus Criminale, lingvam Gallicam, jus Naturae. Ezeket nézve azt mondhat-
juk, hogy nála is erőteljesen domináltak a jogi ismeretek. Korábban jablonski nem 
ajánlotta a Berlinben tartózkodó Ráday Gedeonnak a jog tanulását.89 A körülte-
kintő apa Ráday Pál azonban azt javasolta, hogy az odera-Frankfurtba készülő 
Gedeon a teológián és a jogon kívül tetszése szerint válassza meg tantárgyait, de 
óvakodjon az újítóktól. Az ottani szállása az ifjúnak a francia prédikátornál lesz,90 
ami jótékony hatással lehetett franciatudására. Ez utóbbi tanulását és a lantoktatást 
később is szorgalmazza az apa a teológia, jog és a matematika hallgatása mellett.91

A Huszti András és Ráday Gedeon által tanult tárgyak listája azt mutatja, hogy 
ezek a peregrináló diákok érdeklődtek minden új, otthon nem tanulható tudomány 
iránt. Így Szilágyi jog iránti fogékonysága egyáltalán nem mondható egyedülál-
lónak. Az ismert tantárgyfelsorolások alapján megállapítható, hogy a jogi képzés 
nagy szerepet kapott a külföldön tanuló diákok között, hiszen ebben mind a három 
személy részt vett. Ebben természetesen nagy szerepe van az adott tárgyakat taní-
tó professzor (Gottfried Hoffmann és johann Gottlieb Heineccius) személyének is, 

 85 Peregrinuslevelek…, i. m., 237.
 86 Peregrinuslevelek…, i. m., 241.
 87 Ráday levéltár C64-4c2-1. 841.
 88 Ráday levéltár C64-4c2-1. 841.
 89 C64-4c2-2. 36. 1731. október 10.
 90 C64-4c2-2. 40. 1732. február 24.
 91 C64-4c2-2. 44. 1732. július 19.
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akiket Huszti és Szilágyi név szerint is megemlít. A teológia hallgatása csak Szilágyi 
esetében van nevesítve, két diáktársánál inkább csak valószínűsíthető.

7. Élő idegen nyelvek, a német és a francia szerepe

A német és a francia nyelv tanulásának fontossága többször is előkerül a levelekben. 
A már Hágában lévő ifjabb Pápai Páriz Ferenc azt írta 1714. december 6-án, hogy 
jó, ha a peregrinus: „németül tudgyan valamit, külömben jobb otthon maradni”.92 
Ebben szerepet játszhatott az is, hogy a külföldön járó diák nemcsak a Német Bi-
rodalomban, hanem a holland nyelv elsajátításánál is nagy hasznát vette ennek a 
nyelvnek. Két évre rá Enyedi István három levelében is kitért erre. Először így írt: 
„A Német nyelv kedvéért mely nélkül a’ mi Deákink peregrinátiója mitsoda hijanos 
és nyomoruságos légyen elegge nem describalhatom.”93 második levelében a német 
kinti tanulásáról ír. „Ez okokra nézve determináltam magamat arra, hogj a Télen 
itt maradgjak, és ha egjeb hasznát nem vennemis az itt valo Telelésnek (minthogj a 
Nemet nyelv nélkül peregrinálni igen nagj nyomoruság) avagj tsak a Nemet nyelv-
nek sedulo incumbalok [buzgón nekilátok] a melly üdöt másuttis a magam költsége 
mellett annak Tanulásara kellene forditanom, jobb hogj azt itt az Alumnia mellett 
töltsem el s annakutanna masutt nem kell az utan kapdosnom.”94 Harmadik levelé-
ben Szilágyi Teleki miklós nevű fiáról írta: „Ha a mltgos ur, minapi beszéde szerint 
miklos urfi iránt ide fel gondolkozik a Nemet nyelvben meg jo idejen informaltassa 
az Úr, mert a nélkül bizony igen vekony az Experientia ugj látom.”95 

A fiatal Ráday számára, aki iskoláit Pozsonyban végezte, a német nyelv nem volt 
ismeretlen. ott a tanítás német és latin nyelven folyt. Emellett volt saját magán né-
metórája is.96 Franciául legkésőbb berlini tartózkodása idején kezdett el tanulni. ott 
jablonski eleve menekült franciáknál akarta elszállásolni, de ez nem járt sikerrel. 
Azt azonban el tudta intézni, hogy francia inasa legyen.97 Az utóbbi a nyelvtanulást 
is elősegíthette. Ráday Pál nem sokkal később, 1731. augusztus 20-án, Pécelen kelt 
levelében arra kéri fiát, hogy a levélcímzését franciául írja.98 Jablonskinak az volt a 
terve, hogy Ráday Gedeon odera-Frankfurtba kerülve az ottani Cause nevű francia 
lelkésznél szállásolja el.99 Tánc-, lant- és rajztanulása mellett beszámolt a francia 
nyelv tanulásáról is,100 hogy németet tanult volna, arról nem ír.

 92 Peregrinuslevelek…, i. m., 45.
 93 Peregrinuslevelek…, i. m., 146.
 94 Peregrinuslevelek…, i. m., 148.
 95 Peregrinuslevelek…, i. m., 151–152.
 96 Borvölgyi, i. m., 23–24.
 97 Ráday levéltár C64-4c2-2. 32. 1731. június 23.
 98 Ráday levéltár C64-4c2-2. 35. 1731. augusztus 20.
 99 Ráday levéltár C64-4c2-2. 37. 1731. december 22.
 100 Ráday levéltár C64-4c2-2. 36. 1731. október 10.
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8. Összegzés

A levelezések kapcsán láthattuk, hogy az ajánlás milyen nagy szereppel bírt mind 
kisebb, mind nagyobb tisztségek elnyerésében. Teleki Sándor valamilyen oknál fog-
va halogatta Szilágyi Sámuel Ráday Pálnál történő beajánlását. Emiatt aztán a pe-
regrinus hónapokig hiába várt a Ráday Gedeon melletti tanári állás elnyerésére, 
jóllehet maga a fiatalúr is többször kifejezte igényét arra, hogy Szilágyi lépjen a 
szolgálatába. Szilágyi később újra kérte mecénása segítségét immár a magyarországi 
református egyház bécsi ágenssége ügyében, azonban peregrinációja végéhez köze-
ledve egy idő után már nem várt Teleki közbenjárására, maga vette kezébe sorsát, 
és írt személyesen a főgondnoknak. érvelésében fontos szerepet játszik a haza szol-
gálatának hangsúlyozása. A külhoni tanulmányainál az életpályára való céltudatos 
készülés látható. olyan, otthon nem tanulható ismereteket szerez, melyek által azon 
hiány betöltésére lesz alkalmas, ami szűkebb pátriájára, Erdélyre, és tágabb hazá-
jára, magyarországra volt jellemző. Hiányoztak ugyanis a közügyek irányításában 
jártas szakemberek. „Hinc est hogj mind a fő rendek s. mind az alább valok kőzőtt 
igen ritka nállunk az expertus derék politicus ember, a ki politicum simul ecclesias-
ticum patriae statum prudenti moderatur concilio.”101

A hazai képzést illetően a teológiai dominancia teljesen általános volt – Szilágyi 
elmondása szerint – még rossz néven is vették, ha a peregrinus egyéb tárgyakat ta-
nul. Ebben persze a kormányzati tiltás is szerepet játszhatott.

Nemcsak a közügyekkel kapcsolatos, főként jogi tanulmányokat tartotta fon-
tosnak. A latin mellett lényeges volt számára az élő idegen nyelvek tanulása is. Ezt 
más peregrinustársa is nélkülözhetetlennek tartotta, hiszen a német felvilágosodás 
úttörője, Christian Thomasius (1655–1728) 1687-től németül tartotta előadásait a 
lipcsei egyetemen.102 Abban a meggyőződésben tette ezt, hogy az anyanyelvi oktatás 
a lehető legszélesebb réteghez képes eljuttatni a kultúra kincseit.103 Thomasius óta 
– ahogy láttuk – a latin nyelv kezd kiszorulni a német felsőoktatásból. mégis ilyen 
előzmények ellenére a német egyetemek csak a 18. század során tértek át fokoza-
tosan a hazai nyelv használatára. Ez magyar vonatkozásban azt jelentette, hogy a 
peregrinusoknak el kellett sajátítani a latin mellett a német nyelvet is104 olyannyira, 
hogy hazánk fiai közül többen a német nyelv ismerete nélkül nem is tartották érde-
mesnek a külhoni tanulást. Szerintük a peregrinációt nem a német megtanulásával 
kell tölteni, hiszen ennek ismeretét itthon is meg lehetett szerezni. A másik modern 
nyelv, a francia ekkor éri el egyik fénykorát, a korabeli nemzetközi érintkezés di-
vatos eszköze lesz. mindkét nyelv ismerete elkerülhetetlen volt nemcsak Szilágyi, 

 101 Aki hazánk közügyeit és egyházi ügyeit bölcs tanáccsal intézi.
 102 Der Große Brockhaus, leipzig, F. A. Brockhaus, 1934, XVIII, 638.
 103 BAJkó mátyás, A debreceni felsőoktatás a felvilágosodás korában, Debrecen, KlTE, 1954, 

29. (Acta universitatis Debreceniensis: Közlemények a Kossuth lajos Tudományegyetem Pe-
dagógiai Intézetéből, 1). 

 104 kovács Teofil, A német nyelv oktatása a Debreceni Református Kollégiumban (1769–1860), 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 47–48.
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hanem a fiatal Ráday Gedeon számára is. A nyelveknek pályafutásuk során mind-
ketten nagy hasznát vették. 

A levelezésből nem derül ki, hogy Szilágyi milyen feltételekkel vállalná el az ágens-
séget, mi lenne a fizetsége, hol lakna, milyen feladatai lennének, ezek valószínűleg 
már ismertek lehettek a számára. A jogi képzés iránt nagy volt az érdeklődés a 
három említett peregrinus esetében, ahogy a fennmaradt listák alapján láthatjuk. 
maróthi György debreceni professzorról is tudjuk, hogy ő is hallgatott jogot Gro-
ningenben, bár főleg történeti és természettudományokkal foglalkozott.105 

A peregrinusokról elmondható, hogy tanulmányaik betetőzéseként tekintettek 
külföldi tanulmányaikra, azonban nem feltétlenül maradtak meg azon a pályán, 
amire készültek. Az odera-frankfurti egyetem erre kiválóan alkalmas volt, hiszen 
kora legjobb egyetemeként emlegették, a teológiát leszámítva. Az életpályára való 
céltudatos készülés látható a peregrinus külhoni tanulmányainál. Így vált Szilágyi 
az otthon nem tanulható ismeretek birtokában alkalmassá egy olyan hiány betölté-
sére, ami szűkebb pátriáját, Erdélyt, és tágabb hazáját, magyarországot is jellemez-
te, vagyis a közügyek irányítására alkalmas szakemberré.

 105 A Debreceni Református Kollégium története, szerk. Barcza józsef, Bp., mREzS Irodájának 
Sajtóosztálya, 1988, 91.  
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A tanulmány a brit, még pontosabban a skót egyházi tudósítások véleményét kíván-
ja kontextusba helyezve bemutatni. Előre kell bocsátanom, hogy bár a Skóciából 
1841-ben magyarországra telepedett skót misszionáriusoknak markáns vélemé-
nyük volt a hazai viszonyokról, a cenzúra miatt a politikai megjegyezéseket sokszor 
tudatosan kerülték beszámolóikban, amelyeket levelekben juttattak ki Skóciába. 
mégis azon források, amelyek fennmaradtak a levéltárakban vagy a nyomtatott 
primer anyagokban, izgalmas betekintést adnak a skót kálvinisták egyház- és társa-
dalomszemléletébe. A dolgozat a reformkor utolsó szakaszát vizsgálja, de már nem 
érinti az elvesztett szabadságharc utáni politikai kérdéseket és a misszionáriusok 
kiűzetését, ami 1852-ben történt, pedig e témáról is gazdag forrásanyagot találtam 
a British libraryben és egyéb gyűjteményekben. E politikai és egyházi kérdéseket 
is érintő időszakról külön tanulmányban tervezek írni. A jelen írás által felvázolt 
korszak az 1841–1848 közti időt fedi le, és ez meg is felel a skót-‒magyar kálvinista 
kapcsolatok első, de igen meghatározó periódusának.

Hörcsik Richárd tanulmányaiban többször is utal rá, hogy a modem ma-
gyar református egyháztörténelemben ilyen méretű, egy irányból jövő hatást,  
mint amilyet a Skót misszió hazai tevékenysége jelentett, nem láthattunk.  
A maga nemében páratlan külföldi befolyásról van szó, amely a belmissziót 
és a külmissziót beágyazta a hazai protestantizmusba. Ezzel együtt számos 
olyan egyháztársadalminak nevezett intézményt és egyesületet honosított 
meg nálunk, amelynek komoly tradíciója volt a brit protestantizmusban.  
Azonban helyesebb a skót református evangelikál hatás olyan lelki misszió-
járól beszélni, amelynek szociális, intézményi és egyleti eredményei ma is élnek, 
mint például a mai is létező Bethesda kórház, a Budapesti Ev. Ref. Német 
Ajkú leányegyház, a menekültügyet szépen ápoló, mai is munkálkodó Skót 
misszió, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület, a vasárnapi iskolai mozgalom, a 
mEKDSz és még nagyon sok más szervezet is.

