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F O R R Á S O K . 

1. Kiadatlan kútfők. 

a) Győri püspöki levéltárból 7 kötet általános (tüzetes) egyházláto-
gatási jegyzőkönyv (canonica visitatio): 

1713 Soproni főesperesség; 
1714 Locsmándi főesperesség alsó kerülete (inferior districtus) ; 
1714 Rábai főesperesség; 
1732—33. 1 köt. rábai főesperesség; 
1733 Locsmándi főesperesség alsó kerülete; 
1759 Rábai főesperesség; 
1766 Locsmándi főesperesség alsó kerülete. 

b) Herceg Esterházy-levéltár 80. repositoriumának D, E, F, K, L fasci-
culusaiból 7 különböző évben végzett, részleges egyházlátogatások jegyző-
könyvei: 

1753 Soproni főesperesség; 
1754 Veperd plébánia (Locsm. főesp. felső kerület), másolatban; 
1756 Soproni főesperesség; 
1757 Soproni főesperesség; 
1766 Veperd plébánia; 
1780 Szakony plébánia (Locsm. főesp. alsó ker.) ; 
1781 Locsmándi főesp. felső kerülete. 

c) Sopron vármegye levéltárából vármegyei protocollumok (Balics La-
jos kanonok úr anyaggyűjtése alapján). 

d) Pannonhalmi könyvtárból (118. E. 13—16) 1744, 1745, 1746, 1750. 
évek jezsuita évkönyvei. 

2. Felhasznált irodalom. 

Békefi R.: Az újkori iskolázás (Beöthy-Badics: Képes magy. irod. 
tört.3 I. 197—215. 1.). Bpest, 1906. 

Calendarium Dioecesanum V. Cleri Jaurinensis. 1772. 
Danielik: A prémontréiek. Eger, 1866. 
Erdélyi L.: A pannonhalmi szt. Benedek-rend tört. V. köt. Bpest, 1907. 
Farkas S.: Csepreg mezőváros története. Bpest, 1887. 
Fábián L: A széplaki plébánia története (Magyar Sión, 1863.). 
Fábián / . : A vadosfai támadás (Magyar Sión, 1863.). 
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Fináczy E.: Magyarországi közoktatás története Mária Terézia alatt. 
2 köt. Bpest, 1899—1902. 

Fraknói V.: A m. kir. kegyúri jog szent Istvántól Mária Teréziáig. 
Bpest, 1895. 

Grünwald B.: A régi Magyarország. 1711—1825. Bpest, 1888. 
Hurter H.: Nomenclator Literarius Theologiae Catholicae.3 5 köt. 

Oeniponte, 1903—13. 
Karácsonyi J.: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970—-

1900." Nagyvárad, 1915. 
Kiss Á.: A nevelés és oktatástörténet kézikönyve. Bpest, 1877. 
Kühár F.: Adatok a Regnum Marianum lelkipásztorkodástörténetéhez. 

(Egyházi Lapok 1926, 205—7. 1.; 1927, 7—9. 1.). 
Künstle K.: Ikonographie der Heiligen. Freiburg i. Br., 1926. 
Lakatos V.; A csornai premontrei kanonokrend (Magyar Középiskola 

1909. II. köt. 2. sz.). 
Leder er E.: Régi magyar űrmértékek (Századok, 1923.}. 
Marczali H.: Magyarország története a szatmári békétő l a bécsi con-

gressusig. (A magy. nemzet története, VIII. köt.) Bpest, 1898. 
Marczali H.: Magyarország története II. József korában, I. köt. 

Bpest, 1881. 
Mályusz E.: A helytörténeti kutatás feladatai (Századok, 1924.). 
Mihály f i Á.: A z emberek megszentelése.2 Bpest, 1926. 
Mihály f i Á.: A nyilvános istentisztelet.3 Bpest, 1923. 
Mihályfi Á.: A papnevelés története és elmélete, II. köt, Bpest, 1896. 
Molnár A.; A közoktatás története Magyarországon a XVIII. század-

ban. Bpest, 1881. 
Pogány F.: A m, népoktatás története (Magy. népoktatás 143—181. 1.) 

Bpest, 1928. 
Societas Goerresiana: Concilium Tridentinum. Freiburgi Brisgoviae, 

1901—1924. 
Szekfű Gy.: A kat. történetírás Magyarországon (Magy. kath. Alma-

nach). Bpest, 1927. 
Szekfű Gy.: A magyar állam életrajza.2 Bpesf, 1923. 
Tagányi K.: Vé lemény a megyei monographiák tervrajza ügyében 

(Századok, 1894.). 
Timon Á.: A párbér Magyarországon. Bpest, 1885. 
Vanyó T.: A kath. restauráció Nyugatmagyarországon. Pannonhalma, 

1928. 
Zsilinszky M.: A magyarhoni protestáns egyház története. Bpest, 1907. 



BEVEZETÉS 

Sokak lelkében él már hosszú idők óta a vágy, minek 
Serédi Jusztinián, Magyarország biboros hercegprímása a Szt. 
István-társulat LXXIII. közgyűlésén elmondott elnöki megnyitó-
beszédében adott messzehangzó szavakban kifejezést: ,, . . . tör-
ténelmi munkára volna szükségünk, amely megmutatná az Egy-
ház áldásos működését . . . , amely rámutatna a katholicizmus 
igazi szerepére és érdemeire magyar hazánk viharos történeté-
ben is, amely biztos források alapján kimutatná, hogy itt nem-
csak országalapító, hanem mindenkoron nemzetfenntartó hivatást 
is teljesítettek a katholikusok."1 Az ébredező katholikus öntudat 
Egyháztörténelmet kíván, mely méltó legyen a magyar katholi-
cizmus múltjához és jelenéhez. A mi, apró részletekbe bocsát-
kozó anyaggyűjtésünk, mely időben is, térben is szűk keretek 
közt mozog, csak egy kő óhajt lenni a magyar kath. Egyháztör-
ténet dómját felépítő szintetikus történetírók kezében. 

Dolgozatunk a magyar katholicizmus egyik legdicsőbb korá-
ból veszi tárgyát, mikor már Pázmány, Esterházy Miklós és 
Zrinyi gondolataiból kialakult a Regnum Marianum fogalma, 
mely szerint az önálló magyar állam a Habsburg-házból szár-
mazó apostoli királyával az Istenanya pártfogása alatt él.2 S 
ennek ellenére szinte érthetetlen, hogy mi katholikusok — Szekfű 
Gyula megfontolásra méltó szavai szerint — épen a Regnum 
Marianum, mint magyar állami konstrukció és állami meg nem-
zeti valóság korszaka iránt nem érdeklődtünk, hogy épen a ma-
gyar barokk-korszaknak a religiótól, a katholicizmustól hordo-
zott életével nem törődtünk.3 

1 Katholikus Szemle. 1928. 196. 1. 
2 Szekfű: A magy. állam életrajza 149. 1. 
3 A katholikus történetírás Magyarországon. (Magy. kath. Almanach. 

1927. 795. 1.). 
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Forrásaink elsősorban az eddig szinte teljesen figyelmen 
kívül hagyott egyházlátogatási jegyzőkönyvek, a visitatiók. Ezen 
egyházlátogatások elrendelése a trienti zsinatra vezetendő visz-
sza, hol szigorúan meghagyják, hogy a püspök vagy vikáriusa 
vagy az általa megbízott visitator legalább két évenként láto-
gassa meg az egyházmegye plébániáit, A látogatások célja az 
igaz vallás terjesztése s a tévtanok kiirtása, a jó erkölcsök vé-
delme, a hívők közt a vallásosság s a béke ápolása s egyéb, al-
kalmi intézkedések foganatosítása.4 Idők folyamán azonban a 
visitatió intézménye is változásokon ment át. 