Az első misszionáriusok john Duncan, az edinburghi New College későbbi híres 
orientalista professzora, Robert Smith és William owen Allan voltak. megérkezé-
sük után hamarosan meg is alakult az első gyülekezet, amely bizonyos mértékben 
a későbbi Hold utcai Evangélium Szerint Reformált Német Ajkú leányegyház 
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ősének tekinthető.1 Ez a különleges református gyülekezet magát magyarnak 
valló németekből, osztrákokból, szászokból, valamint brit állampolgárokból 
és német ajkú áttért pesti zsidókból tevődött össze. Az egyházközségbe olyan 
előkelő emberek tartoztak, mint Samuel Pretious, a Budai Hajógyár igazgatója.  
A vezető protestáns réteg között rokoni kapcsolatok is kialakultak. E formáló-
dó protestáns elit összefonódását mutatja az, hogy Pretious feleségnek unoka-
húgát, a baptista Allnuth Rachelt Török Pál későbbi református püspök vette 
el.2 megjegyezhetjük azt is, hogy a híres Ganz Ábrahám is tagja volt a Biberauer 
Theodor által létrehozott későbbi Német Ajkú leányegyháznak. A Biberaure-
rek rokoni kapcsolatba is kerültek Ganz Ábrahámmal, aki azonban sosem lett 
pietista vagy evangelikál, felekezeti és kulturális alapon kötődött a gyülekezet-
hez.3 A skótok érkezése rendkívüli érdeklődést váltott ki Pesten, különösen a 
zsidóság körében. A misszió elsődleges célja a zsidók keresztyén hitre való meg-
nyerése volt. Ezt tekintették fő feladatuknak, és a brit lánchíd-építő kolónia 
számára végzett lelkigondozói munkájuk csak fedőtevékenység volt tényleges 
céljuk eléréséhez. Ez nem jelentette azonban azt, hogy ne vették volna komolyan 
a munkások lelkigondozását. A zsidók közül elsőként hitbeli meggyőződésből 
az iskolafenntartó gazdag kereskedő, Saphir Izrael Alexander, Schwáb Arszlán 
rabbi kebelbarátja tért át. lépése így kaput nyitott a zsidóságnak a magyar re-
formátusság és nemzet felé, hiszen a vallásváltásnak a református hitre való át-
térés mellett másféle identitást képző hatása is volt. Izrael Saphir egyik testvére 
volt Moritz Gottlieb Saphir, a híres zsurnaliszta. Izrael másik testvére pedig a 
wokingi egyetem orientalisztikaprofesszora volt.4

A skótok hármas célt tűztek ki maguk elé; 1. a brit elsősorban a lánchíd-épí-
tő és a hajógyárban dolgozó munkások pasztorálását, 2. a zsidók keresztyén 
hitre való megnyerését és a 3. a magyar protestantizmus lelki ébresztését. Ezzel 
a célkitűzéssel gyakorlatilag ugyanabba az irányba hatottak társadalmi vonat-
kozásban, mint a reformkor vezető liberális gondolkodói. A letelepült britek 
fontosnak tartották a vallásszabadsághoz, a szabad véleménynyilvánításhoz 
való jogot és az iskoláztatást, illetve amit ma sokszor el szoktak felejteni, a 
hazaszeretetet, a patriotizmust. mivel ez utóbbi a nemzeti gondolkodású skó-
toknak is igen fontos volt, emiatt tudtak olyan jól együttműködni a liberálisabb 
gondolkodású protestáns egyházi és világi pesti elittel, amely természetesnek te-
kintette a magyarosodást. De a politikailag konzervatív körök vallásszabadság 

 1 kovács Ábrahám, A Budapesti Ev. Ref. Németajkú Leányegyház eredete és története 1858–
1869, The History of the German-speaking Reformed Affiliated Church of Budapest 1858–
1869, Debrecen, D. Dr. Harsányi András Alapítvány, 2004 (D. Dr. Harsányi András Alapít-
vány Kiadványai, 10).

 2 Pretious Sámuel Török Pálnak írott levelei, Ráday levéltár, Török, C/93 312, 323, 347, fol. 
312, 323, 347.

 3 Bodoky Richárd, Jövevények és vándorok: családtörténeti töredékek, I, Budapest, Dr. Bodoky 
Richardné, 1996, 79‒81.

 4 Gavin carlyle „Mighty in the Scriptures”: A Memoir of Adolph Saphir, D. D., london, john 
F. Shaw and Co, 1893, pp. 15–16.
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utáni vágya is közös alapot teremtett az együttműködésre. Egy másik tényező az 
volt, hogy a skótok hitbeli meggyőződésből fakadó munkája a zsidók iránt egybe-
csengett a magyarországi zsidóság lassan kialakuló igényével, hogy a „nemzet tes-
téhez simuljanak” - ahogy Kossuth ezt megfogalmazta. E két közösség részéről az 
eltérő indítékok ugyanabba az irányba hatottak.5 Ennek a kezdeményezésnek szép, 
és sajátos példája Ballagi mór élettörténete.6 A zsidóság keresztyén hitre való térí-
tése is a természetszerű magyarosodás irányába hatott, hisz a megtért izraelitákat a 
református egyházban keresztelték meg, amely Révész Imre szerint szinte kizáróla-
gosan magyar etnikumú volt.7 Hogy mennyire kínosan ügyeltek a skótok az ország 
törvényeire, mutatja az is, hogy az áttérteket Török Pál keresztelte meg.8 Ezzel elin-
dult egy lassú folyamat, miszerint a zsidóság egy kicsiny része a református egyház-
ba tért át. A magyarosodás mellé nemcsak a zsidók álltak oda, hanem a szlovákok 
egy része is. A magyarság ügyével azonosult Székács józsef evangélikus lelkész is 
Kollár jánossal, lelkész kollégájával szemben, aki pánszláv eszméket hangoztatott.9 
Székács magyarul prédikált, és ezzel hozzájárult a szlovákok magyarosodásához.10 
Bár a pesti egyházi és az egyházhoz kapcsolódó haladó szellemű nemesi elit igen jó 
viszonyban állt a skótokkal, mégis volt közöttük egy alapvető különbség.

A forrásokból kiderül, hogy a skótok vallási gondolkodásukból adódóan a ma-
gyar politikai élettől igyekeztek élesen elhatárolódni. Ezen kívül ezt kívánta meg 
helyzetük fölöttébb kényes volta is. A hatályban lévő törvények – az 1790/‒91-iki 
XXVI. törvénycikk –, biztosították számukra külföldi állampolgárként vallásuk 
szabad gyakorlatát, de nem rendelkezett arról, hogy bármely külföldi ország állam-
polgárai részére egyházat állíthassanak.11 A skótok így teljesen ki lettek volna téve 
a közigazgatásban tevékenykedők, szinte kizárólagosan római katolikusok kényé-
nek-kedvének. Kétségtelen, hogy józsef nádor személye tette csak lehetővé a skótok 
munkáját. Ennek történetét egy másik tanulmányomban kifejtettem.12 Elég annyit 
megjegyezni, hogy a külföldi protestáns körök, különösen a skótok és a mária Do-
rottya nádorné állandó politikai megfigyelés alatt álltak.13 Nemegyszer a nádor ne-

 5 kósa jános, Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig, Budapest, Általános Nyomda Könyv és 
lapkiadó Rt., 1937, 93–131.

 6 kovács Ábrahám, Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális 
protestáns zsidó életútjának kezdete, Confessio 31(2007) 3, 109–125.

 7 révész Imre, History of Hungarian Reformed Church, ford. George A. F. knight, Washing-
ton, The Hungarian Reformed Federation of America, 1956, 109.

 8 sMith, Robert, Letter from Mr. Smith Pesth February 25, 1843, The Home and Foreign mis-
sionary Record for the Church of Scotland, january 1842 – may 1843, (1843), 230–232.

 9 kósa, i. m., 89–90.
 10 Székács József püspök visszaemlékezései, szerk. kertész Botond, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

2008.
 11 Farkas józsef, A Pesti Református Egyház 101 éves története, Kecskemét, A Budapesti Evangé-

liumi Reformált Egyház, 1898, 125.
 12 kovács Ábrahám, The Origin of the Scottish-Hungarian Church Relations: The Settlement 

and the First Years of the Scottish Mission in the 1840s, Debrecen, D. Dr. Harsányi András 
Alapítvány, 2001 (D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai, 4).

 13 táBori Kornél, Amikor a nádornét is a kémek figyelték, Pesti Hírlap Vasárnapja, 1929. novem-
ber 24., 27–28 és táBori Kornél, Titkosrendőrség és kamarilla, Budapest, Athenaeum, 1921).
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vetve mesélte el feleségének, hogy Szekrényessy Endre pesti kapitány hogyan jelen-
tett neki a skót misszionáriusokról. Tudniillik felesége, a főhercegnő württembergi 
pietista volt, aki döntő szerepet játszott abban, hogy a skót misszió evangelikál 
indíttatású kálvinista mozgalma gyökeret verhetett az alapjában protestánsellenes 
katolikus Habsburg Birodalomban. Ennek ellenére a reformkorban Pestre érkező 
skóciai kálvinista misszionáriusok kedvező politikai légkörben találhatták magu-
kat, hiszen érezhető volt egy nyitás a politikai elitben. A protestáns nemzeti és val-
lásszabadságért küzdő vezető rétegek és az emancipációért küzdő zsidóság lassan 
kezdtek egymásra találni. E szép együttműködés a szabadságharcban teljesedett ki. 
Ebben a kontextusban a protestáns skótok jelenléte is csak erősítette a magyar pro-
testánsok pozícióját, mivel a hatalmas protestáns brit birodalomra nyíló kapunak 
tekintették őket. Így néha jobban, máskor kevésbe összeérő indítékok miatt, de a 
közös célok érdekében a skótok, a pesti protestáns lelkészi és világi elit meghatáro-
zó körei együttműködtek, s ehhez a nádorné kiemelt társadalmi helyzete rendkívül 
hathatós segítséget nyújtott.

Kevésbé ismert az, hogy a skótok milyen információra tettek szert a hazai protes-
tantizmusról. Az egyik fő forrásuk john Paget Hungary and Transylvania című kö-
tete volt.14 john Duncan az alábbi tudósítást írta rev. dr. Robert Candlishnek: „Amit 
a népességről megtudhattam, az, hogy egyenlőképpen oszlanak meg a pápisták és a 
protestánsok. Az utóbbiakat további két olyan konfesszióra lehet osztani, amelyeket 
egyedül bevett vallásokként tolerál a kormányzat, azaz az ágostai (evangélikus, lu-
theránus) és helvét (református) hitvallásokat. Az ágostai hitvalláshoz tartozik a leg-
több német protestáns és a szlávok. A protestáns magyarok (körülbelül az egésznek 
a fele) nagyrészt református, akik elmondás szerint az alsó nemességből származnak, 
és ide tartozik az erdélyi jobbágyság nagy része is. Az ő nyelvük is magyar, habár 
eddig különálló nemzetként jelennek meg, mivel saját országgyűlésük van. Debre-
cenben, körülbelül 100 angol mérföldre innen, van egy református kollégium, ame-
lyet nagyon szeretnék meglátogatni tavasszal, ha találok erre elegendő időt. Ennek a 
kollégiumnak van egy évenkénti 1000 fontos alapítványa, ha jól értettem a Bank of 
Englandnál (a hivatkozást erre Paget magyarország és Erdély könyvéből vehettem, 
ami épp nincs kezem ügyében), amely a régi jó Nagy Britanniai gyűjtések eredmé-
nyeinek gyümölcse az alapítvány részére. mielőtt protestáns templomot építhetné-
nek (amelyhez egyházközséget kell rendelni), követelmény, hogy az épületen kívül 
legyen elegendő alap egy lelkész, egy iskolaigazgató és egy egyházszolga fizetésének 
biztosítására. Ez, legtöbb esetben, arra szolgál, hogy teljesen megakadályozza az új 
egyházközség létesítését és így a protestáns érdek hanyatlásához járul hozzá.”15

Duncan leveléből kitűnik, hogy jól érzékelték a katolikus Habsburg-törekvéseket. 
A skót kálvinisták nagyon is átérezték a magyar protestánsok elnyomatott helyze-
tét, azonban a kegyességi látásmódjuk kritikát is gyakorolt a hazai állapotok felett. 

 14 John paget, Hungary and Transylvania: with remarks on their condition, social, political and 
economical, london, murray, 1855.

 15 Extract letter – Rev. Dr. Duncan to Rev. Dr. Candlish., Pesth, january 24, Home and Foreign 
missionary Record jan. 1842 – may 1843, (1842), pp. 1–232 (p. 45.).
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Hadd álljon itt másik idézet a hazai protestantizmusról, amelyet Robert Smith, a 
fiatal misszionárius írt röviddel megérkezésük után: „a protestáns egyház, amely 
alkotmányában és formájában hasonló a miénkhez, romokban hever itt. Bár igaz 
hitvallása van, de félelmetes, hogy milyen beteg és gyenge a közszolgálat terén, és 
még ha az istenes élet és a tiszta tanítás formáját fenn is tartják, de az életszerűség és 
erő hiányzik belőle. Bizony sok munka van itt. Ó, az Úr áldja meg a mi Egyházun-
kat, és Izrael sok gyermekét hozza ebbe a hajlékba hozzá, és tegye nyilvánvalóvá 
az élő keresztyénség erejét ebben a sötétséggel borított országban.”16

Az ismert, hogy a két kálvinista közösség hasonló konfessziókat tart fon-
tosnak, de azért az evangelikál skótok nagyon is a sötétségben élő népnek tar-
tották a hazai reformátusságot - éppúgy, mint az afrikai feketéket. A hazai 
kegyességi élet egészéről pedig lesújtó volt a véleményük. Számos beszámo-
lójukból kivehető, hogy a magyar kálvinisták lelkiségével messze nem voltak 
megelégedve. Duncan elkeseredve így számol be a hazai kegyes adakozóknak, 
akik az egyház zsidómissziói munkáját támogatták magyarországon: „A hívő 
lelkészek igazán ritkaságszámba mennek mindkét hitvallást követő egyházban. 
Találkoztam néhány kegyes lutheránus lelkésszel, és ők azt mondták nekem, 
hogy vannak hozzájuk hasonló lelkészek a református testvérek közt is. A több-
ség, attól tartok, ha nem is neológus, de nemtörődöm ember, »olyan kutya, 
amely nem igazán tud ugatni«. A romlottság és hitetlenség csakúgy hemzseg 
itt, és ahogy ezt elmondták nekem, a nagyvárosokban alig van valaki, aki me-
részelné ezt kárhoztatni, vagy emiatt aggódna.” Ez eléggé markáns és lesújtó 
megfigyelés. Duncan véleménye azonban árnyaltabb, mint gondolnánk. ugyan-
is a hozzá eljutott információk és személyes tapasztalatai alapján azért azt is 
megjegyzi, hogy a „vidéki emberek közt a reformáció tanításait néhányan még 
mindig tiszteletben tartják, s ez olyan jó régi könyveknek köszönhető, mint 
Dr. john Arndt17 munkái a lutheránusok közt, és mindenek előtt a régi Gesang 
Bucher énekeskönyv.”

Az is értékes kortárs vélemény, miszerint Duncan tudni véli a házi istentiszte-
letek meglétét is: „Beszámolók alapján mondom, hogy a házi istentiszteleteket 
még ma is megtartják sok tanyasi házban és az ország számos házikójában.” 
A skót vezető misszionárius ennek nagyon örült, mert véleményét így foglalta 
össze: „Ez üdvös jel, miszerint az Úr egy kis tüzet életben tartott, amelyet ő 
kegyelmesen fel is fog éleszteni. Azonban ez élő szolgálattétel nélkül egyre gyen-
gébb és gyengébb lesz, és végül megszűnik.”18 majd tovább fűzi gondolatait: 
„Itt van egy majdnem hatmilliós testvéregyház, akik magukat kálvinistának s 
presbiteriánusnak nevezik. minden lelkésznek fel kell esküdnie a Helvét Hitval-

 16 Extract letter – Rev. Robert Smith to Rev. Dr. Keith, dated 9 December, 1841. Supplement to 
HFmR Aug 1842, lásd még: Home and Foreign missionary Record, p. 22.

 17 George S. spink, John Arndtľs Religious Thought: A Study in German Proto-Pietism, Ph.D. 
diss., Temple university, 1970 és Brian C. Brewer, Johann Arndt: Reconsidering the Renova-
tive Lutheran, Covenant Quarterly (Nov. 2002), 20–36.

 18 Extract letter – Rev. Dr. Duncan to Rev. Dr. Candlish., Pesth, january 24, Home and Foreign 
missionary Record jan. 1842 – may 1843, (1842), 1-232 (p. 45.) 3. hasáb.
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lásra és a Heidelbergi Kátéra, amelyeknek mércéje nagyon közeli összhangban 
van a mi saját szimbolikus könyveinkkel, és amelyek azonban a miénkhez, vé-
leményem szerint, kevésbé érnek fel.19 Meleg testvéri szeretet kötötte össze a mi 
atyáinkat a reformáció korában. miért kellene az őseink fiainak elfelejtkezniük 
az ő fiaikról? Az elnyomás tüzét ezek a hajdan híres egyházak átélték, és sok-
kal nagyobb lelki világossággal ragyogtak. most nagyobb szabadságot élveznek, 
de a közömbösség elfújta minden szépségüket, és majdnem elmosta magát az 
életet, maga után hagyva, attól tartok, ez igaz a legtöbb esetben, egy politi-
kai protestantizmust az élő hitvallás helyett.”20 Egy másik, jóval későbbi skót 
misszionárius így fogalmazott: a hosszú üldözetések alatt „a protestánsok arra 
voltak kényszerítve, hogy sokkal többet forgassák a kardot, mint a Bibliát”.21 Ez-
zel nagyon találó észrevételt tett a magyar reformátusság egyik fő jellegzetességére, 
hiszen a hosszú évszázadok alatti, a világon a leghosszabb ideig tartó ellenreformá-
ció valóban úgy alakította a hazai református kegyesség arculatát, hogy a politikai 
identitás mint elem túlsúlyossá vált.

Fabinyi Tibor egyháztörténész is megerősíti az ilyen vélekedéseket, mely szerint 
a 19. században a racionalizmus és a közömbösség meghatározó volt a protestáns 
kegyességen belül.22 Az ilyen vélemények után nem meglepő, hogy Duncan rabbi egy 
másik, velős észrevételezése egyfajta misszionáriusi credóvá vált a skótok számára 
Magyarországon:

Bizonyos vagyok abban, hogyha Isten segedelmével sikeresen el akarjuk érni cé-
lunkat e helyen, akkor következetesen szem előtt kell tartanunk a zsidómissziót 
mint a fő célunkat, de nem úgy, mintha az lenne az egyedül elérendő dolog szá-
munkra. mivel a dolgok igen szánalomra méltó állapotban vannak itt (magyar-
országon) vallás és erkölcs tekintetében még a hitvalló protestánsok között is, ez 
komoly akadályt gördít Izráel megtérése elé. Ezért határozottan azon a véleményen 
vagyok, bárki is legyen, itt mint misszionárius,  munkálkodnia kell - amennyi-
ben az Úr lehetőségeket ad arra - az „igaz vallás” megújítása érdekében (mind a 
tanítás, mind az istenes élet tekintetében) ez ország protestáns egyházai között, 
amelyek a megbotránkoztatás kövei helyett, mint ahogy most vannak, a legjobb 
eszközeivé válhatnának Izráel háza elveszett juhainak, a lelkek pásztorához és püs-
pökéhez való egybegyűjtésére.23

A két cél: a zsidómisszió és a magyar református egyház lelki megújítása, az éb-
redésért való imádkozás és tevékenykedés a Skót misszió célkitűzésében az elejétől 

 19 Szó szerint azt írja, hogy alsóbbrendű.
 20 Extract letter – Rev. Dr. Duncan to Rev. Dr. Candlish, Pesth, january 24, Home and Foreign 

missionary Record jan. 1842 – may 1843, (1842), 1-232 (p. 45.) 3. hasáb.
 21 Monthly Record of United Free Church of Scotland [a továbbiakban: MRUFofCS] 4. 42. (june 

1904), 246.
 22 fABiNy Tibor: Mária Dorottya Und Der Ungarische Protestantismus, jahrbuch Für Die Ge-

schichte Des Protestantismus in österreich, 96 (1980), 333–351, (p. 337).
 23 Brown, David: Life of the Late John Duncan, 2 rev. kiadás, Edinburgh, Edmonton and Doug-

las, 1872, 319, vö. Duncan, john: Extract letter from Rev. Dr. Duncan to Rev. Dr. Candlish 
Pesth, january 24, 1842, HFmRCofS, july, 1839 – December, 1841, 2. 4 (1842), 45–46 (p. 45).
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kezdve elválaszthatatlan volt. A katolikus politikai törekvéseket a Pesten mária Do-
rottya hercegnő körül kialakuló protestáns elit is ellensúlyozni igyekezett. Ennek 
egyik eszköze a Protestáns Egyházi és Iskolai lap megalapítása volt.24

A reformkor 1840-es évekbeli szelleme sok tekintetben egyedülálló volt a magyar 
társadalomban. A reformátusok és az evangélikusok remélték, hogy az etnikai ho-
vatartozás és a hitvallásbeli eltérés ellenére létrejöhet az unió a két protestáns feleke-
zet közt. A felekezeti összeborulást a németországi uniós események is ösztönözték.  
A Ráday utcában létrejött teológia ennek gyümölcse. Kevesen tudják, hogy az nem 
református, hanem felekezetközi alapítású volt.25 A skót források még azt is megem-
lítették, hogy a pesti zsidóság is adakozott a Ráday utcai protestáns teológia alapí-
tására. mindezt négy évvel a saját, Dohány utcai zsinagóga építése előtt tették! Sőt 
mi több, a reformpárt, a protestáns egyházak és a nyitott gondolkodású katolikusok 
is együtt küzdöttek az intoleráns katolicizmust is megtestesítő Habsburg -önkénnyel 
szemben. Természetesen, megelőlegezve a szót, ökumenikus szempontból a reformá-
tus és lutheránus együttműködés volt a legerősebb, amely már 1836-ban az unióról 
gondolkodott. Robert Smith feljegyzéseiből tudjuk, hogy az 1840-es években több 
alkalommal is szerepelt az unió témája azokon a bizonyos „konferenciákon”, és a 
skótok az Evangelical Alliance-hoz hasonló kezdeményezést láttak benne.26 Megje-
gyezendő azonban, hogy ez az evangelikál felekezetközi összefogás lelki és kegyessé-
gi irányultságú, míg a németországi felekezeti egyesülés, az unió gondolata politikai 
természetű volt. A hazai uniós elképzelés mögött ott állt a már említett közös teológia 
felállításának ötlete. Az egyik legmeghatározóbb képviselője zay Károly gróf volt, 
aki a Dunamelléki Egyházkerület egyik magas rangú egyházi tisztét is betöltötte.  
Ő már egészen korán, 1841 februárjában az unió és egy közösen alapított protestáns 
egyetem mellett lobbizott.27 Kossuth lajos a Pesti Hírlapban népszerűsítette ezt a 
gondolatot. A skótok ebbe a nagyon nyitott, felekezetközi légkörbe érkezve lelkesen 
részt vettek a tervezésben. Az ő szerepük kevésbé ismert abban a tekintetben, hogy 
beszámolójuk szerint maguk a misszionáriusok is javasolták, hogy hozzanak létre 
egy egyházi folyóiratot, a Protestáns Egyházi és Iskolai lapot, amely PEIl néven 
vált ismertté.28 Kossuth mellett még a külföldiek is nagyon jó ötletnek tartották egy 

 24 A Kósa-féle Reformátusok Budapesten sok értékes tanulmányt közöl. Köztük az egyik a PEIl 
létrejöttéről szól, azonban értékes adatok elkerülték a kutató kolléga figyelmét, amelyekre már 
a 2003-ban írt munkámban hivatkoztam. Ezek és tovább források fel-, illetve kikutatása még 
várat magára.

 25 csekey Sándor: Az alapítás kora 1855–1870 = A Károli Gáspár Református Egyetem Hittu-
dományi Karának története, szerk. laDányi Sándor, Budapest, KRE, 2005, 36. Ide is odakí-
vánkozik egy megjegyzés. Nagyon jó lett volna, ha a KRE a 150 éves évfordulóra nem a régi 
teológiai akadémia történetének tanulmányait nyomtatta volna ki újból, hanem újabb források 
felhasználásával egy naprakész munkát jelentetett volna meg.

 26 letter Rev. Robert Smith to the Convener Pesth, April 11, 1848, HFmRFCofS, 1848, 3. 17 
(April 1848), 396. Vö. carlyle, Life and Work, p. 49.

 27 ZAy Károly, ‒Néhány szó a Pesten felállítandó Ref. Főiskola ügyében’, 10. 16. Társalkodó (24 
February, 1841). 63.

 28 Protestáns Egyházi és Iskolai lap rövidítve PEIl.
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ilyen irányú újság létrejöttét.29 Bárki is volt az ötlet eredeti gazdája, azért mégiscsak 
zay gróf lépett először. Ő nagyon komoly összeget, 4000 forintot helyezett letétbe, 
hogy a lap elindulhasson. A szerkesztői bizottság tagjai Székács józsef, Török Pál és 
Taubner Károly, mária Dorottya hercegnő akkori udvari lelkésze voltak.30 Bauhofer 
György megemlíti, hogy az új PEIl-t a római katolikus párt állandóan támadta, és 
a császári cenzúra igencsak keményen megnyirbálta a lap szabadságát.

A folyóirat a cenzúra ellenére a vallásszabadság, a politikai egyenlőség és az evan-
géliumi hit egyik fő szószólója is lett. Ez utóbbi valószínű mária Dorottya és a skó-
tok hatásának köszönhető. A lap hangvétele teljesen eltérő attól, amit annak 1858-as 
újraindításakor a már kiforrott liberális Ballagi mór megvalósított.31 A szerkesztők 
a legkülönfélébb híreket jelentették meg. Baufhofer így összegezte a véleményét:

Az újság szentírási alapra helyezte magát: hírt adott a visszaélésekről, melyeket 
az egyházi adminisztráció követett el; a hamis véleményeket megkérdőjelezte, fon-
tos információt közölt, hogy mi történt itthon és külföldön; a misszionáriusi lelkü-
let felébresztését óhajtotta, a protestáns missziók céljáról és felépítéséről helyes és 
megfelelő véleményeket közölt; és az 1848-as évig a protestáns ügy rendíthetetlen 
támogatója volt, hű maradva a mottójához: „Az igazat szeretetben.”32

Természetesen a lap eltérő elvárásoknak kellett, hogy megfeleljen. William Win-
gate, az egyik későbbi misszionárius azt remélte, hogy a magyar protestánsokat e 
lap oktatja és neveli arra, hogyan támogathatják az ő evangelizációs munkájukat.33  
E célból számos rövid tudósítást jelentettek meg a PEIl-ben, amelyeket brit újságok-
ból és olyan misszionárius magazinokból vettek át, mint a Brit és Külföldi Biblia-
társulat vagy a Traktátus Társulat írásai. A PEIl mellett egy másik, kevésbé ismert 
német nyelvű újság is megjelent a színen. Bauhofer György Der Evangelische Christ 
címmel megjelentette a saját újságját, amelybe a misszionáriusok is írtak.34 Ezek 
a kezdeményezések nemcsak az olvasóknak, hanem maguknak a szerkesztőknek 
is kitekintést biztosítottak a brit és az európai protestantizmusra. A fenti újságok 
egyértelműen népszerűsítették a skót missziót is.35

A skót lelkészek újabb ablakot nyitottak a pesti protestáns elit számára. Mel-
lettük feltűnik a világi élet számos meghatározó szereplője, mint például Széchenyi 
István, Kossuth lajos, Haynald lajos későbbi kalocsai érsek, és Brunswick Teréz is. 
Ezek a személyek egymás alkalmait kölcsönösen látogatták. Például a héberül kivá-
lóan tudó john Duncant a zsidó hitközség számos alkalommal meghívta az év végi 

 29 A Magyarhoni Protestáns egyház története, szerk. zsilinszky mihály, Budapest, Athenaeum, 
1907, 657–665.

 30 uo., 661. Vö. Brown, i. m., 322.
 31 kovács Ábrahám, Hitvédelem és egyháziasság: A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teo-

lógiával, Budapest, l’Harmattan, 2010.
 32 George BauhoFer, History of the Protestant Church in Hungary from the Beginning of the Re-

formation to 1850 with Reference Also to Transylvania, ford. Craig, j. (london: james Nisbet 
and Co., 1854), p. 436.