Korunkban már nagyobb időközökben (10—30 év) végzik 
az egyházlátogatást s jellege is némikép alakult. Igaz ugyan, 
hogy most is a ,,fidei roboratio" a cél, de az erkölcsi szempon-
tok mellett az anyagiak is erősen érvényesülnek.3 E fejlődés 
azonban természetes, mert egyrészt a trienti zsinat óta az Egyház 
helyzete már ismét megerősödött s a fönt jelzett célokat részben 
más intézmények (népmissziók, vallásos társulatok, stb.) is 
szolgálják, másrészt pedig az anyagi helyzet ismerete fontos, 
mert így tudják számontartani, hogy hol kell jövedelmet vagy 
épületeket javítani s hol lehet új plébánia alapításával a paro-
chialis szervezetet tovább fejleszteni.6 Mivel pedig a plébániák 
alapítása s a szegényebb jövedelmű plébánosok segélyezése a 
király által 1733-ban létesített ,,cassa parochorum" terhére tör-
ténik, azért a visitáló esperes mellett • ott találjuk a főkegyúr 
megbízottját is a megyétől e célra kiküldött ,,iurassor" szemé-
lyében. Az egyházlátogatás a fejlődés eme fokán tehát már nem 
csupán vallási intézmény. A bizottságnak egyébként rendes tag-
jai még a földesúr ( = kegyúr) megbízottja, az illető község bí-
rója, esküdtje s a templomatya, kik egyes kérdésekben felvilá-
gosítással szolgálnak a visitatornak. 

4 „Visitationum autem omnium istarum praecipuus sit scopus sanam 
orthodoxamque doctrinam expulsis haeresibus inducere, bonos mores tueri, 
pravos corrigere, populum cohortationibus et admonitionibus ad religionem, 
pacem innocentiamque accendere; caetera, prout locus, tempus et occasio 
feret, ex visitantium prudentia ad fidelium fructum constituere." Sess XXIV. 
decr. de reform, cap. III. 

5 Az 1733. évi locsmándi kerület visitatiójának tárgya: descriptio pa-
rochorum, parochiarum, ecclesiarum, fundorum, proventuum uti et scho-
larum. 

8 Timon: A párbér Magyarországon 25. 1. 



A visitatornak kettős megbízatása van, királyi és püspöki. 
A királyi helyett azonban többször szerepel már a helytartó-
tanácsé is. Ennek oka abban rejlik, hogy az 1723-ban szerve-
zett kir. helytartótanács a főkegyúri jogoknak is állandó fel-
ügyeleti és ellenőrző közege.7 A tanács kebelén belül alakult 
egyik, három tanácsosból s egy titkárból álló bizottságnak külön-
leges kötelessége felügyelni, hogy az egyházakban, azok jogaiban 
s épületeiben kár ne essék.8 

Végül idézésünk módjára vonatkozólag megjegyezzük, hogy 
a szövegben vagy jegyzetben előforduló számok — hacsak ellen-
kezője nem világos az összefüggésből — a megfelelő vísitatió 
évét jelzik. Mivel pedig ugyanazon évből csak kétszer van két 
főesperességre is vonatkozó általános visitatiónk, azért az év-
szám rendszerint a megnevezés mellőzésével is meghatározza a 
kérdéses főesperességet. 

' Fraknói: A m. kir. kegyúri jog szt. Istvántól Mária Teréziáig. 448. 1. 
8 Canonica visitatióra vonatkozólag 1. még Vanyó: A kath. restauráció 

Nyugatmagyarországon. 1—2. 1. 



I. 

Szent helyek 
A keresztény egyházközségek középpontja keždettôl fogva 

az a hely, ahol a hívők gyülekeznek, ahol az újszövetség áldo-
zata megújul, mai nevén a templom. Az általános Egyház min-
dig, de a 18. században diadalmas reneszánszát élő magyar kath. 
Egyház különösen is nagy gondot fordít szent helyeire. Visi-
tatióink hű tükrei az Egyház eme anyai gondosságának. A köz-
ségbe érkező visitator első kérdése az ecclesiára vonatkozik: 
ennek léte és állapota érdekli őt legjobban. S a lelkiismeretes 
visitator a helyszínen látottak-hallottak alapján megírja jelen-
tését, mi pedig most, másfél-két évszázad távolából e jegyző-
könyvek alapján igyekszünk vármegyénk templomi viszonyaira 
némi világosságot vetíteni. 

A 18. század elején — 1713—14 tá ján — Sopronmegye 
templomain is a török háborúknak, Rákóczi felkelésének s az ezek 
nyomában járó általános elszegényedésnek félreismerhetetlen 
nyomait látjuk. S ha mindezekhez hozzávesszük még a hosszú 
időn át folyó felekezeti ellenségeskedést, akkor nem lesz feltűnő, 
ha megyénk keleti, a protestánsoktól jobban lakott s a katholiku-
soktól kevésbbé pasztorált részén oly súlyos körülmények közt 
találjuk templomainkat. 

Részleteiben tekintve az állapotokat, a helyzet a következő. 
A szinte teljesen katholikusoktól lakott soproni főesperesség 
templomai ellen az 1713. évi visitatornak semmi érdemleges ki-
fogása nincs. Ezek jók és tisztán tartottak. Egészen más a hely-
zet a vele szomszédos locsmándi főesperességben, ennek is in-
kább a keleti, magyarlakta felén, az inferior districtus-ban. A 
templomok jó része romban fekszik1 vagy romlásnak indult,2 

1 Ság, Himod, Jánosfa, Ebergőc. 
2 Csepreg, Lövő, Czírák, Pinnye, Felszopor. 
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vagy legalább is egyes részeiben szorul javításra.3 De a helyzet 
mégsem vigasztalan, mert nem áll egyedül a sopronhorpácsi 
templom esete, melyet, noha emberemlékezet óta romban hevert, 
már elkezdtek restaurálni.4 

A rábai főesperességben szintén sok a hiány és mulasztás. 
Különösen a fíliákban találunk elhagyatott, sőt romba dőlt 
templomocskákat.3 

E nagyfokú elhagyottsága templomainknak azonban már 
nem tart sokáig. A magyar kath. Egyház ellenreformációja befe-
jeződik s győzelme jeleiként ismét, de nagyobb számban épül-
nek, díszesebb formába öltöznek templomai. Megyénkben 
ugyanez a helyzet. 50 esztendő leforgása után — 1760 körül — 
templomainkat kevés kivételével, kifogástalan állapotban talál-
juk. Számuk gyarapodott, helyzetük megjavult. A változások 
szemléltetésére vessük össze egymással a különböző időkből 
származó visitatióink tanúságait. A rábai főesperességben 1714-
ben összesen 30, 1733-ban 35, 1759-ben pedig 40 templom van. 
Még nagyobb arányú a fejlődés a locsmándi kerület magyar 
részén, ahol 1714-ben 37, 1733-ban 48, 1766-ban már 52 temp-
lomról tesz említést a visitator. Ez adatok más szóval azt je-
lentik, hogy vármegyénknek e szempontból eddigelé elhanyagol-
tabb felében is 105 község közül már csak a 13 legjelentéktele-
nebb falunak nincs saját temploma a 18. század hatvanas évei-
ben! Bár a megye nyugati felében — a soproni főesperesség s a 
locsmándinak német része — adataink hiányossága miatt a 
templomi viszonyok alakulását számszerint nem is tudjuk kimu-
tatni, annyi bizonyos, hogy ott sincsenek kedvezőtlenebb álla-
potok. Ezt következtetjük abból, hogy 1713-ban s a 17. század 
második felében is a nyugati egyházakat látjuk a legrendezet-
tebb állapotban.6 

Ezek után lássuk részleteiben azt a nagy munkálkodást, 
templomi építkezést, mely korunkat különösképen jellemzi. 

3 Bük, Hidegség, Pereszteg, Sopronkövesd. 
4 Századunk elején javították Nagylózs, Egyházasfalú, Szakony, Iván 

templomait. 
5 Vág, Pásztori, Sobor, Osli, Farád, Egyed templomai teljesen hasz-

nálhatatlanok. Több-kevesebb javításra szorulnak a csornai, rábacsanaki, 
barbacsi és vásárosfalui. A rábatamásinak belseje még nem jó, de már építik. 

0 V. ö. Vanyó: Id. m. 33. 1. 
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1714—1759. terjedő időben a rábaii kerületnek 4 plébániáján7 s 5 
filiáján8 épül templom. S ezek vagy teljesen újak, amennyiben 
ott azelőtt még nem volt templom, vagy pedig a régit lebontották 
s esetleg megnagyobbítva építették újjá. A locsmándi kerület ma-
gyar felében még több új templomot találunk! 6 plébániát" és 12 
f ilialis községet10 említ az 1733. s az 1766. évi visitator, mint 
amely helyeken 1714—1766. épült új Isten-háza. 

Az ily hatalmas arányú templomépítkezések korában csak 
természetes, ha sok többé-kevésbbé restaurált templommal is ta-
lálkozunk. A rábai kerületben 3 plébánia-11 s 7 filialistemplo-
mot12 restauráltak, a locsmándi kerület fentebb említett részé-
ben pedig 8 plébánia-18 és 6 leányegyház14 javítását említik 
visitatióink. 

Ezekután önkénytelenül felmerül a kérdés, hogy kik viselték 
az említett templomok építési, illetőleg restaurálási költségeit? 
Bár e kérdésre pontos feleletet adni nem tudunk, mégis a terhek 
viselőire nézve azt hisszük, hogy az ismert adatokat átlagos 
arányszámoknak is tekinthetjük. Ezek szerint pedig a templom, 
a község és a kegyúr egyenként 3, a község és kegyúr együtt 2, 
a község és templom együtt 1 építkezés terheit viselték. Ebből 
tehát látjuk, hogy a földesúrak áldozatkészsége mellett a jobbá-
gyok dénárjai, sőt forintjai is méltóképen képviseltetik magukat 
Isten dicsőítésére szolgáló épületek emelésénél s azoknak méltó 
díszben, tisztaságban való megőrzésénél. Ez különösen dicséretre 
méltó s az általánosan felbuzduló vallásos érzésnek is különös 

7 Egyed 1733,; Szany, Szilsárkány, Bősárkány 1759 körül, merť ekkor 
még újaknak mondja őket a visitator. 

8 Vág 1728, Jobaháza 1741, Vadosfa 1756, Garta és Vica 1733—1759 
között. 

S' Káptalanvis 1722, Fertőszentmiklós 1725, Bő 1747, Sajtoskál 1754r 

Bük 1757, Röjtök 1760. 
10 Zsira 1730, Répceszemere 1733, Lőcs 1734, Ság 1738, Keresztény 1744, 

Und 1750, Sarrod 1752, Endréd 1755, Hegykő 1759, Gyalóka 1761, Fertő-
szergény 1762, Fertőboz 1733—1766 között. 

11 Bogyoszló 1731, Mihályi 1748, Magyarkeresztur 1733—1759 közt. 
12 Rábatamási 1732, Németi 1733, Rábaszovát 1745, Egyházaskesző 

1753, Babót 1755, Rábacsanak 1759 körül, Rábapordány 1733—1759 között. 
13 Süttör 1729, Czirák 1731, Bük 1733, Sopronhorpács 1744, Sopron-

kövesd 1748, Nemesládony 1751, Ujkér 1730 és 1747, Csepreg 1740 és 1776. 
14 Pusztacsalád, Felszopor 1730 körül; Gór 1749, Nagygeresd 1755, 

Nemeskér 1759, Völcsej 1763. 
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jellemzője azért, mert majdnem mindez akkor történik, amikor 
a vármegye gazdasági helyzete nemcsak kedvezőtlen, de szeren-
csétlen. A sok jégeső, tűzvész, sáskajárás s szinte az egész 18. 
századon át dühöngő állatvész folytonosan útjában áll a lakos-
ság gazdasági megerősödésének.15 

Bár tehát a templomok épületi viszonyai terén eddig még 
nem tapasztalt előhaladást látunk, a rábai kerület visitatorának 
némi kívánnivalója még mindezek mellett is marad. így a bá-
gyogi plébániatemplom nemcsak 1733-ban, de 1759-ben is javí-
tásra szorul. Több hiány és pótolnivaló mutatkozik a filíalis 
községekben.16 De ez természetesen nem esik oly súlyos beszámí-
tás alá, hisz e helyeken úgyis ritkábban, évente esetleg csak né-
hányszor tartanak szentmisével összekötött istentiszteletet. 

A templomok helyzetének emez általános vázolása után át-
térünk azoknak részletes leírására. 

A templom helyének megállapításakor több szempontot 
vesznek figyelembe. Egyik és legfontosabb az, hogy lehetőleg 
mindenkihez egyaránt közel legyen. Ezért találjuk a legtöbb 
templomot a község közepe táján. A másik a tűztől és árvíztől 
való védekezés szempontja. Ahol a közelben folyó van, ott 
gyakran kisebb-nagyobb dombra építenek,17 ahol pedig inkább 
tűztől félnek, ott a falutól némi távolságra áll a templom.13 

Vannak végül oly községek is, melyek a falu végén fekvő dombra 
vagy emelkedettebb helyre építenek, mert ott tűztől is, víztől is 
biztosnak tudhatják szentegyházukat.19 A középpulyaiak kőfal-
lal védik az árvíztől templomukat, a sopronnyéki a község köze-
pén van ugyan, de — az 1781. évi visitatio szerint — nincs is biz-
tonságban a tűztől s egyéb veszedelmektől. 

Templomok építkezésmódjára vonatkozólag nagyon szűk-
szavúak visitatoraink. Építészeti stílusról sehol sem tesznek 

15 Protoč XX. 468. 1. 
1B A kisfaludi templom, mely fából készült s náddal fedett, 1759-ben 

is roskatag; a szentandrási szintén düledezőfélben van és kicsi (1759). Leg-
vígasztalanabb a pásztori-i templom helyzete. Az 1733. évi visitator úgy ér-
tesül, hogy tán már 100 éve is elhagyatott és gondozatlan s még az 1759. 
évi visitator is istentisztelet lartására alkalmatlan állapotban találja. 

17 Csáva, Vámosderecske, Fertőboz, Nagymarton. 
1S Lá nzsér, Fertőszentmiklós, Endréd, Szakony, Répceszemere, Pász-

tori, Vág, Ágfalva, Somfalva. 
10 Bük, Császárfalu, Borosd. 
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említést, de azért a nélkül is tudjuk, hogy a templomépítések e 
százada teljesen a virágkorát élő barokkot uralja. Az 1766-ban 
meglátogatott' templomok mind szilárd anyagból: ,,ex solidis 
materialibus" készültek.20 A rábai főesperesség templomai szin-
tén szilárd anyagból: kőből vagy téglából épültek, mert mint 
rendkívüli jelenséget említi az 1733. évi visitator a 2 vályog-
,,ex lateribus moor vulgo"21 és 2 fatemplomot.22 A kis acsalagi 
templom az egyedüli, mely 1733 után fából épül. 

Legtöbb templomunk padlózata téglából rakott; kivételt 
csak két esetben ismerünk. A vármegye legszebb s legjobban 
felszerelt templomai közé tartozó széplaki s a csepregi szt. Mik-
lós padlózata márványkockás. Ebből azonban nem következik, 
hogy a megye nyugati felében épült gazdag templomok közt — 
melyekről ily irányú feljegyzéseink nincsenek — több ilyet nem 
lehetne találni. 

A menyezet egészben vagy részben (szentély, kórus) leg-
többször bolthajtásos. A rábai kerület visitatora 1733-ban ugyan 
még sok helyen sürgeti a templom boltozását,23 1759-ben azonban 
már csak Veszkényben van e téren pótolnivaló. A locsmándi 
kerület egyes községeiben viszont még 1766-ban is találhatók 
templomok,24 melyeknek hajója gerendákkal van fedve. Ez eset-
ben a menyezetet rendszerint festik. A nagygeresdí templom 
hajójának menyezete vakolt: ,,caemento tabulatum, volgo stoko-
tura" (1766). 