 33 carlyle, Life and Work, 43.
 34 William wingate, Quotidiana idézi carlyle, Life and Work, 116. Vö. july 15, 1848.
 35 Die Protestantische Missions I., Der Evangelische Christ, 1.7. (7 may 1848) 27–8 és Die Pro-

testantische Missions II., Der Evangelische Christ, 1. 11 (4 juni 1848), 44.
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vizsgabizottságba, ahol báró Eötvös, Pulszky, Székács, láng, Kossuth és Duncan 
egy bizottságban ültek.36 Ezen körök annyira összefonódtak, hogy a szabadságharc 
alatt August Gottlieb Wimmer, mária Dorottya egyik evangélikus lelkész pártfo-
goltja Kossuth titkos küldötte volt Nagy-Britanniába.37

még a reformkor nyitottsága ellenére is meglepő, hogy egy protestáns missziói 
társaság letelepedhetett Pesten. maga józsef nádor tanácsolta a skót misszionáriu-
soknak, hogy a legjobb mód a helyzetük legalizálására, ha úgy adják ki magukat, 
mintha azzal a céllal érkeztek volna eleve, hogy a lánchíd-építő munkások lelkészei, 
azaz a brit kolónia lelkipásztorai lennének. Ezt a mérnökök és munkások persze nem 
kérték, azonban a helyzet magától értetődő volt még akkor is, ha sokféle felekezetből 
jöttek a brit protestánsok. ott a kongregacionalisták mellett a baptisták, metodisták 
és kálvinisták jól megfértek több évszázados hagyományuknak köszönhetően, míg 
itthon e felekezetek ismeretlenek voltak. A skót misszionáriusoknak Mária Dorottya 
„súgott”, és így Török Pál Széna téri református lelkész káplánjai lettek hivatalo-
san.38 Duncan jól tudta azt, hogyha a missziói állomást fenn akarja tartani, alkal-
mazkodniuk kell az adott ország egyházi törvényeihez, szokásaihoz. Tudatosan is 
törekedett a jó kapcsolatok kiépítésére mind az evangélikus, mind pedig a református 
felekezetekkel. Eltérő indítékkal, de mindkét lelkész, az evangélikus Székács józsef, 
a Széna téri egyházközség39 lelkésze, és Török Pál református lelkész a misszió elkö-
telezett támogatói lettek. Kertész Botondnak köszönhetően azonban láthatjuk, hogy 
Székács józsef nem számításból került be ebbe a körbe.40 A hazai egyházi és politikai 
helyzetről Duncan az ún. konferenciák, találkozók alatt szerzett ismereteket, ame-
lyeket igen gyakran a királyi várban, mária Dorottya főhercegnő lakosztályában 
tartottak.41 Az egyik első, Church of Scotland zsidómissziói Bizottságnak írott leve-
lében john Duncan azt írja, hogy egy evangélikus lelkész arról informálta, miszerint 
a „racionalizmus az egész országot uralta”.42 Ez talán August Gottlieb Wimmer vagy 
maga a főhercegnő pietista lelkésze, Bauhofer György volt. Duncan, látva „a Protes-
táns Egyházak hátrányos helyzetét a katolikus elnyomás” alatt, még azt is javasolta, 
hogy a Church of Scotland, a skót államegyház írjon egy formális támogató levelet 
magyarország és Erdély protestáns egyházainak!43 Végül is amellett döntöttek, hogy 

 36 mANdl Bernát, A Pesti Izr. Hitközségi Fiu-Iskola Monográfiája, 32; lásd még john Duncan, 
‒Extract letter from Rev. Dr. Duncan to R. Wodrow, Esq. Pesth, october 11, 1841, HFMRCofS 
1. 30 (December 1841), 418–419, p. 418. 

 37 William wingate, letter Rev. William Wingate to the Convener Pesth, june 3, 1848,  
HFMRFCofS, 3. 20 (August 1848), 502–503, p. 503.

 38 A korabeli Széna-tér ma Kálvin tér Budapesten, ld. Török, Vallás és nemzetiség Pesten és Bu-
dán a reformkorban, 1. fejezet 2. rész.

 39 ma Deák tér Budapesten.
 40 kertész, i. m. Igaz, a saját visszaemlékezését azért érdemes mindig kritikailag megközelíteni.
 41 wingate William, ‒Extract letter from Rev. Wingate to mr. Wodrow Pesth, September 9, 1842’, 

HFmRCofS, 2. 12 (1 December 1842), 171–172 (p. 171). 
 42 John Duncan, ‒Extract letter from Pesth, 8th September 1841’, HFMRCofS, 1. 29 (1 November 

1841), 407. 
 43 Brown, i. m., 320. lásd még: john Duncan, Extract letter from Rev. Dr. Duncan Dr. Candlish 

Pesth, john Duncan, january 24, 1842, HFmRCofS, 2. 4 (1 April 1842), 45-46 (p. 46).  



220

{Egyházak és Egyházpolitika…}

az idő nem alkalmas erre. Azonban mind az evangelikál skót misszionáriusok, mind 
pedig a pietista mária Dorottya egyetértettek abban, hogy a keresztyén vallást „meg 
kell újítani” magyarországon, és rendszeresen imádkoztak a lelki ébredésért. Emiatt 
is fontosnak tartották az amúgy inkább liberális felfogású Törököt és Székácsot is 
meghívni a találkozóikra, ahol Bibliát tanulmányoztak, imádkoztak, és megbeszélték 
az egyházi és politikai kérdéseket. Természetesen mindkét, akkor még fiatal, 1860-
ban egy időben püspökké választott lelkésznek imponálhatott az, hogy bejáratosak 
lehettek az uralkodói elit legfelsőbb körébe. Székács minden szabadkozása és más 
teológiai világnézete ellenére mégiscsak jó kapcsolatba került a főhercegnővel. Tö-
rök Pál pedig azzal lett e kör tagja, hogy a budai hajógyár igazgatójának, a mélyen 
vallásos baptista Pretious Sámuelnek vette el az unokahúgát, Allnuth Ráchelt, aki 
többszörösen is kötődött nyugati kegyességi irányzatokhoz.

A különféle világnézetet valló, kegyességükben és Szentírás-értelmezésükben el-
térő embereket a kor szelleme, a nyitottság, a magyarság nemzeti ügye, a vallás és 
politikai szabadság gondolata, illetve a kegyességi körök hasonlósága tartotta ösz-
sze. Egyesek több szálon is kapcsolódtak e körhöz. A motivációk eltérőek voltak, de 
ennek részletes elemzésére most nem vállalkozhatunk. Elég megjegyezni azt, hogy 
a nádorné körül szerveződő körnek nem mindenki örült. Sok pesti római katolikus 
zúgolódott, vagy éppen jelentette a misszionáriusok tevékenységét a titkosrendőrsé-
gen keresztül. Azonban a szálak sokszor józsef nádornál futottak össze, így a ná-
dorné is pontosan tudta, ki miként vélekedik a skót kálvinista lelkészek munkájáról. 
A római katolikus elit egy része óvatosan közeledett a misszionáriusok felé. mások, 
mint például Brunswick Teréz, rendszeresen jártak a protestáns istentiszteletekre. 
Egyfajta különlegességnek számítottak a skót misszionáriusok. Pesten és Budán na-
gyon sokféle ember, római katolikusok, zsidók, különféle protestáns felekezetekhez 
tartozók, még deisták is eljártak hozzájuk. Sokan csak angolul akartak megtanulni, 
másokat a vallásos kíváncsiság vitte el hozzájuk. Vannak olyan beszámolók is, hogy 
az érdeklődés robbanásszerűen megnőtt irántuk, mert magas rangú római katolikus 
méltóságok is ellátogattak az istentiszteletükre. Ez még jobban felcsigázta a közéle-
tet és az emberek érdeklődését. Valóban ez azt jelentette, hogy kuriózumszámba 
mentek a skótok. Többek között a későbbi kalocsai érsek, az akkor még fiatal Hay-
nald lajos is részt vett egyik alkalmukon.44 Őt Allan, az egyik fiatal misszionárius 
tanította angolra, és néhány napot Esztergomban töltött, ahol Haynald teológiát 
oktatott. mivel ő Kopácsy józsef esztergomi prímás titkára is volt egyben, a skót 
fiatalember személyesen is megismerhette a katolikus főurat. Allan, sajnos név nél-
kül, megemlítette egyik beszámolójában, hogy az egyik római katolikus egyházi 
folyóirat szerkesztőjével is barátságba keveredett. Ez a lelkész heti három alkalom-
mal kívánt órát venni tőle, és azt nyilatkozta: „Duncan doktor Úri imádságról szóló 
igemagyarázata nagyon vonzó volt számára és emiatt rendszeresen járt az alkalma-

 44 carlyle, Life and Work, 25; lásd még a. MooDy-stuart, Recollection of the Late John Dun-
can, 68. Wingate tudósításában kiemelte, hogy a későbbi kalocsai érsek helytelenítette a pápai 
csalatkozhatatlanság dogmáját, amelyet az első vatikáni zsinat hirdetett ki. lásd még hAyNAld 
lajos, Magyar Katolikus Lexikon, IV, Budapest, Szent István Társulat, 1998, 661. 
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ikra.”45 Ezek a barátságos skót tudósítások egészen más hangvételűek, mint amikor 
Róma antikrisztusi vagy istentelen tanításairól írnak ugyanazon misszionáriusok. 
Az, hogy evangelikál radikalizmusuk mellett volt egy nagyfokú nyitottságuk, jól 
látható a társadalmi kapcsolataikból. Hasonlóan voltak olyan római katolikusok, 
akik felül tudtak emelkedni a felekezeti elfogultságon, és a jogos vagy vélt sztereotí-
piákat félre tudták tenni, s hitték azt az egyetemes keresztyénséget, amely az evan-
gelikál református skótot, a pietista lutheránus magyarországi németet és a német 
ajkú magyar római katolikust, mint például Brunswick Terézt, össze tudta kötni. 
Azt hiszem, még ma is sok embert meglep, hogyha arról a szép időszakról beszé-
lünk, amit a reformkor átszellemült légkörében jó pár ember megélt, az ökumeniz-
must. A kortárs beszámolók megemlítik, hogy a mélyen hívő római katolikus báró 
Brunswick Teréz egy protestáns úrvacsorán részt vett.46 Naplója tanúsága szerint 
1841. október 18-án, röviddel a misszionáriusok megérkezése után már ott volt az 
alkalmaikon! mint ismeretes, Brunswick az Angyalkert révén a gyermekek oktatása 
mellett állt ki, árvaházak alapítását támogatta, és az evangélikus württembergi pie-
tista Mária Dorottya baráti köréhez tartozott.47 A misszionáriusok nagyon örültek 
a katolikus bárónő jelenlétének, fel is jegyezték róla, hogy „az egyháza megújulá-
sát” hőn óhajtotta.48 Bár a reformkor valóban felekezeti nyitottságot jelentett, azon-
ban ilyen fokú nyitottságra nemigen volt példa. Brunswick naplója értékes betekin-
tést ad vallásos világába, lelkialkatába, és információt is kaphatunk arról, hogy az 
elit bizony kíváncsi volt és eljárt a skótokhoz is. Hadd álljon itt egy rövid részlet: 
„Szombat este. Rossz éjszaka, nem aludtam reggel fél 3-tól, és utána 7-től 9-ig. Az 
ébredésnél Rozália.49 [Brunszvik] Géza, a nyolcéves unokaöcsém furfangos, átlátja 
a szülei gyengéit, akik Tóni fiukat ebben az életkorban veszítették el! Felhasználja 
őket − jó szándékú, de gyenge akaratú. Ney50 újságot ad ki. Két órakor Sunstenauval 
Duncannél. Ó, mily csodálatos igehirdetés! mennyire át- meg áthatott, felüdített. 
Nádasdy[né], Kapy, Babarczy [Pepi] kíváncsiságból jöttek el. A nagy [90.] zsoltár 
egy mélységgel és igazsággal teli világ. […] Bőséges könnyzápor hullt a szememből, 
amikor [Duncan] az idő értékéről beszélt. mennyit ér egy nap? mennyit az élet? Egy 
nap alatt elveszíthetjük Isten kegyelmét, egy nap alatt megtérhetünk, a gyermeké-
vé lehetünk! örök üdvösség vagy örök kárhozat! és ha visszatekintünk a múltba, 

 45 owen William AllAN, Extract letter from mr. Allan to Rev. mr. Smith Pesth, march 29, 1842, 
HFmRCofS, 2. 5 (2 may 1842), 63.

 46 FSzEK BGy, Brunswick Teréz naplója, B. 0910/55/1-8.
 47 mária Dorottya és Brunswick Teréz kapcsolatát érdemes lenne még tovább kutatni! 
 48 Carlyle, Life and Work, p. 25. Vö. a. stuart, Recollections of late John Duncan, p. 70. lásd 

még: Brunswick Teréz, „Magyarország, Veled az Isten!” Brunszvik Teréz naplófeljegyzései 
1848–1849, szerk. hornyák mária, Budapest, Argumentum Kiadó, 1999. lásd még Kósa,  
i. m., 113.

 49 Klopstein Rozália, Brunszvik mariann sóskúti zongoratanítója, esetleg Kmetty Rozália, a mar-
tonvásári kastély alkalmazottja. 