Templomainkat általában cserép vagy fazsindely fedi; a 
kettő azonban együtt is előfordul.25 Filiákon azonban, különösen 
ahol fából épült a templom, nádfedést is találunk.26 Módosabb 
községekben mindgyakoribb lesz a cseréptető, mert ez biztosabb 
a tűzvésszel szemben, mint Szentmárton visitatora megjegyzi 
(1781). 

20 Sopronhorpács teihploma a törmelékek s a lakosság bizonysága sze-
rint egykor a templáriusoké volt s „ex sectis et quadratis lapidibus" épült. 

21 Bősárkány, Maglócza. 
22 Kisfalud, Garta. 
23 Veszkény, Szárföld, Rábaszovát, Rábapordány, Sobor, Szentandrás, 

Vásárosfalu, Rábakeczöl. 
24 Ebergőc, Sopronszécsény, Jánosfa, Nemesládony. 
25 Vámosderecske 1781. 
26 Vásárosfalu 1714; Acsalag, Kisfalud 1759. 



13 

A templom épületének leírása után a vele kapcsolatos to-
ronyról és sekrestyéről szólunk néhány szót. Az 1733. évi visita-
torok mind a locsmándi,27 mind a rábai kerületben28 nem egy 
helyütt teszik szóvá a torony hiányát. És nem hiába! Az 1759 
évi visitatio már csak Veszkénynél és Oslinál, az 1766. évi pedig 
Homoknál, Endrédnél és Pusztacsaládnál sürgeti a toronyépítést. 
Templomaink általában egy toronnyal épülnek;29 anyaguk leg-
többször kő. Erre mutatnak az ilyesfajta jelzők: robustissima 
(Bük 1766), solidissima (Pereszteg 1766). Néhány torony külö-
nöskép megtetszhetett az 1766. évi visitatornak, mert elegans-nak 
mondja őket.30 Ugyanő említi meg azon községeket is, melyek-
ben a torony csúcsát bádoglemezekkel borították.31 Említésre 
méltó, hogy még 1766-ban is találunk fatornyokat, melyeket vö-
rösre festettek.32 

A harangok száma nagyon különböző. Szegényebb, különö-
sen filialis templomok megelégszenek 1—2 haranggal. Van tudo-
másunk azonban 6 (Széplak 1766), 5 (Sopronnyék 1781), 4 (Kis-
marton 1713; Császárfalu, Szentmárton 1781) harangos egyhá-
zakról is.33 Általánosnak — legalább is a plébániatemplomokra 
vonatkozólag — a 3 harangot tekinthetjük.34 Öntési helyük, úgy 
látszik Ausztria. A vámosderecskeiek közül ugyanis az öreg-
s a lélekharang Bécsújhelyen, a középső Bécsben készült a 18. 
század első felében. A széplaki harangok közül négyet Széchenyi 
Zsigmond kegyúr szintén Bécsújhelyen öntetett. Harangok mel-
lett a jobb felszerelésű templomaink tornyain rendesen még egy 
másik, szintén a hívők céljait szolgáló eszközt is találunk, s ez 
a toronyóra. Adataink származási helyét tekintve e szempont-

27 Iván, Sopronhorpács, Hidegség, Homok, Sopronszécsény, Sarrod, 
Lőcs. 

28 Veszkény, Páli, Beled, Dör, Rábaszovát, Rábapordány, Sobor, Szent-
andrás, Vásárosfalu, Rábakeczöl. 

29 3 tornyos a vulkapordányi (1713) s a széplaki (1766). A kismartoni 
plébániatemplomnak több tornya van (1713). 

30 Csepreg, Bő, Zsira, Röjtök. 
31 Széplak, Káptalanvis, Zsira. 
32 Répceszemere, Petőháza, Fertőszergény, Fertőboz. 
33 Itt jegyezzük meg, hogy a kismartoni várkápolna harangja, melyhez 

hasonló a visitator szerint is aligha van az országban, 175 mázsas. 
34 Csepreg, Bő 1766; Vámosderecske, Haracsony, Középpulya, Ré-

czény 1781. 
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ból is megyénk nyugati vidékének teijiplomai vannak nagy több-
ségben.35 

A templomnak másik szükséges melléképülete a sekrestye, 
mely főleg az egyházi ruhák s liturgikus edények elhelyezésére 
szolgál. Első visitatióink idejében (1713—14) mind a tornyok, 
mind pedig a sekrestyék tekintetében sok a javítani s építeni 
való. De ez az akkori templomok állapotának megismerése után 
már nem látszik rendkívüli tünetnek. Bár a hiányokat buzgón 
igyekeznek pótolni, azért a locsmándi alsó36 s a rábai kerület37 

visitatorai 1733-ban mégis még több helységről jegyzik fel, 
hogy híjával vannak a sekrestyének. Később már csak egy-két 
f ilialis egyháznak nincs sekrestyéje. Itt azonban épen a templomi 
felszerelések hiányos volta miatt elég könnyen tudják nélkü-
lözni, Építési módjukra vonatkozólag csak az 1766. évi visitatio 
szolgáltat adatokat. Ezek szerint a menyezet legtöbbször geren-
dás, de sok helyütt38 találkozunk már a biztosabb, erősebb bolt-
hajtásokkal is. Ugyanezen visitator említi meg azt is, hogy a 
süttöri sekrestye ablakát szt. Márk színes képe díszíti. 

E két, majdnem mindenütt előforduló melléképületen kívül 
néhány helyen még oratorium is kapcsolódik a templomhoz. Az 
oratorium istentiszteletek alkalmával a kegyuraknak és család-
juknak áll rendelkezésére.39 

A templom épületének általános leírása után a felszerelést, 
„supellectilia" fogjuk ismertetni. Ismertetésünkben azonban mel-
lőznünk kell az idők folyamán bekövetkező változások pontosabb 
feltüntetését, mert nem mindegyik visitator tartotta egyaránt 
fontosnak a templom felszerelésének aprólékos felsorolását 
Egyesek kötelességükhöz híven megszemlélvén a templom belső 
állapotát, csak általános ítéletüket foglalják jegyzőkönyvbe. 
,,Bene, sufficienter, exigue, mediocriter, misere provisa" azok a 
kifejezések, melyekkel legtöbbször találkozunk. 

35 Toronyórát említenek visitatióink a következő községekben: Kis-
marton, Feketeváros, Fertőmeggyes 1713; Nagymarton 1753; Czinfalva, Oka. 
Fertőfehéregyház 1757; Csepreg, Széplak, Sopronkövesd, Lövő 1766; Szent-
márton, Sopronnyék, Vámosderecske 1781. 

36 Sarrod, Hegykő. 
3' Bogyoszló, Rábaszovát, Szentandrás. 
38 Szakony, Sopronhorpács, Nagylózs, Pereszteg, Hidegség, Lövő, 

Nagycenk, Csapod, Süttör, Czirák, Fertőszergény. 
39 Röjtök, Széplak, Sajtoskál 1766. 
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Katholikus templom felszerelésének legfontosabb része az 
oltár. Itt újul meg naponként az újszövetség örök áldozata, 
mely éltető eleme a hívők lelki életének. Meg is találjuk min-
den templomunkban, de csak a század második felében. 
1733-ban még több filialis templomban hiányzik, aminek főoka 
valószínűleg az, hogy a protestánsok, mikor még ők használták, 
eltávolították belőlük az oltárokat s a szegény lakosság még 
nem tudta a hiányt pótolni.40 Oltárok számára vonatkozólag — 
főleg a vármegye nyugati részében — a hármat fogadhatjuk el 
általánosnak a plébániatemplomok részére.41 De többet s keve-
sebbet is említenek visitatióink.42 

Az oltárok vagy szilárdak, elmozdíthatatlanok, vagy hor-
dozhatók (altare portatile). Ez utóbbinak használata már nem 
dívik korunkban, mert visitatiónk csak egyszer tesz róla emlí-
tést (Lánzsér 1781.). A 17. század végén, különösen a törökök 
1683. évi nagy felvonulása után még majdnem minden, templom 
felszerelési tárgyai közt előfordult.43 Hiányzásuknak oka úgy-
látszik az, hogy a templomok eléggé fel vannak szerelve s a 
szükség-oltár számba menő altare portatilé-kre többé már nem 
szorulnak. 

Az oltárok közt természetesen a főoltár a legdíszesebb.44 

Rajta helyezkedik el az eucharistikus Krisztus lakása, a taber-
naculum, minek tisztaságára s szárazvoltára gondot kell for-
dítania a plébánosnak (Szakony 1780.).43 Oltárfelszerelése-
kül térítőkét, antipendiumokat, gyertyatartókat s könyvtartó 
vánkosokat említenek visitatióink. Oltárterítők elég nagy szám-

40 Szentandrási templom oltárait az ott működő prédikátor távolította 
el az 1714. visitatio szerint. 1733-ban nincs oltár Szárföld, Szilsárkány, Né-
meti, Kisfalud, Felszopor templomaiban. 

41 Három oltár van a következő községek templomaiban: Márcfalva 
1713; Nagycenk, Hidegség 1714; Széplak 1766; Császárfalu, Haracsony, Ré-
czény, Szentmárton, Borosd (filia) 1781. 

42 7 oltáros a kamalduliak lánzséri temploma 1781, 6 a csepregi 1766, 
5 a kismartoni, oszlopi 1713; sopronnyéki 1781. 4 oltáros a szentmargit-
bányai 1713, vámosderecskei 1781. Csak 2 oltára van az egyébként elég jól 
felszerelt szakonyi 1780 s középpulyai templomnak 1781. 

43. Vanyó id. m. 18. 1. 
44 A kismartoni főoltár gipszből készült (1713). 
43 A sopronnyéki templomnak az az érdekessége, hogy egyik mellék-

oltárán is van szentségház. (1781.) 
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mal szerepelnek egyes templomainknál.46 Szakonyban két anti-
pendíum van; Vámosderecskén ugyan több, de ezek nem sza-
bályszerüleg, vászonból vagy selyemből készültek, hanem csak 
festett deszkalapok: ,,antipendia lignea pieta". E rendellenes-
séget csakis a templom szegénysége mentheti.47 Gyertyatartók-
ból a főoltáron legtöbbször 6, mellékoltárokon 2 darabot talá-
lunk.48 Ezzel szemben azonban az 5 oltáros sopronnyéki temp-
lomban 24, a 3 oltáros réczényiben 14 tartóról szólnak ada-
taink (1781.), Külön említést érdemel Fraknónádasd, ahol ara-
nyozott angyalok tartják a gyertyatartókat (1713.). Könyvtartó 
vánkosokat csak Szakonyban említ a visitator (1780.). 

A szentély, illetőleg a főoltár felszereléséhez tartozik még 
a szentségház előtt égő lámpa, mely az Oltáriszentség jelenlé-
tét jelzi.49 Öröklámpa használata azonban nem mondható álta-
lánosnak, mert egyes helyeken csak istentisztelet alatt, illető-
leg csak vasár- és ünnepnap, máshol pedig egyáltalán nem 
ég öröklámpa. Oka ennek a templom szegénysége — Peresz-
tegen 1714, Középpulyán 1781 — vagy pedig, mint a vámos-
derecskeiek mentik magukat 1781-ben, nincs rá alapítványuk.50 

Szentgyörgyön tudjuk egy családról, hogy évente 3 frt-t fizet 
a templom olajára (1757). 

A ha,jó felszerelésére vetve tekintetünket, először is a 
mellékoltárok ragadják meg figyelmünket. Ezek számáról s 
s némi felszereléséről a főoltárral kapcsolatban már szólottunk. 

Padokról csak akkor emlékeznek meg visitatióink, ha rosz-
szak s javításukat sürgetik.51 Kivételesen említik a szakonyi 
padokat, ahol jók (1780.) s a császárfaluiakat, mert itt 4 frt jö-
vedelme van belőle a templomnak (1781). 

48 Szakony 6 (1780); Császárfalu 12, Vámosderecske 6, Borosd 7, 
Lánzsér 8 drb. (1781.). 

47 Mihályfi: Nyilv. istentiszt. 231. 1. 
48 Szakony 1780; Császárfalu, Borosd, Lánzsér 1781. 
49 Kishöflányi öröklámpa ezüstből készüli az 1713. évi visitatio szerint. 

Egyszerűbbek a somfalvai 1756, feketevárosi 1757, szakonyi 1780, haracsonyi 
s a császárfalui 1781. 

50 Ssa Eucharistia non diu noctuque coram ardente lampade asservatur, 
cum nulla desuper (ut in aliis locis) fundatio sit, tantum durantibus Divi-
nis ordet lampas. 

51 Bük, Bő, Sarrod 1714; Beled 1732; Barbacs 1733; Középpulya 1781. 
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A hajó környezetéből szintén kiemelkedő tárgy a szószék, 
ahonnét az oltár szolgái fáradhatatlanul folytatják az isteni 
Magvetőnek sok századokkal előbb megkezdett munkáját. 
Anyagát tekintve legtöbbször fából készült, mert így könnyeb-
ben tudták faragásokkal díszíteni.52 Sokszor festették, aranyoz-
ták vagy ezüstözték is őket. Kőszószékről csak elvétve van 
tudomásunk.53 Ezekkel szemben filiális templomokban, ahol 
egyébként is több hiány mutatkozik, gyakran nélkülözik a 
prédikálószéket. 1733-ban még plébániatemplomot is találunk, 
melynek nincs szószéke (Pereszteg). 

Az 1781. évi visitatio szól a keresztkútak állapotáról is. Em-
líti a haracsonyit s vámosderecskeit és tisztaságáért megdicséri 
a császárfaluit. 1780-ban a szakonyi templomban nincsen, mert 
ez a falun kívül van s így a kényelmetlenségek elkerülésére 
a plébánia mellett levő szt. Háromság-kápolnában állították fel 
a kőből készült keresztkútat. 

A hajó végén emelkedik a kórus és raj ta az orgona.54 A 
kórus a szentéllyel egyetemben sokszor oly templomban is 
bolthajtásos, 'ahol a hajó menyezete csak deszkával, gerendával 
fedett. Fakórust szegényebb, filialis templomokban találunk, 
de itt is mihamar kőkórus épül helyébe.55 Orgonáról csak né-
hány visitatiónk szolgáltat adatokat. De ezekből is megállapít-
ható, hogy minőségük a templom gazdasági helyzetével van szo-
ros összefüggésben. Legjobbak a soproni főespe»ességben talál-
hatók s itt is kiválnak a kismartoniak.56 Filiákon gyakran hiánv-

52 Egyszerűbbek: Pinnye, Csorna 1714; Endréd 1766; Szakony 1780; 
Vámosderecske, Répcekároly, Középpulya, Sopronnyék, Réczény 1781. Mű-
vészi faragásukkal tűnnek fel 1713-ban: Szárazvám, Márcfalva, Feketeváros 
szószékei. Szobrok díszítik a kelénpatakit s a darufalvi szintén díszes 
„valde decora." 1766-i visitatornak legjobban tetszik az aranyozott széplaki. 

53 Nagycenki „ex expolitis lapidibus" készült (1714). Egyszerűbb a 
felszopori 1766. 

j4 A kismartoni plébániatemplom kórusán külön hely van fenntartva a 
zenészek számára. 1713. 

55 Pinnye 1714; Endréd 1766; Hegykő 1733; Répcekároly 1781. 
db A kismartoni várkápolna orgonája a visitator szerint nagyon érté-

kes. 14 regiszteres, arannyal, ezüsttel díszített. Nagy a plébániatemplom or-
gonája is: 12 regiszterrel. Nagyobb orgonák közé tartoznak még a kishőf-
lányi, fertőfehéregyházi, feketevárosi, széleskúti (1713) és a szakonyi templom 
orgonája (1780). 