 50 Ney Ferenc (1814–1889) – pedagógus, író, 1844–1862 között a KImTE elnöke. Ifjúkorában 
1837-ben elhunyt Brunszvik Antal mellett volt házi nevelő. Gyermekkönyvei: Kisdednevelési nefe-
lejts [sic!] (1845), Gyermekek könyve (1846), A gyermeki kegyelet tolmácsa (1851), Gal[l]yfűzér 
1-2. (1855–56), Kisdedóvási nefelejts (a marosvásárhelyi kisdedóvoda megnyitására, 1856).
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mennyi elveszett óra! Számoljatok! Aki csak egy keveset is számol, megérti: bűnös 
emberek vagyunk! és mire, mire van szükségünk, hogy ilyet állítsunk? Az isteni ke-
gyelemből jó sokra. 8. vers »Te már régen megmutattad bűneinket, titkos vétkeinket 
jóváhagyásod fényében…« 12. vers »Így taníts bennünket emlékezni azokra a nap-
jainkra, amikor szívünket a bölcsesség felé kell fordítanunk«.” [zsolt. 90,8. 12] 17. 
vers »és legyen az Úrnak, a mi Istenönkek jó kedve mi rajtunk«. Így igézi meg a ke-
resztényeket Isten szépsége, ily kedvesen. Vándoroljunk, miként jézus. Sunstenauék 
tetszenek nekem. Egy keresztényi nemzetet! […] »mert ezer év előtted annyi, mint 
a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli őrállás« [zsolt 90, 4.].”51

Nem elhanyagolható tény, hogy a német nyelvi orientáció mellett hangsú-
lyosan megjelenik a világ legnagyobb birodalmának, a briteknek a hangja is a 
hazai protestantizmus életében. A PEIL számos cikket közölt az angolszász val-
lásosságról, az evangéliumi indíttatású missziókról, a kinti vallásszabadságról 
és ezzel követendő példát igyekeztek állítani a hazai társadalomnak. A misszio-
náriusok beszámolói értékes betekintést nyújtottak arra nézve, hogy milyen is 
volt a kortárs református kegyesség Pesten és az országban, milyen politikai 
állapotok uralkodtak itthon, és a katolikus Habsburg-hatalom hogyan nyomta 
el a hazai protestánsokat, akiket a skótok „testvéreknek” tartottak. Egy olyan 
nagyhatalom, mint Nagy-Britannia védelme és támogatása, nagyon jól jött a 
virágzó felekezetközi együttműködéseknek. Ekkor még a liberális és az evan-
gelikál-pietista irányzatok jól együtt tudtak működni a közös „ellenséggel” 
szemben. mária Dorottya főhercegnő szerepe is rendkívül jelentős, hiszen neki 
köszönhető, hogy a skót misszió letelepedhetett, és jó két évtizeddel később 
ebből a munkából jött létre az Ev. Ref. Német Ajkú leányegyház, amely a refor-
mátus belmissziónak lett a legmeghatározóbb központja. Végül hadd utaljunk 
arra a tényre, hogy a skótok politikai aktivitása ott is tetten érhető volt, hogy 
az 1852-es kiűzetésükkor Bauhofer György, a protestánsokat ért üldöztetéseket 
részletesen taglaló, kéziratos egyháztörténetét a feleségük szoknyájába varrt re-
dőkben csempészték ki publikációra. Az 1840-es évek reformkora a református 
és az evangélikus, valamint a magyar és az angolszász protestáns együttműkö-
dés szép példája.

 51 FSzEK BGy, Brunswick Teréz naplója, B. 0910/55/1-8.



223

Dolgozatom tárgya egyes felekezetek reformkori országgyűlési érdekképviselete, 
különösen a katolikus káptalani követek diétai szereplése. A kortársak és az utókor 
által gyakran kudarcosnak minősített harmadik reformdiéta vitái számos ponton 
érintették a felekezetek helyzetét. Nemcsak a vallási kérdés, de több más téma során 
került elő a katolikus egyház kiváltságos státusa vagy annak megszüntetése, s ilyen-
kor a klérus képviselői nem maradtak némák.1  működésük megítélésében azonban 
hasonlóan fontos szerepet kell kapnia annak, hogy más országos korkérdésekben 
megnyilvánultak-e, és milyen irányban, milyen módon foglaltak állást.

Az érdekek képviselete különös módon, ha nem is az egyházak, de az egyes fele-
kezetekhez tartozók közeledésére, annak kinyilvánítására is módot nyújtott. Isme-
retes, hogy a reformkorban „a vallási sérelmek és nehézségek” kifejezéssel illetett 
viták során a protestánsok ügyét gyakran éppen katolikus szereplők képviselték 
nagy hatékonysággal. mint már 1833-ban Kölcsey országgyűlési naplójában rögzíti: 
„luther és Calvin fiai hallgatva nézik, míg Pázmán hitének sorsosi érettek egymás-
sal vetekedve szólanak.”2 Kiemelhető sokak között már ekkor például a katolikus 
Deák, Bezerédj vagy különösen Beöthy ödön, utóbbiak 1843-ban is, a felsőtáblán 
ugyanígy Batthyány, Eötvös józsef és Széchenyi István erősítette e véleményeket. 
Volt ebben egyeztetett taktikai indíték: olyan megszólalók támogatták a „protes-
táns” ügyet, akik esetében önérdek, felekezeti részrehajlás így fel sem merülhetett. 

 1 A reformkor vallásügyi vitáinak bőséges irodalmából felekezeti szempontból: A magyarhoni pro-
testáns egyház története, szerk. zsilinszky mihály, Budapest, 1907; varga zoltán, Az egyház 
a reformkorban = A magyar református egyház története, szerk. Bíró Sándor, szilágyi István, 
Budapest, 1949, 263–282; révész Imre, A magyarországi protestantizmus története, Budapest, 
1925; Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521–1945, Budapest, 1985; 
hermANN Egyed, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, münchen, 1973; Mesz-
léNyi Antal, A jozefinizmus kora Magyarországon 1780–1846, Budapest, 1934; karácsonyi Já-
nos, Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban, Budapest, 1929. A nem felekezeti jellegű 
szaktörténészi munkák szerzőitől (Kósa lászló, Csorba lászló, Sarnyai Csaba máté, zakar Péter, 
Fazekas Csaba és mások) az idevágó tételeket alább az egyes jegyzeteknél adjuk.

 2 kölcsey Ferenc, Országgyűlési napló, s. a. r. völgyesi orsolya, universitas Kiadó, Budapest, 
2000. 87. 

Dobszay Tamás
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ugyanakkor bizonyos, hogy egy türelmes baráti attitűd is az indítékok között sze-
repel. A háttérben elsősorban a közös nemzeti ügyek felekezetiségen átívelő jelen-
tősége,3 de némelyeknél a vallási-felekezeti elkötelezettség halványulása, a vallási 
közömbösség kialakulása is szerepet játszhatott.4 Hozzá kell tennünk azonban egy 
további mozzanatot is: ez a politikai rendszerben tapasztalható elmozdulás a ren-
dies-felekezeti jellegzetességek felől az újfajta elvi-eszmei jellegű politizálás felé.

Ismeretes, hogy intézményes képviselete a protestánsoknak a korban a magyar 
országgyűlésben nem volt. érdekeiket ezért egyes törvényhatóságok képviselték, a 
követutasításokba foglalt sérelmek ügyének előmozdításával. Ebben döntő szerepe 
volt az udvar és a rendek, a kormányzat és a nemzet szembenállásán alapuló rendi 
dualizmus rendszere kétpólusú meghatározottságának: minden kérdés, amely alkal-
mat adott a királyi hatalom bírálatára, a rendek pozícióit segítette. másik támogatói 
kör a tolerancia ügyének elkötelezett protestáns és katolikus magánszemélyeké; sze-
repük megértéséhez és értékeléséhez alapul kell vennünk, hogy az országgyűléseken 
politikusokként léptek föl, a protestáns sérelmeket is politikai kérdésként kezelték, s 
ennek megfelelően politikai megoldást kerestek rájuk. Végül a protestáns oldal nem 
hagyta figyelmen kívül az előző században már alkalmazott, s a mintának tekintett 
nyugati országokban is gyakran használt, a modern politikai rendszerekben nagy 
jövő előtt álló petíciós lehetőségeket.5 Tudjuk, volt ennek múltja a rendi világban is, 
de ott gyakran inkább az uralkodót volt szokás felkeresni esetleg a rendek által is 
megtámogatott petíciókkal. épp az 1843-as országgyűlésen azonban gyakori lesz, 
hogy e mozgalmak címzettjeivé a parlamentáris intézmények válnak.

Katolikus érdekeket az alsótábla protestánsokat pártoló állásfoglalásaival szem-
ben a főrendi táblán természetesen a főpapság, az alsótáblán elsősorban a káptalani 
követek igyekeztek képviselni. Katolikus magánszemélyek azonban csak ritkábban 
álltak ki saját egyházuk mellett; az erre vonatkozó felismerést épp 1844 őszén, az 

 3 Bárány György, A liberalizmus perspektívái és korlátai az 1843/44-es országgyűlés vallásügyi 
vitáinak tükrében, Századok 1990.2. 187, 189, 192–193, csorBa lászló, A szekularizáció kér-
dése a reformkori országgyűléseken, Világosság, XX. 1979, 10, 603–610.

 4 A nuncius szerint fiatal katolikus főrendek úgy beszélnek, mint az eretnekek: Bárány, i. m., 
188. A dogmatikai kérdésekben vívódó, némileg heterodox Széchenyiről, röviden a reformkori 
országgyűlési küzdelemről: herMann, i. m., 383–424, kül. 419–420; 388–389. A vallási kö-
zömbösségre és következményeire: katus lászló, A magyar katolicizmus a XVIII–XIX. szá-
zadban: Jozefinizmus, liberalizmus és katolikus megújulás = A katolikus egyház Magyarorszá-
gon, szerk. soMorjai Ádám, ZomBori István, Budapest, 1991, 59–74, kül. 65–66. kósa László: 
A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén = uő, Művelődés, 
egyház, társadalom: Tanulmányok, Budapest, 2011, 155–185. lajcsák püspök is ezt rója fel 
a reverzálisok ügyében a protestánsokat támogató Beöthy ödönnek: Fazekas Csaba, Lajcsák 
Ferenc nagyváradi püspök és Beöthy Ödön két levélváltása a vegyes házasságokról (1839), 
Sárospataki Füzetek, 2009, 1. sz., 11–32, kül. 16–17.

 5 A protestánsok petíciós aktivitásának egykorú katolikus értékelése: sörös Pongrác, A kath. 
klérus törekvései az 1843/44. országgyűlés egyházi ügyeinek tárgyalása alatt, Katholikus 
Szemle, 1901, 865–900. Az országgyűléshez intézett petíciókra: DoBszay Tamás, Egy váro-
si követ iratai 1843–44-ből = Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 
1918-ig, Budapest, 2013, 346–347.
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általam vizsgált diéta végén fogalmazzák majd meg az államegyház képviselői.6 Fur-
csa ugyanakkor, hogy bár a katolikus egyház – a protestánsokkal szemben – rendel-
kezett intézményes országgyűlési képviselettel, ez a tény kevéssé tudta hozzásegíteni 
az alsótábla állásfoglalásának befolyásolásához. A katolikus klérus küldötteinek 
országgyűlési viselkedése már csak ezért is figyelmet érdemel.

A leegyszerűsítve együttesen káptalani követeknek nevezett csoportban a fő-, 
székes- és az exempt társaskáptalanok mellett ülés- és szavazati joga volt a királyi 
adomány révén nemesi földbirtokkal rendelkező szerzetesi közösségeknek azokkal 
az apátjaikkal, prépostjaikkal közösen, akik nem a főrendek soraiban ültek, vala-
mint a pálosok főnökének személyesen.7 mivel az 1608:I. törvény csak a képviselte-
tés elvét szögezi le, volt némi bizonytalanság további szerzetesközösségek ülésjogát 
illetően, továbbá – noha az alsótábla olykor megrótta a meg nem jelenő rendeket 
– gyakran előfordult, hogy valamely, főleg kisebb konvent nem élt jogával.8

míg 1839/40-ben 22 káptalani és 5 szerzetesrendi küldött jelent meg, 1843-ban 
19 káptalan mellett 7 szerzetesközösség képviseltette magát ténylegesen a diétán.9 
Követeik elhelyezkedése az 1843 nyarán átrendezett teremben kifejezte sajátos he-
lyüket a rendiségben: illeszkedésüket a karok és rendek közé, de egyben elkülö-
nülésüket is a világiaktól. A klérus tagjai a terem hosszanti oldalán, az elnöklő 
személynök vagy az elnöklő megyei követpáros (1. számmal jelölve) balján, tehát a 
megyei/városi követek soraira merőlegesen valamelyest megemelt részen elhelyezett, 
3. számmal jelölt asztaloknál ültek.10

 6 sörös, i. m., 872–875.
 7 Fényes Elek, Magyarország statistikája II, Pest, 1842, 61, 82, pálMány Béla, A reformkori 

országgyűlések történeti almanachja 1825–1848, I–II, Budapest, Argumentum, országgyűlés 
Hivatala, 2011, 30.

 8 Fényes, II, 70–71. 
 9 pálMány, i. m. összefoglalóan e diéta követeiről: ii, 2428–2429. 
 10 kovács Ferenc, Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója, 

I, Budapest, 1894, 111–113.