Csóka: Sopron vármegye kath. egyházi és tanügyi viszonyai 2 
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zik, sőt 1759-ben még a csornai plébániatemplomban is. Ez a 
régi s kicsi templom — ipso tanto populo angustissima Eccle-
siola — egyébként sincs bőven ellátva felszereléssel. 

A templom felszerelésén kívül szólnunk keH még a templom 
díszítéséről. E díszítések elsősorban nem öncélt szolgálnak, 
hanem az áhítatgerjesztésnek válnak előmozdítóivá. Épen ezért 
csak az Úr Jézust és szenteket ábrázoló képek, szobrok, zász-
lók jönnek itt tekintetbe. 

Vármegyénk egyik leggazdagabban díszített temploma a 
széplaki. Ecclesia maiestuosá-nak mondja a visitator már 
1733-ban, pedig ékességének legnagyobb részét az utána kö-
vetkező években nyeri Széchenyi Zsigmond gróf kegyúr és 
buzgó felesége, Barkóczy Mária fejedelmi bőkezűsége folytán."'7 

A dúsan aranyozott és művésziesen faragott főoltárt páduai 
szt. Antal, szt. Márton és a magyar szentek: István, Imre, László 
képei díszítik, a két mellékoltáron pedig a szenvedő Krisztus, il-
letőleg a boldogságos Szűz képe látható, amint a rózsafűzért át-
nyú j t j a szt. Domonkosnak. Nagyszabású a kórus homlokfalának 
művészi kiképzése is. Közepén egymás mellett a négy evange-
lista képe; ezektől jobbra is, balra is két-két egyházatya: Ger-
gely, Ágoston, illetve Ambrus és Jeromos képe helyezkedik el. 
A szentély menyezetére később az ifjabb Széchenyi Zsigmond, 
ki mint Nádasdy-huszár a csehországi Thabor alatt 1744-ben 
lábán súlyosan megsebesült, szt. Peregrinus képét festeti, kit 
a lábfájósak védőszentjének tartottak. 

Ezenkívül néhány képről még az 1781. évi visitatorunk is 
megemlékezik. Az ő tanúsága szerint Középpulyán szt. Anna 
és az Őrzőangyal, Sopronnyéken Ecce homo, Réczényben a 
megkötözött Krisztus, a szenvedő Jézus, Szűz Mária s szt. 
Márton, Szentmártonban pedig szt. Vid képét őrzik. Templo-
mainknak e leggyakoribb díszei természetesen egyéb közsé-
geink egyházaiban sem hiányzanak, csakhogy róluk vagy egy-
általán semmi feljegyzésünk sincs, vagy csak létezésüket említi 
a visitator, de azt már nem, hogy kiket ábrázolnak.58 

57 Fábián I.: A széplaki plébánia története (Magyar Sión, 1863, 899— 
903. 1.). 

08 Lőcsön 4 (1714), Nagyhőflányban sok (1713), Szakonyban szintén 
több képről beszél a visitatio. 

I 
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Gyakoriak korunk templomaiban az Ür Jézus s a szentek 
szobrai is. Hogy mégis csak egynéhányról van tudomásunk, 
annak bizonyára ismét visitatióink szűkszavúsága az oka, mert 
ahol ezek részletesebbek, ott szinte fele templomban — bele-
számítva a filiákat is — feltaláljuk valakinek a szobrát. Anya-
guk legtöbbször fa, mit kifestenek. Legszívesebben a Szűz Anya 
szobrát látják templomaikban a hívők.59 Két adatunk van a kis 
Jézus szobrára6 0 s egy-egy darabbal szerepel szt Anna,6 1 szt. 
Rókus, szt. Sebestyén, szt. Bonaventura, páduai szt Antal, ke-
resztelő szt. János és szt. Tádé apostol.62 A hegykői szt. Mihály 
kongregációnak is van egy szobra, de nem tudjuk kit ábrázol.65 

1750 körül megnépesül a széplaki templom homlokzata. A kegy-
úr és családja csakhamar négy, a kastély felé néző kőszobrot 
állíttat a templom elé, melyek szt. Annát, szt. Miklóst, nepo-
muki szt. Jánost és szt. Apolloniát ábrázolják.64 

Megemlítjük még a különböző zászlókat is, miknek céljuk 
ugyan nem a szentegyház díszítése, de legalább is részben ott 
őrzik őket. így tudomásunk van arról, hogy a nagymartoní cé-
hek a templomban tartják zászlóikat s ezért helypénzt fizet-
nek a templom pénztárának.6 5 . A csepregi molnárcéh pedig azt 
határozza 1741-ben, hogy Isten nagyobb dicsőségére s a molnár-
céh díszére egy szép zászlót készíttet, melynek egyik oldalán 
a szt. Háromság, a másikon nepomuki szt. János képe lesz. A 
zászlót a szt. Miklós plébániatemplomban őrzik.66 Amely visi-
tatiók a templomi felszereléseknek pontosabb jegyzékét ad-
ják — az 1780—1781-ből valók —, ott majdnem mindenütt elő-
fordul a zászló megnevezése is. A zászlókra legtöbbször vala-
melyik szent képét alkalmazzák, de kilétükről sokszor nincs tu-
domásunk. így nem tudjuk, kiknek képét hordozzák a szakonyi 
(6 drb.), császárfalui (4), borosdi, lánzséri (2—2), sopronnyéki 

09 Császárfalu, Vámosderecske Sopronnyék, Szentmárton, Borosd, 
Lánzsér (1781). 

60 Császárfalu, Lánzsér (1781). 
61 Vámosderecske (1781). 
62 Sopronnyék (1781). 
63 Fábián id. m. 908. 1. 
64 U. o. 
65 „Pro loco vexillorum cehalium in templo solvuntur . . . " 1753. 
66 Farkas: Csepreg mezőváros története. 240. 1. 
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(16), széplaki s a hegykői zászlók.67 Vámosderecskén a három 
nagy zászlón a boldogságos Szűz, szt. András, nepomuki szt. 
János képei láthatók, a gyászlobogó egyik oldalán pedig szt. 
Mihály, a másikon a tisztítótűzben szenvedő lelkek vannak áb-
rázolva. Ugyancsak Vámosderecskén van még 3 céhzászló s 2 
kisebb zászló; ez utóbbiakat esős időben használják. Kiállítási 
módjuk és anyaguk különböző. Szakonyban a 6 zászló közül 
2 selyem, Vámosderecskén a 3 nagy szintén. A széplakiak 
zászlója vörös selyemből készült, Császárfalu 4 zászlója pedig 
selyem-damasztból: „ex damascena bombice". 

Templomaink külső s belső leírása után nem lesz érdekte-
len néhány pillantást vetnünk a liturgikus ruha- és edényfel-
szerelésre sem.68 

Az oltár szolgái szent cselekmények végzésekor a 3. szá-
zad óta külön liturgikus öltözéket viselnek. E ruhák alakja, 
rendeltetése századok folyamán változásokon ment keresztül s 
nem egy közülük időközben liturgikus dísszé alakult át. Tár-
gyalásunk folyamán először soroljuk fel azokat, melyek a szent-
misén használatosak, utánuk az egyéb szertartások öltözetét. 

Vísitatoraink az egyházi ruhák megvizsgálásakor is köve-
tik eddig már többször említett eljárási módjukat. Ebből kö-
vetkezőleg csak akkor tesznek szóvá valamit, ha hiány vagy 
javítani való van benne.69 Egyébként megelégszenek az általá-
nos jellemzéssel.70 Kivételt képeznek az 1780—1781. évi visi-
tatiók jegyzőkönyvei, melyekben az egész ruhatár részletes lel-
tárát megtaláljuk. Mivel pedig az említendő plébániák és filiák 
nem tartoznak a leggazdagabbak közé, azért adataikból, legalább 
is a vármegye nyugati felének liturgikus ruházatára vonatkozó-
lag, általános képet formálhatunk magunknak. Szakonyban 4 

87 Fábián id. m. 904, 908. 1. 
68 A következő részben többször használjuk Mihályfi: A nyilvános 

istentisztelet c. művének a liturgikus öltözékekről s liturgikus edényekről 
tárgyaló fejezeteit. 

89 1733-ban Sobor és Szentandrás filiák ruha-felszerelése nyomorúsá-
gos, Bogyoszló, Magyarkeresztur plébániáké hiányos. Farádon nincs mise-
ruha (casula), Jobaházán, Jánosfán 1 van, ez utóbbi helyen ez sincs jó álla-
potban. 

70 Nem közönséges felszereltséget lát Nagymartonban az 1713. évi v i -
sitator s ezért fel is jegyzi, hogy 17 casula közül 2 arannyal, ezüsttel á t -
szőtt „valde pretiosa." 
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vállkendő (humerale), 8 miseing (alba), 2 öv (cingulum), 4 mise-
ruha van. A császárfalui templom ruhatára: 6 vállkendő, 6 
miseing, 6 öv, 6 miseruha. Gazdagabban felszerelt a sopronnyéki 
egyház, mert birtokában 19 vállkendő, 10 miseing, 7 öv s 16 
miseruha van. Hasonló mennyiséget találunk Vámosderecskén, 
Haracsonyban, Középpulyán, Réczényben, Szentmártonban. 
Szerpap (diaconus) öltözetére vonatkozólag csak egy adatunk 
van: a sopronnyéki templom őriz 3 pár dalmaticát. 

Szentmisén kívül használatos liturgikus ruhák közül forrá-
sainkban — 1780—1781. évi visitatiók — a vecsernyeköpeny 
(pluviale) és karing szerepelnek, f a r i n g természetesen minden 
plébániatemplom felszereléséhez hozzátartozik s hiányáról nem 
is panaszkodnak visitatoraink.71 A vecsernyeköpeny már nem 
ilyen mindennapi darabja az egyházi ruhatárnak. Még az egyéb-
ként eléggé ellátott szakonyi templom is nélkülözi. Vele szem-
ben bőségben van Sopronnyéken (4 drb.) s nem panaszkodhatik a 
középpulyai templom sem (2 drb). 

Bár nem tartoznak a liturgikus öltözékek közé, itt említjük 
meg az 1781. évi visitatio szerint minden plébánián előforduló 
menyezeteket (umbella). Anyaguk rendesen fehér selyem s 
körmenetekkor használatosak. Itt említjük meg továbbá, hogy 
1749-ben a széplaki templomnak van 30 vörösszínű kongregá-
ciós ruhája s ugyanannyi botja szintén a kongregánisták szá-
mára.72 Szerepükről másutt lesz majd szó. 

Liturgikus edényekre vonatkozólag pozitív adatokat főleg 
a soproni főesperesség szolgáltat; a rábai s a locsmándi inkább 
csak a hiányok felemlítésével szerepel. 

A legszükségesebb liturgikus edény, a kehely plébánia-
templomokban nem hiányozhatik. Meg is találjuk nyomát min-
denhol vagy kifejezetten, vagy bennfoglaltan, úgy, hogy hiányát 
nem teszik szóvá.73 Leány egyházakban ellenben már nem min-
dig talált kelyhet a rábai kerület 1733. évi visitatora.74 A gaz-

1 Szakony 1, Császárfalu 4; Borosd és Lánzsér (filiák) 3 drb. Sopron-
nyéken 3 superpelliceum s 2 rochetum található; az első rövid, de bő újjú, 
a másik hosszú szűk újjú karing. 

72 Fábián id. m. 904. 1. 
1759-ben a bogyoszlói templom ellen e tekintetben panasz van, de 

valószínűleg csak a kehely kopottsága miatt. 
'4 Bősárkány, Szentandrás, Németi. 
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dag soproni főesperesség parochialis s filialis templomai egy-
aránt bőségesen el vannak látva kelyhekkel. 40 templomban 
88 kelyhet talált már 1713-ban az esperes. A 3 vagy több ke-
hely itt nem megy ritkaságszámba.75 A kehely anyaga ezüst 
vagy réz, mit arannyal futtatnak. Ruszt kelyhe az egyedüli, 
melyről tudjuk, hogy színaranyból készült. A kehely felszerelé-
séhez tartozó kehelytörlő (purificatorium) s a fehér vászonból 
vagy gyolcsból készült corporale szintén nagyobb számban sze-
repel adataink között.76 

Áldoztató kelyhek (ciborium) s úrmutatók (monstrantia, 
ostensorium) tekintetében %z egyes főesperességek közt az 
arány nagyjában ugyanaz, mint a kelyheknél. Míg a soproni 
kerület 40 templomára 1713-ban 37 áldoztatókehely jut, addig 
a másik két kerület 1733. évi egyházlátogatása még plébániákat 
is említ, melyekben hiányzik.77 E hiányokat azonban a hitköz-
ségek igyekeznek pótolni úgyannyira, hogy később már csak 
Bogyoszlót találjuk, melynek plébánia létére nincs áldoztató-
kelyhe (1759). Monstrantíája a soproni kerületnek 39 van 
1713-ban. Kismartoni 2 monstrantia közül az újabbat, mely ara-
nyozott ezüst, 180 frt-ért vette a templomnak Stöffinger sze-
nátor. A rusztiról tudjuk, hogy drágakővekkel díszített. A vár-
megye keleti felében ismét több hiánnyal találkozunk.78 Az a 
körülmény, hogy a rábai kerületben 1733-ban csak Egyedről 
jegyzik fel, hogy nincs monstrantiája, nem bizonyítja feltétle-
nül, hogy a többi, néha bizony csak „tenuiter provisa" templom 
rendelkezik vele. Hogy azonban e téren is javult idők multán a 
helyzet, azt kimondottan Szakony példája bizonyítja, hol 
1780-ban már aranyozott ezüst Ür-mutatót említ a visitator. A 

75 3 kehely van a következő községekben: Lajtaszentmiklós, Nagymar-
ton; Czinfalva, Feketeváros. 4 van Nagyhöflányban, Vimpáczon s Darázs-
falun. Büdöskúton 5, Kismartonban 11 kehely van, de ez utóbbiak közül csak 
4-et használnak. A várkápolna ciboriumát a császári korona mintájára ala-
kított fedő zárja „cum operculo ad modum coronae Caesareae." 

,b Kehelytörlőből Borosdon, Lánzséron (filiák!) 10, Vámosderecskén 
18, Császárfalun 20, Sopronnyéken 35 drb. van (1781). 

77 Locsm. főesp.: Bük, Szakony, Hidegség. Rábai főesp.: Egyed, Szil, 
Barbacs. 

78 A locsmándi kerület következő plébániatemplomaiban hiányzik 
1733-ban: Bük, Szakony, Iván, Pereszteg. 
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monstrantiák anyaga, akárcsak a kelyheké, vagy ciboriumoké, 
aranyozott ezüst, vagy réz. 

Az Oltáriszentségnek beteghez vitelekor szerepelnek a 
pixis, bursa s néhol a lámpa is. Pixis (kis fedeles csésze) azon-
ban nemcsak erre a célra szolgáló edényt jelent, mert pl. Csá-
szárfaluban 1781-ben 3 pixis van s közülük csak egyik szolgál 
a Viaticum vívésére, a másik kettő pedig szt. olajok, hamú és 
só őrzésére. Az Oltáriszentséget magában foglaló csészét 
nyakba akasztható bursába teszik, mint ezt Kézéppulya visi-
tatiójából tudjuk, ahol 2 bursa ,,pro viatico ferendo" szolgál. 
Szintén csak egy adatunk van arra is, hogy a Viaticumot vivő 
papot valaki lámpával kíséri. 