Az 1843/44. országgyűlés alsótáblája termének alaprajza
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A katolikus egyházi rend képviseltetésében először is szembetűnő, hogy más szo-
kások vonatkoztak rájuk, mint a megyei követekre. Tudjuk, az 1848 előtti ország-
gyűlés alsótáblája nem népképviseleti jellegű volt, a követek nem az országot, nem 
választókerületet, hanem rendi testületeket jelenítettek meg. E rendszerben szokáso-
san minden egyes megye azonos számú, két-két követet küldött a diétára, akik me-
gyénként egy-egy szavazati joggal bírtak. Ekkorra a megyei követek körében rögzült 
az a szabály is, hogy egy követ csak egy követküldőt képviselhet. Ezzel szemben az 
egyházi testületeknek elnézték, ha nem tartották magukat következetesen ezekhez 
az elvekhez. Noha a közjogi rendszert ismertető statisztikus, Fényes Elek szerint  
„A káptalanoknál az 1608:1- cikk egyenkint a szavazatot egyre szabván, ez által 
úgy látszik [!], a küldöttek száma is meghatározva lőn”,11 s az egyházi testületek 
többsége egyenlően, de csak egy-egy követtel volt jelen. 1843-ban viszont volt káp-
talan, például a győri, amely két követet küldött.12  S míg egy megyei követ egyszerre 
csak egy testületet képviselhetett, addig Roskoványi Ágoston a besztercebányai és 
helyettesként az egri káptalant is képviselte.13 A káptalani követeknek a szokások 
szerint együttesen volt egyetlen szavazata. A követeket és bizottsági szereplésüket 
az 1843/44-es alsótábla működéséről legteljesebb forrást közreadó Kovács Ferenc, 
Klauzál titkára adatai alapján a lentebb közölt táblázatban foglaltuk össze.14

E követek aktivitása meglehetősen aránytalan. A kerületi és/vagy országos ülé-
seken egyesek közülük alig vagy egyáltalán nem szólaltak meg, a Pálmány Béla ál-
tal közreadott titkosrendőri jellemzésekben gyakorta szerepel nevük mellett, főleg 
a szerzetesi küldöttek esetében a „néma maradt”, „egyszer szólt”, „észrevétlen” 
kifejezések, de a káptalaniak között is a többség beszédeinek alig van nyoma. má-
sok gyakori felszólalói a tanácskozásnak. Ebben az ambíciók megléte vagy hiánya 
mellett a követek politikusi és szónoki felkészültsége játszhatott döntő szerepet. 
Ismeretes, hogy Tágen prépost botrányt kiváltó 1833-as esete óta igyekeztek a káp-
talanok megfelelő beszéd- és vitakészségű személyre bízni véleményük képvisele-
tét; e feladat 1833–36-ban lonovics józsef és részben Frim jános kanonokra várt. 
1843/44-ben sokkalta kiegyenlítettebb a kép: úgy tűnik, valamiféle szószóló szere-
pet Bezerédy miklós veszprémi és Fogarassy mihály nagyváradi kanonok töltött 
be, de mellettük jekelfalusy Vince, Rudnyánszky Sámuel, medgyesi jános és Szath-
máry Antal is kiemelkedik gyakori szerepléseivel. (A képviselt testületek szintén a 
táblázatban.)

Figyelembe kell vennünk azonban plenáris szereplésük mellett részvételüket más 
parlamenti munkaformákban is, hiszen a késő rendi korszak országgyűléseinek jel-

 11 Fényes, i. m., II, 60. 
 12 Az esztergomi és a pozsonyi káptalan is két-két fővel képviseltette magát (utóbbi esetben kö-

vetcserét csak az egyik név esetében ad meg Kovács, tehát itt is valószínű a két követ egyidejű 
jelenléte), de a győrinek bizonyíthatóan azonos időben ült két követe az asztalnál. Vö. az 1843. 
június 12–13-i viharos üléssel, amelyen az egyik győri káptalani követ, Wurda Károly közis-
mert nagy jelentőségű felszólalása ellenében káptalani követtársa a szintén győri Dresmiczer 
józsef tett óvást, amire még abban az ülésben Wurda válaszolt: kovács, i. m., I, 306, 311–313.

 13 kovács, i. m., I, 112. Ennek alapján 
 14 lásd az alábbi, 227-228. oldalon közölt táblázatot.
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legzetessége, hogy a diéta érdemi munkája mindinkább a kormány által nem el-
lenőrzött kerületi ülésekre, majd onnan – épp az 1843/44-es diétán – a bizottságok-
ba helyeződött át.15 meg kell tehát vizsgálnunk, alkalmazkodtak-e a változáshoz a 
káptalani követek. Azt, hogy ki került az egyes bizottságokba, minden bizonnyal 
részben ismét az ambíciók megléte vagy azok hiánya határozta meg, de itt már na-
gyobb szerepet kaphatott a káptalani követ személyes felkészültsége, szakértelme, 
irányultsága. Az alábbi táblázatban kimutatott tagokat maguk a káptalani követek 
delegálták a bizottságokba, mint látható, aránytalanul. 1843/44-ben egyes káptala-
nok, illetve egyes követeik igen aktívak voltak, akár több bizottságban is vállaltak 
tagságot, de számosan szinte soha nem nyilvánultak meg közülük, véleményüket leg-
feljebb a káptalani követek külön konferenciáján fejtették ki. Ilyen előzetes, egyez-
tető „magántanácskozmányt” az egyes rendi csoportok (városok, káptalanok), de 
egyes politikai irányzatok is rendszeresen tartottak.

A káptalanok összességében mindenképpen felül voltak reprezentálva az or-
szággyűlés bizottsági szerkezetében, hiszen minden bizottságban volt helyük, ha 
delegáltak. Amikor az alsótábla így határozta meg a súlyukat, hagyományos rendi 
szokásjognak és elveknek engedelmeskedett: nem kihagyni a karok és rendek táb-
lájának egyetlen lényeges rendi komponensét sem. ugyanakkor egyetlen bizottság, 
a nevelési esetében egyrészt az érdekeltséget, másrészt a szakterületi tapasztalatot 
figyelembe véve, nem vita nélkül ugyan, de még inkább felülsúlyozták a káptala-
nokat, bár nem az általuk igényelt szintig, de hat helyett legalább kettőt engedve 
nekik.16

 15 DoBszay Tamás, Az országgyűlés bizottsági rendszerének előzményei a reformkorban = Histo-
ria critica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Történeti Intézetéből, szerk. Manhercz orsolya, Budapest, 2014, 199–212.

 16 A Kovács Ferenc által felsorolt követeknek lentebbi táblázatában kövéren szedve emeltük ki 
a több követet küldő testületeket, illetve kurziváltuk a több küldőt képviselő követeket. A bi-
zottságok fejlécben szereplő sorszámozásában a normál betű kerületi, a kövérítés az országos 
(főrendi és alsótáblai elegyes) bizottságra utal. Az erőteljesebb aktivitást zölddel jelöltük. meg-
jegyzésben hívtuk fel a figyelmet a követek cseréjére, visszahívására, s ott jelezzük a képviselte-
tés hiányát is. A szerzetesi követeket aktivitásuk hiánya miatt csak a tábla alján közöljük.
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„Káptalani” követek és bizottsági aktivitásuk (1843/44)

Követküldő Követ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Várad Fogarassy Mihály +

Veszprém Bezerédj miklós + +  +  +

Győr* Wurda Károly* +

Dresmiczer József +  +

Kalocsa Szathmáry Antal

Esztergom
Rudnyánsz. Sámuel

lipthay Endre +

Vác medgyesy jános +

Besztercebány Roskoványi Ágoston

Eger Roskoványi Ágoston

Kassa Turcsányi Ferenc

Pozsony Hollósy Ignác

jekelfalusy Vince** + +

Nyitra Krajcsik János 

Székesfehérvár Petrik Ignác +

Szombathely Laky Károly +

Csanád Fábry Ignác

Pécs Kelemen József 

Szatmár Lincz József

Szepes Piaczóvszky Domok.

zágráb mravinecz Ádám

Diakovár Komendo márton

 * A győri káptalan egyik követét, Wurda Károly kanonokot visszahívta.
 ** jekelfalusy Vincét a pozsonyi káptalan 1844 júniusában lipthay Antal kanonokra 

cserélte. 

  jelen voltak továbbá Kovács szerint a következő apátok, prépostok, perjelek: Gyön-
gyösy Pál csornai prépost; Gácser leo dömölki; Flizár György muraszentkereszti; 
Komáromy jenő szentgotthárdi; Schultesz zsigmond telki; Bresztyenszky Adalbert 
tihanyi; Villax Ferdinánd zirczi, pilisi és pásztói.17 

 17 Pálmány adattára szerint más alkalommal jelen volt még például a lekéri apát vagy a hatvani 
prépost, megjelenése elmaradása miatt elmarasztalást kapott a vágújhelyi prépost, a rozsnyói 
káptalan pedig „üresedés miatt” nem küldött követet. Vö. 9. jegyzet. 



{Dobszay Tamás: Felekezeti érdekképviselet, szekularizációs kihívások, országos ügyek 
a káptalani követek működésében (1843/44)}

229

Aktivitásuk azonban rendkívül csekély, a titkosrendőri jelentések szerint (Pál-
mány) valószínűleg csak ideiglenesen jelentek meg, a bizottságokba sem delegálták 
őket társaik.

A bizottságok számozása:
 1. Igazoló és kérvényi/kérelmezési („Verificationalis és petitionalis”) kerületi vá-

lasztmány
 2. Városok (majd a szabad kerületek és községek) rendezésére kiküldött választ-

mány
 3. Válaszfelirati bizottság
 4. Kereskedelmi választmány
 5. Nevelési választmány
 6. Sérelmi országos választmány
 7. megyei kihágások ügyében kiküldött kerületi választmány
 8. Az országgyűlési szállásokkal foglalkozó országos választmány
 9. Az ősiségi választmány
 10. Naplóvizsgáló választmány
 11. Az országház építésével foglalkozó országos választmány
 12. Financiális országos választmány
 13. Koncertationalis országos választmány

A követek szereplését illetően elsőként érdekes megvizsgálni, hogy milyen tárgyak-
hoz szóltak hozzá – természetesen az őket közvetlenül érintő, s ezért nem kihagy-
ható vallási kérdés mellett. Az 1843 májusában összeült országgyűlés foglalkozott 
protestáns vallási sérelmekkel és egyházpolitikai kérdésekkel, a magyar nyelv hiva-
talossá tételével, tárgyalta a büntetőjogi reformokat, a természetbeni katonai élel-
mezés és beszállásolás megszüntetését-megváltását, a városok reformját, s mellette 
az országgyűlés évenkénti pesti ülésezését. Az év fordulóját a megyei választások és 
kihágások ügyével töltötte, a tavasz nagy részét a kiváltságos kerületek, a városok és 
a szabad községek politikai jogkiterjesztése és rendezése mellett a bányatörvénnyel, 
a nyarat az általános sérelmi ügyekkel, a vám- és kereskedelmi, illetve közlekedéspo-
litikai kérdésekkel, a váltótörvénnyel, a zsidók helyzetének rendezésével, az őszt pe-
dig a pénzügyekkel, egy közteherviselésen alapuló országos pénztár létrehozásával. 

mindeme kérdéskörök közül – amelyekben tehát a jogegyenlőség, a köztehervi-
selés, az ország gazdasági érdekei, a politikai intézményrendszernek a jogkiterjesz-
tésen alapuló reformja, az alkotmányos önrendelkezés kiépítése és más életbevágó 
országos problémák szerepeltek – a káptalani követek az általam eddig átnézett 
forrásanyag szerint csekély mértékben folytak bele a vitákba, megnyilvánulásaik 
túlnyomó többsége az egyházi rend kiváltságainak és pozícióinak védelméhez kap-
csolódik. Beöthy ödön meg is jegyzi, amikor a tized megváltása szóba kerül: „Kü-
lönös, hogy a klérus, melynek ajkairól alkotmányos jogok kiterjesztése mellett szó 
sem hallatszék, midőn valamely tárgy zseböket érdekli, mindannyiszor harcias si-
sakban, talpig fegyverzetten lép a küzdőtérre.”18 Hasonlóképpen Szentkirályi móric 

 18 kovács, i. m., VI, 130.
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Pest megyei követ is szóvá teszi, hogy a klérus képviselői saját érdekükben mindig 
szót emelnek, s például az alapítandó országos pénztár működésébe beleszólást kér-
nek, „midőn ellenben a jogok kiterjesztéséről a terhek közös viseléséről van szó, a 
tisztelendő urak egész hosszú sorából nem emelkedik szózat. Ők az adó elvállalása 
mellett szót nem emelnek, de midőn választásról van szó, már ebbe ők is be kíván-
nak folyni.”19

A liberális követek e véleménye a káptalani követek nem egyszerűen konzervatív, 
hanem kiváltságőrző viselkedéséről nem volt alaptalan, mutatja a káptalani köve-
tek igen kedvezőtlen megítélését, de maradéktalanul helytállónak sem minősíthe-
tő. Amikor 1844 márciusában a nemesség megadóztatása szóba kerül, és a békési 
Szombathely Antal javasolja a financiális választmány kiküldését, több kanonok is 
támogatja a felvetést. Bezerédy miklós arra hivatkozva, hogy „az egyházi rend az 
obligatio militandit most is teljesíti, mert adózik a várakra”, s a papi hagyatékok 
egy részét kötelező közhaszonra fordítani, a nemességet a példa követésére buz-
dítja. még némi humor is belefért az érvelésbe, mert Géczy Péter zólyomi követ 
felszólalására, aki szerint megyéje közgyűlésének a közös adózást vállaló közmeg-
egyezéses határozatára egy kanonok is áldását adta, Bezerédy is reményét fejezte ki, 
hogy „áldástagadásra nem lesz szükség”.20 Ismerve a reverzális nélkül kötött vegyes 
házasságoktól megtagadott áldás tényét, e megszólalásnak volt pikáns mellékíze. 
Talán ez a magyarázata annak, hogy a következő felszólalót, medgyesi jános ka-
nonokot kifütyülték a karzatról, pedig röviden maga is támogatta az indítványt. 
Hasonló helyzet állott elő a megyei választások szabályozásakor: jekelfalusy Vince 
a vesztegetések ellen nyilatkozott, mire Palóczy lászló felrótta neki, hogy a megye-
gyűléseken a korteskedést kezdeményezők gyakran épp a katolikus klérus képvise-
lői voltak, amit Beöthy ödön a maga 1839-es megbuktatására hivatkozva erősített 
meg.21 Ismeretes, hogy miután Wurda Károly az egyházi autonómia és lényegében 
az állam és egyház elválasztása mellett nyilatkozott, a kezdeti ünneplő fogadtatás 
után két tűz közé került: a többi káptalani követ óvást emelt, a győri káptalan utóbb 
visszahívta, de már másnap a liberális Szalay lászló is abbéli fenntartásait hangoz-
tatta, hogy az egyházi birtokok érintetlensége melletti autonómia csak a katolikus 
hegemónia fenntartását szolgálná.

A furcsa szituációk (reformjavaslatot támogató kanonokot ért inzultus) hátte-
rében ott van az a tény, hogy az államegyházi pozíció előnyéért a függetlenség 
hiányával fizető klérus a korábbi országgyűléseken és e diétát megelőzően is való-
ban gyakran avatkozott bele a megyei politikai küzdelmekbe, méghozzá a refor-
mokat ellenzők oldalán, s a vegyes házasságok ügyében tanúsított következetesen 
elutasító katolikus álláspontot ismerve az áldásmegtagadás említését is provokáci-
ónak lehetett értelmezni. Semlegesebb ügyben nem történt ilyen összeütközés, sőt 
a felszólaló káptalani követ megyei társaitól még dicséretet is kaphatott, amikor 

 19 kovács, i. m., VI, 241.  
 20 kovács, i. m., IV, 345.
 21 kovács, i. m., IV, 392–393. Vö. szenDiné orvos Erzsébet, Beöthy Ödön politikai pályafutása 

1830–1848, Hajdú-Bihar megyei levéltári évkönyv, 1997, 87.
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a magyar nyelv ügyét három kanonok, köztük különösen Fogarassy mihály is tá-
mogatta.22 

Az egyháziaknak a reformok ügyében tanúsított passzív vagy elutasító viselkedé-
se további tüzetes vizsgálatra szorul, és megítélése nem könnyű. Ha a diéta minden 
egyes felszólalását átnézve sem találnánk számottevő aktivitást reformok mellett, 
akkor ez valóban egyoldalú katolikus érdekvédelmet mutatna. Az államegyházi 
státus, a rendi kiváltság és a földesúri pozíció őrzése egyaránt magyarázható az 
önérdekkel. Van azonban politikai oka is a jelenségnek. A katolikus egyház a ko-
rábbi századokban az uralkodó védelme alá húzódott, de az államegyházi pozíció 
előnyeiért az egyház belső ügyeibe történő állami beleszólás kénytelen eltűrésével 
fizetett, ami nagyban meghatározta a klérus tagjainak irányultságát és viselkedését. 
Különösen az egyházi javadalmak betöltésére gyakorolt konzervatív kormányzati 
befolyás predesztinálta közvetve a katolikus egyház hierarchikus rendszerén ke-
resztül a káptalani követek magatartását. A kormányzattól végső soron mégiscsak 
függő – bár függetlenségüket hangoztató23 – egyháziak túlnyomórészt konzervatív-
nak mutatkoztak.24 Egykorúan és az utókor részéről is sokak szerint ez egészében 
a katolikus klérus konzervativizmusához vezetett, s néhány tagjának ettől eltérő 
magatartása csak kivételnek minősíthető.25 mások inkább azt hangsúlyozzák, hogy 
a politikában szóhoz jutó klerikusok nem a papság egészének véleményét, inkább a 
hierarchiában érvényesülő szelekciós mechanizmus hatását képviselik.26 Akármint 
is volt, az országgyűlésen jelen levő klerikusok meglehetősen passzívak voltak a 
reformok ügyében, és aktívak az államegyházi és földesúri pozícióik védelmében. 
mindehhez hozzá kell számítanunk azt a tényt, hogy saját elveik melletti kiállásukat 
és reformirányban történő esetleges tapogatózásaikat a másik oldalon a közvéle-
mény – persze az előzmények és a politikai összefüggések ismeretében nem megle-

 22 kovács, i. m., I, 267–268. 
 23 Például Fogarassy mihály a papság városi szavazatjogának meghagyása érdekében: kovács,  

i. m., IV, 484. 
 24 csorBa, i. m., 1979, 605–607, csorBa lászló, Katolikus önkormányzat és polgári forradalom, Vi-

lágosság, XXX, 1989, 3, 218–225, sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház 1848. 
március–december: A katolikus autonómia-törekvések megjelenése, Budapest, 2002, 19. 

 25 Fazekas Csaba szerint a katolikusok konzervatív szervezkedését „az egyházi rend széles körei 
helyeselték és támogatták”, s az eltérő megnyilvánulások taktikai rugalmasságot, de nem libe-
rális beállítódást jelentenek: A katolikus egyház közéleti tevékenységének reformkori történe-
téhez = Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon, 1848–1918, szerk.: 
sarnyai Csaba máté, Budapest, 2001, 29–33,  kül.: 31.

 26 csorBa, i. m., 1979, 605. Bárány, i. m. szerint Wurda megszólalása, amikor az egyház és állam 
elválasztása, a vallásszabadság érdekében fellépett, a liberális nacionalizmus a katolikus gon-
dolkodását tükrözi, 184. ZAkAr Péter rámutat arra, hogy 1848-ban, amikor hirtelen megnyílt 
a lehetőség, nemcsak a szegény sorsú káplánok, hanem csaknem felerészben plébánosok is alá-
írták a papság memorandumát: Forradalom az egyházban? A radikális papság 1848–49-ben 
= Állam és egyház a polgári átalakulás… i. m., 53–62, 54–57, zakar szerint a papság egyház-
megyénként különböző mértékben megoszlott, irányultságát tekintve; liberális papságot mond 
Csanád, Eger és Erdély, liberális mérsékelt túlsúlyt a Nagyváradi és a Székesfehérvári, erős 
megosztottságot a Kalocsai és a Szatmári egyházmegye papsága soraiban, végül egyértelmű 
konzervatív túlsúlyt a Rozsnyói, a Szepesi és a Győri Egyházmegyében, 58.
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pő módon – értetlenül és ellenségesen fogadta. Ez tovább erősítette a passzivitást: 
az ingerültséget érzékelve szereplésüket mérsékelték, és csak a szorosan érdekükbe 
vágó ügyekre tartogatták fellépésüket, ami viszont tovább növelte megnyilatkozá-
saik amúgy is létező egyoldalúságát. mindenesetre a közvélemény ítéletét a káptala-
ni követek konzervativizmusát illetően igazolják a titkosrendőri jelentések, amelyek 
gyakorta „jobboldali”, „szélsőjobb”, „jó érzelmű” (azaz a konzervatív kormány irá-
nyában lojális) kifejezésekkel jellemzik őket.27 

A felszólalások nyers számain túlmenően a fő kérdés, hogy mi volt a vélemé-
nyük egy-egy tárgyban, továbbá ezt milyen formában, miként képviselték, milyen 
érvekkel, gondolatokkal fogalmazták meg. A legtöbb megnyilatkozás természetesen 
a protestáns vallási sérelmek, azon belül a vegyes házasságok rendezése, azok meg-
áldása, az így születő gyermekek vallási nevelése, az áttérés kérdésében hangzott 
el, illetve hova fordítandó a tized, a papi javak, továbbá a vita tárgyát képezte a 
káptalani követek szavazatjoga is. Ismét csak egyházi szempontból, de hozzászóltak 
még a sajtó és cenzúra, a magyar nyelv és a nevelés ügyéhez is. utóbbi esetben, mint 
láttuk, a bizottságokban is több helyet kértek és kaptak, az egyházaknak a kor is-
kolarendszerében betöltött túlsúlyos szerepét figyelembe véve nem ok nélkül. Nincs 
most mód arra, hogy minden kérdésben nyomon kövessük a káptalanok megszóla-
lásait. mintaképpen néhány olyan tárgy vitáját jellemzem, amelyek alkalmasak a 
káptalani követek jellegzetes érvelésmódja bemutatására, illetőleg a politikai intéz-
ményrendszer némi módosulásának érzékeltetésére.

A vegyes házasságok ügye – nem előzmény nélkül – a 40-es években került a viták 
középpontjába. Az 1791:26. törvény a katolikus egyház államegyházi helyzetéhez 
igazodóan a tridenti előírások szerint megszabta, hogy az ilyen házasságokat a ka-
tolikus lelkész előtt kell megkötni. A papok egy része ilyenkor kötelezvényt követelt 
a születendő gyermekek katolikus vallásának biztosítására a protestáns házasféltől. 
E gyakorlatról a helytartótanács úgy intézkedett, hogy a kötelezvény megtagadása 
nem képezheti a házasságkötés akadályát. A probléma a harmincas évek végétől 
újult ki, amikor két püspök, hasonló külföldi konfliktusok tapasztalatai nyomán 
olyan útmutatást adott papjainak, hogy az ilyen házasságok esetében tagadják meg 
‒– nem a házasság érvényességének elismerését –, hanem‒ az ünnepélyes külsőségek, 
köztük a papi áldás megadását. Ezt több vármegye az említett törvény és helytar-
tótanácsi rendelet megszegéseként értékelte, és az illető papokat megkísérelte meg-
büntetni.

A Szentszék jóváhagyta, sőt általában követendőnek írta elő a két püspök útmu-
tatását: a reverzális nélküli vegyes házasságokat a pap csak passzív asszisztenciával, 
ünnepélyes templomi szertartás és áldás nélkül vegye tudomásul. Viszont hogy a 
papokat mentesítse a törvénysértésként értelmezhető eljárás okozta kényes hely-
zettől, saját tridenti előírásaiból messzemenő engedményt adott, amikor hajlandó 
volt elismerni a protestáns pap előtt kötött vegyes házasság érvényességét. mivel 
azonban a szentszéki döntést közreadó prímási körlevél ez utóbbi engedmény nélkül 

 27 pálMány, i. m. egyes életrajzait. Pl. 719–720, 732, 736.
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jelent meg,28 s főként mert egy immár több évtizedes gyakorlat helyett a teológiában 
járatlanok számára érthetetlen módon akart egy olyan eljárást bevezetni, amelyet az 
eltérő vallású házasuló felek megszégyenítőnek éreztek, nemhogy megnyugvást, de 
további feszültséget keltett.29

 „Tisztán” történeti szempontból szemlélve az ügyet, látható, hogy voltaképpen 
két olyan érvelés ütközött össze, amelyeknek nem volt vitát lehetővé tevő közös logi-
kai alapja. A felek teljesen különböző téren kifejtett, eltérő szabályok szerinti érvelése 
döntést nem, csak félreértéseket, indulatokat, újabb összeütközést eredményezhet-
tek. A káptalani követek nézetei esetében nemcsak önérdek, hanem attól persze ne-
hezen elválasztható teológiai és kánonjogi indokok is meghúzódnak. A magatartás 
magyarázata a katolikus vallás egyedül üdvözítő voltának tanítása, amit képviselői 
őszintén is vallhattak.30 S minthogy katolikus szentségtan szerint a házasságot nem 
a pap, hanem a két leendő házasfél szolgáltatja ki egymásnak, elegendő az érvényes-
séghez, ha a katolikus egyház kötelezően jelen lévő képviselője tudomásul veszi a há-
zassági szándék kölcsönös kinyilvánítását. Az az engedmény pedig, hogy a katolikus 
egyház elismeri a nem katolikus pap előtt megkötött házasságot is, lehetővé tette az 
ünnepélyes külsőségekre és áldásra vágyók részére protestáns lelkész előtti templo-
mi esküvőt. Így a katolikus pap mentesült attól, hogy olyan házasságot részesítsen 
áldásban, amelyben a gyermekek egy részének katolikus nevelése nem biztosított. 
A klérus tagjai akár őszintén is mondhatták, hogy a saját papjaiknak előírt passzív 
asszisztencia nem akadályozza a házasságot, hiszen az ünnepélyes külsőségek és az 
áldás nem nélkülözhetetlen kelléke a házasság szentségének.

A dogmatikai finomságokat nem értő vagy nem tekintő hétköznapi ember és az 
akár katolikus, akár protestáns világiak a kérdést életszerűen szemlélve azonban 
úgy vélték, hogy így viszont a házasulandók, gyakran egyszerű emberek kerülnek 
lelkiismereti konfliktusba (érvényes-e az esküvő templom, harangszó, áldás nélkül), 
vagy éppen megszégyenítő helyzetbe.31 Azt pedig különösképpen nem értették, hogy 
ha évtizedekig nem kifogásolta a katolikus egyház a vegyes házasságok megáldá-
sát, miért támaszt most békétlenséget a felekezetek már kialakult, szokássá vált 
viszonyában. Egyes lelkészek az eljárás során alkalmanként tanúsított bántóan érzé-

 28 Bárány,  i. m., 188.
 29 A kérdést katolikus szellemben tárgyaló karácsonyi (i. m., 258–262) is elismeri, hogy eddig 

nem tettek különbséget a papok a vegyes házasságok rovására: 259. lásd még: vANyó Tihamér, 
A tridenti zsinat határozatainak végrehajtása Magyarországon: A magyarországi római kato-
likus egyházfegyelem alakulása 1600–1850. A vegyes házasságról: 75–78. A kérdésről újabban 
Bárány zsófia, Az apostoli szentszék és a magyar társadalompolitika a reformkorban, magyar 
Tudomány, 2013, 539–543, kül.: 541–542.

 30 csorBa, i. m., 1979, az egyház politikai eljárásának tekinti, hogy a katolikus dogmatika részé-
nek tüntet fel minden privilégiumot: 604, ugyanakkor elismeri a jogok melletti kiállás alkal-
mankénti szubjektív hitelét.  

 31 Fazekas, i. m., 2009. Fazekas Csaba több tanulmányban foglalkozott a vegyes házassá-
gok kérdésével és általában a reformkor egyházpolitikai küzdelmeivel, a katolikus egyház 
közéleti szerepvállalásával, ezeket elektronikus kiadványban összegyűjtve is hozzáférhe-
tővé tette: Tanulmányok és forrásközlések a 19. századi egyháztörténetből (1997–2002): 
http://mek.oszk.hu/02200/02214/html/
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ketlen magatartása pedig valós személyes fájdalmakat okozva tovább gerjeszthette 
a feszültséget. Ez, és nem elsősorban személyes motívumok – saját házasságának 
körülményei – indokolták, hogy Kossuth helyet adott lapjában a katolikus lépések 
bírálatának.32

E két érvelés köszön vissza az országgyűlési felszólalásokban is. A káptalani kö-
vetek tehát katolikus vallási szempontokat képviseltek, ezzel szemben a másik fél 
(nem a protestánsok, hanem világiak többsége) egy toleráns, felvilágosult eszmei-
ségű, világi jogi indoklást alkalmazott. A vitázó felek nem azonos nyelven beszél-
tek, így meggyőzésre nem mutatkozott lehetőség. megoldást csak a két szempont 
elválasztása ígért (volna): a katolikus szentség mentesítése a világi jogi érvénytől és 
a vele járó kötelezettségektől, illetve a házasság mint jogi szerződés mentesítése a 
vallási, szentségi tartalomtól – azaz a polgári házasság bevezetése. minthogy azon-
ban a kor magyarországán a családjog az egyházi illetékességbe illeszkedett, ennek 
még nem volt itt az ideje. mint tudjuk, végül 1844-ben éppen az említett és Róma 
által jóváhagyott megoldás (reverzális hiányában köthetik a vegyes házasságokat 
protestáns pap előtt) került törvénybe. mindenesetre mind a pápai intézkedés, mind 
a magyar törvény a katolikus egyháznak a házasságkötési eljárásokban eddig bir-
tokolt monopóliuma megszüntetését irányozta. Lényegében ezt visszhangozzák a 
kérdés lezárásakor elhangzott beszédek. A protestánsok ügyének egyik fő pártolója, 
Palóczy lászló mintha csak a Rómától kitárgyalt említett engedményt fogalmazta 
volna meg: legyen mód nem katolikus pap előtt kötni a vegyes házasságot, ez bizto-
sítaná a katolikus papok lelkiismeretét, de nem akadályozná a vegyes házasságokat. 
mire Fogarassy mihály kanonok „két kézzel ragadta meg a borsodi indítványt […] 
A baj eddig sem abban állott –‒ mondta –, ‒hogy nem tudaték, kinek kell összeadni a 
vegyes házasulandókat, hanem abban, hogy a felek és az egyház közötti összhang-
zás hiányzott.” Az előzmények után azonban az intézkedés a sebek gyógyulását már 
kevéssé segíthette elő.33

Hasonló helyzetet mutatott a sajtó és cenzúra kérdésének vitája, melynek során 
Szathmáry Antal, a kalocsai káptalani követ az ember rosszra hajló természetére 
vonatkozó vallási tanításra hivatkozva, a „bevett vallást sértő” kifejezések tilalmát 
jogszabályba akarta foglalni, sőt veszprémi kollégája, Bezerédj ebből az előzetes 
cenzúra fenntartására kovácsolt érvet. „A státusnak joga, sőt kötelessége a rossz-
nak meggátlására előleges rendeleteket tenni.”34 A liberális katolikus Beöthy ödön 
bihari követ ezzel szemben hangoztatta, hogy a filozófia kétségbe vonta az ember 
rosszra hajló természetének tanát: „Abbeli állítást, hogy az ember természeténél 
fogva inkább a rosszra hajlandó, sem a természettudománnyal, sem az emberek ter-
mészetével nem egyeztetheti meg. Az ember természeténél fogva sem jó, sem rossz, 
hanem lesz egyik, vagy másik a körülményeknél fogva.” más megyei követek – is-

 32 Fazekas Csaba, Kossuth házasságkötésének ügye a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyház-
politikai vitában (1840–1841) = Kossuth és az egyházak: Tanulmányok, szerk. kertész Bo-
tond, Budapest, 2004, kül. 86–92,  94–97. 

 33 kovács, i. m., VI, 47. 
 34 jekelfalusy, Szathmáry és Bezerédy kanonokok felszólalása kovács, i. m., I, 217; 218 és 219.
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merve a katolikus egyház monopolhelyzetét – tartottak attól, hogy e vallássértés 
alatt a káptalanok egyoldalúan csak a katolikus egyház megsértését értik. Ismét egy 
vallási és egy világi érvelés ütközött tehát össze. Az elnöklő személynök mondta ki 
a politikai megoldást, minden – nemcsak a katolikus – felekezet javára. „mi a po-
zsonyi káptalani követ előadását [az ember rosszra hajló jó természetét] illeti, arról 
a philosophusok s theologusok régen már vitatkozván, e tant nem vizsgálgatom […] 
mi azon nézetet illeti, hogy vallás gúnyolódásoktól ment legyen, arra nézve domi-
náns vallást nem ismer”, tehát minden felekezetet megilleti a védelem.35

A káptalani követek képviseletének vitája a politikai intézményrendszer jellegét 
érinti. A diéta egyik fő kérdése a városok belszervezetének és országgyűlési szava-
zatjogának rendezése volt. A városok követelték, hogy egyenkénti szavazatot kap-
janak, hiszen valóban abszurd helyzet volt, hogy az összes (együttvéve 800 ezer 
lakossal bíró) szabad királyi városnak egyetlen szavazata volt, hasonlóan egyetlen 
(például a 30 ezres Torna) vármegyéhez. A városi követek azonban egy másik jelleg-
zetes érvelést is alkalmaztak, kimutatva, hogy régen minden egyes városnak külön 
vótuma volt. A rendi országgyűlésben efféle – régi törvényekre és helyreállítandó 
szokásokra hivatkozó – rendies logikájú törekvés, amely méretüktől függetlenül 
a kiváltságos testületek megjelenítésére irányult, szintén megfelelőnek is tűnhet.  
A túlsúlyban lévő megyei követek azonban ellenálltak. Volt ebben része a nemesi 
befolyás féltésének, de főként annak, hogy az immár liberális alsótáblai többség 
nem fogadta el az arányokat tekintetbe nem vevő rendi érvelést. Hangoztatták, hogy 
az 1200-as Rusztnak nem lehet ugyanakkora szava, mint a 100 ezret közelítő Pest 
városának, de ugyanígy nem lehet azonos súlya egy megyével sem, hiszen a legki-
sebb megye lakossága is sokszorosan haladta meg a kisvárosokat. A rendszert a nép-
képviselet felé akarták közelíteni, amelynek alapja a kiváltság helyett a képviseltek 
számaránya kellett legyen.

A káptalanok ügyüket a városok rendi jellegű követeléseivel kapcsolták össze. 
mivel azokhoz hasonlóan nekik is csak egyetlen közös, „curiatim” voksuk volt az 
alsótáblán, a városi rend tradicionális érvelése az ő törekvéseiket segíthette: kapjon 
minden ülésjoggal bíró katolikus egyházi testület egy-egy szavazatot. A kérdés már 
a diéta kezdetén felmerült, majd a sérelmek tárgyalásakor és az indítványok között 
is előkerült. A megyei rendek azonban tiltakoztak, mondván, hogy a papság sze-
mélyes nemessége alapján a megyegyűléseken egyszer már gyakorolhatta politikai 
jogait, így kettős képviselet valósulna meg, továbbá követei – szemben a nemesi 
tömegek vagy városi polgárok által választott megyei, városi követekkel – csak a 
maguk érdekét, de nem másokat képviselnek. Helyzetük rendezését ezért az ország-
gyűlés általános rendezésére halasztották, amit viszont a káptalanok rendi jogaik 
sérelmének állítottak be.36 mint Kovács Ferenc írja, követeik „egymás után keltek 
képzelt jogaik védelmére, s tömérdek históriai adatokkal mutogatták, miként volt ez 
hajdan, s azokból következteték, miként legyen most. Hivatkozának különösen az 
1608:1. és több régi törvényekre, mik régebben a városi követek által már elősorol-

 35 Beöthy és mások érvei: kovács, i. m., I, 218, a személynök felszólalása: uo., 219. 
 36 kovács, i. m., V, 187–188.
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tattak, s mikre ez alkalommal mondatott vala, hogy alig egyebek immár homályos 
históriai adatoknál. Szólottak továbbá állásuk gúnyos voltáról, s jogtalanságról, 
noha e részben Elnök [a kormányt képviselő személynök] őméltósága […] sem osz-
tozék.”37 Velük szemben például Radvánszky Antal zólyom megyei követ azt han-
goztatta, hogy az egyházi rend a megyei követek által már képviselve van, Palóczy 
szerint pedig a hivatkozott törvény idején számos török területen fekvő káptalan 
nem is létezett, tehát nekik akkor nem is adhattak jogot. Ismét más meg azt mond-
ta, hogy ezen az alapon a végképp senkit sem képviselő, de az alsótábla kiegészítő 
részeként a naplót szerkesztő királyi táblai személyzet is szavazatjogot követelhetne. 
Bezerédy miklós kanonok válasza szerint viszont a diéta egész lefolyása mutatja, 
hogy a megyék nem képviselik a katolikus érdeket, s óvta a nemességet attól, hogy 
elutasítva az egyházat, szövetségesüket veszítsék, Palóczynak pedig azt válaszolta, 
hogy számos megyéről is elmondható, hogy a török alatt nem működött, akkor 
azoktól is meg lehetne vonni a jogokat. A váci káptalani követ szerint a királyi tábla 
nem országos rend, nem vethető össze státusa a káptalanokéval, amely viszont az.38

Az álláspontok elvi és logikai különbségét most Ráday Gedeon pesti követ fogal-
mazta meg, ismét csak nem protestáns felekezeti, hanem liberális politikai alapve-
téssel. mint mondta, nem boncolgatja, hogy „képviselik-e a megyék a katolicizmus 
érdekeit? Nem, mert e teremben mindenki a hon [!] érdekeit tartozik képviselni, s 
éppen mivel a papság nem ezeket, hanem a katolicizmus érdekeit képviseli, tartja a 
szónok szükségtelennek, sőt veszélyesnek is a klérusnak szavazatjogot adni.”39 Azaz 
a papság kiindulópontja rendi, míg a többségé immár közelít a népképviseleti logika 
felé, a résztvevők gyökeresen eltérő kiindulópontból és összeegyeztethetetlenül kü-
lönböző logika alapján érveltek. A jogegyenlőségből kiinduló érvelés azért is figye-
lemre méltó, mert történeti érvelést maga az alsótábla sem ritkán használt, továbbá 
mert a gyűlés kezdetén a rendi szellemben kaptak megrovást azok a káptalanok, 
amelyek még nem küldtek követet a táblára. E kettősség mutatja a politikai intéz-
mények működésében zajló eltolódást a rendi alapelv felől a modern parlamentáris 
irányba.

Végül ki kell térnünk arra, hogy vajon a káptalani követek mennyiben alkalmaz-
kodtak a társadalmi viszonyok és a politikai intézmények átalakulási folyamataihoz. 
mint látható, az országgyűlés elutasította a káptalanok rendies magatartását, és 
értetlenül viszonyult egyházias érveléséhez, így a katolikus egyház képviselői egyre 
inkább az ostromlott vár vagy a méltánytalanul támadott fél szerepében látták ma-
gukat.40 Világi szövetségesük nincs, a katolikus magánszemélyek hallgatnak, vagy 

 37 kovács, i. m., V, 203.
 38 mindegyik felszólalás. Uo., 204–205.
 39 uo., 205. Fazekas Csaba, érvek és ellenérvek a káptalani követek országgyűlési szavazatjogáról 

Szemere Bertalan ismeretlen beszéde alapján = Egyház és politika a XIX. századi Magyaror-
szágon, szerk. hegeDűs András, BárDos András, Esztergom, 1999. 11–32, kül. 15, és Fazekas, 
2001, 26.

 40 Fazekas, i. m., 2001, 24–25; uő, „Az idő ránk is terhesedett...” Adalék a politikai katolicizmus 
reformkori történetéhez: Adalék a politikai katolicizmus reformkori történetéhez = A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve, 35-36 (1997), szerk. veres lászló, viga Gyula, 255–270, kül. 258–260. 
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épp a protestánsokat támogatják, mint Beöthy, s mint az elnöklő személynök imént 
hivatkozott szereplése mutatja, immár a korábbi szövetséges, a királyi kormányzat 
is kiegyenlítő, semleges szerepre törekszik. A káptalani követek egyeztetéseik során 
e felismerésre csak az országgyűlés vége felé jutottak. Talán a diétára frissen beke-
rülő lipthay Antal kanonok, a tanácskozások titkára és jegyzője lehetett az, aki új 
felismerések és újfajta magatartás felé terelte társait. Lipthay megfogalmazásában 
maradt fenn az említett helyzetértékelés és az ebből fakadó következtetés is, mely 
szerint a katolikus egyháznak is azokhoz az eszközökhöz kell nyúlnia, amelyeket a 
protestánsok régóta használnak. Így a diéta végén petíciót intéztek az országgyűlés-
hez sérelmeik felsorolásával és egyben a protestáns folyamodványok megválaszolá-
sára. Hagyományos álláspontjukat tehát a korszerűbb petíciós intézmény alkalma-
zásával támasztották alá, igaz, egyelőre nem tudtak az akció mögé széles társadalmi 
támogatottságot építeni.41 Viszont a hiányt érezve döntöttek, hogy kilépve a tisztán 
egyházi és rendi politikai keretekből, komolyabb társadalmi tevékenységbe kell kez-
deniük egyesületek, sajtó és könyvkiadás eszközeivel, a katolikus magánszemélyek 
mozgósításával kell felmutatni az egyházias álláspont támogatottságát.42

A katolikus egyház tehát eljutott a korszerűbb társadalomszervezés és a modern 
parlamentáris politikai intézményrendszer egyes vonásainak tudomásul vételéig, 
megkezdte tájékozódását az ahhoz történő alkalmazkodásra is, használatának irá-
nyát azonban hagyományos viselkedése határozta meg. mégis ez kínálhatott volna 
lehetőséget arra, hogy a klérus ismét szorosabb kapcsolatot építsen a társadalom 
felé. Ilyenformán még a káptalani követek tevékenysége is felmutatja a politikai élet 
működésében jelentkező változásokat, korszerűsödési fejleményeket.

 41 Fazekas, i. m., 2001, 23–24, sörös, i. m., 871–877. 
 42 Fazekas, i. m., 1997, 261–262, sörös, i. m., 883–885.
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