Istentiszteletnél használatos egyéb eszközök közül a kö-
vetkezőkről vannak adataink. A soproni főesperesség jegyzéke 
1713-ban 18 csészéről (poculum, scyphus) emlékezik meg. 
Ezekben valószínűleg a hívőknek szentáldozásuk után nyúj-
tott ablutiót szolgálnak ki. Ámpolnák rendesen üvegből készül-
tek, de ünnepélyesebb alkalmakkor néhány templomban ezüst, 
vagy aranyazott ezüst ampolnákat is használnak.79 Rézből ké-
szült füstölőt s tömjéntartót (thuribulum, navicula) majdnem 
minden templomban találunk.80 A kismartoni és sérci ezüstből 
valók (1713.). Istentiszteleti célt szolgálnak még a békecsók 
eszköze (pacificale), csengetyű s szenteltvízhintő. A pacificale 
használata nem látszik általánosnak, mert még a gazdag fel-
szerelésű soproni főesperességben is csak 21 van 1713-ban.81 

Ha pedig itt minden második templomra jut átlag egy-egy, 
akkor a locsmándi s rábai kerületekben a század első felében 
még valószínűleg ritkaságszámba megy.82 A csengetyű általá-
nos használatnak örvend. Középpulya visitatora (1781.) kétfélét 
különböztet meg: a sekrestyeajtó mellé felszerelt campanulát 
s az oltárnál használatos tintinnabulumot. Ugyanő említi meg 

'8 Ezüst ampolna van: Vimpácz, Sérc, Oka templomaiban; aranyozott 
ezüst Kismartonban, Nagyhöflányban (1713). Császárfalun 3, filiáin (Bo-
rosd, Lánzsér) 2 pár üvegampolnát jegyeztek fel 1781-ben. 

A locsmándi kerület esperese 1733-ban Pinnyéről mondja, hogy 
nincs füstölője és tömjéntartója. 

81 Darázsfalu pacificaléja 4 drágakővel ékített. Kelénpatakon 3 közül 
1 aranyozott ezüst, 2 ezüstözött réz. 

82 1759-ben már a filialis Vadosfán is talál a visitator. 



24 

a szentelvízhintőt (aspersorium) is. Ide vesszük még végezetül 
a feszületeket, miknek szerepe különböző. Hogy nagyobb feszü-
lete is legalább minden plébániatemplomnak van, az néhány 
adatunk mellett8 3 azon körülményből is következik, hogy kör-
menetek élén fából, vagy fémből készült feszületet kell vinni. 
Már pedig korunkban, mint ezt később látni fogjuk, a körmene-
tek elég gyakoriak. 

A templomok anyagi helyzete. A községeket látogató espe-
resnek egyik legfontosabb kötelessége a templomok anyagi 
helyzetének pontos felülvizsgálása. Számba veszi a kiadást, be-
vételt, megszünteti az esetleges visszaéléseket s rendelkezik a 
templom vagyonának kezeléséről. 

Tárgyalásunk folyamán lássuk először a jövedelmek külön-
féle forrásait. A jövedelmek egy része a templom ingatlanaiból 
származik. Ezek közt leggyakrabban a szántóföld szerepel, kü-
lönösen a sík rábai s a locsmándi főesperesség keleti részén. 
Nagyságuk egyes községekben erősen ingadozik. Az említett 
két kerületben legtöbb plébániatemplom birtoka 6—15 hold 
közt váltakozik. A vármegye nyugati felében a pár holdas 
(1—10) birtokok a gyakoriak. Nagy szántója van a magyar-
kereszturi (44 hold), nagycenki (26 hold), völgyfalui (37 hold) 
templomnak. Szakonyban 80 holdról emlékezik meg ugyan a vi-
sitator, de a jövedelem fele a plébánosé (1733.). 

Megyénk nyugati bortermő vidékén a szőlők képezik temp-
lomaink főjövedelmét. A visitatorok majd terület szerint — 
hány kapa nagyságú, azaz egy kapás hány nap alatt, vagy egy 
nap alatt hány kapás tudja megkapálni*4 —, majd átlagos ter-
més szerint becsülik fel a szőlőket. Űrmértékeknél urna, akó, ' 1 v 
libra egységeit felváltva használják. Átlag-szőlőkül a 40—50 
librásakat fogadhatjuk el, de tudunk ezeknél kisebb s nagyobb 
szőlőkről is.85 

83 Sopronnyék „crux aurea"-val, Lánzsér 3, Császárfalu, Borosd 5 fe-
születei rendelkezik 1781-ben. Szakony feszülete rézből készült (1780). 

84 1733-ban Hidegségen 13, Lövőn, Sopronkövesden 4, 1766-ban Hideg-
ségen 5, Káptalanvisen 11 kapa szőlőt említ jegyzékünk. 

85 Legnagyobb szőlője van a lajtaszentgyörgyi (110 libra), kishőflá-
nyi (140 1.), feketevárosi (156 L), s a fertőfehéregyházi (165 1.) templomnak. 
1757. évi visitatio. 
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Az ingatlan birtokok közt többször találkozunk a réttel is. 
Nagyságukat a szőlőkéhez hasonlóan, vagy lekaszálásukhoz 
szükséges emberek száma (pl. 3 kaszás rét ) vagy a termett 
széna mennyisége szerint (2 szekérnyi rét) határozzák meg. A 
rábai főesperességben csak a szanyi templom IV2 szekérnyi 
rétjét említi a visitator 1759-ben. A megye többi részén gyako-
ribb jövedelmi forrás.S6 A süttöri templom szénáját 1733-ban 
8, 1766-ban 20 szekérrel szállítják haza. A soproni főesperes-
ségben Czinfalva (14 kaszás) és Darázsfalu (13 kaszás) tart ják 
az elsőséget. 

Erdőt ritkán említenek jegyzőkönyveink. Az 1766. évi vi-
sitatio szerint az egyházasfalui templomnak 3 holdja van, a 
sopronhorpácsinak nagyobb volt, de kiirtották s 13 hold szántó 
lett belőle. 

Ingatlanok közt utoljára említjük a templom tulajdonát ké-
pező zsellérházakat s a szőlőkben épült présházakat.8 7 A szili 
templom hagyaték útján jut egy ház s kert birtokába (1759.). 
Széleskuton akkora pincéje van a templomnak, hogy az egész 
község ott őrizheti borát. 

A birtokművelés kérdésének megoldása községenként más 
•és más. Egyes helyeken a templom költségén művelik, hol 
azonban kicsi a birtok és kevés a jövedelem, ott gyakran a 
liivek is segítenek.88 A szántók művelése rendesen két nyomá-
sos ,,calcatura" rendszerrel történik, amikor a területnek csak 
felét vetik be, a másik fele ugaron marad. Többször említik 
azonban adataink a három nyomásos gazdálkodást is s ekkor 
a birtok egy részét ősszel, másikat tavasszal vetik be, a harma-
dik pedig vetetlenül pihen. 

Ha a gazdálkodás nem hozza meg a remélt hasznot, gyak-

Soproni főesperességnek réttel rendelkező templomai: a vulkapor-
dányi, zárányi, szentmargitbányai, sérci, völgyfalui s a lajtapordányi; a 
locsmándi alsó kerületben: fertőszentmiklósi, röjtöki, csapodi, sopronkö-
vesdi, nagylózsi s a pereszlegi. 

8' Két zsellérháza van a cinfalvi, fertőfehéregyházi templomnak, egy 
a feketevárosinak, fertöszentmiklósinak s a völgyfaluinak. Pincét, illetve 
présházat találunk Feketevároson s Kishőflányban (3 szobás). 

Feketevároson, míg a templom gazdaságilag megerősödik, a község-
beliek fizetik a templomi szőllök hegyvámját (1757); Röjtökön a röjtökiek 
s a filialis muzsajiak művelik a birtokot (1766). 
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ran bérbeadják a templom birtokát.89 Máskor, különösen a 
rosszul fizető szőlőknél az alkalmas eladást ajánlja a visitator.90 

Ha a templomnak nagyobb kiadásai vannak, esetleg a birtok 
egy részének elzálogosításával fedezik azokat.91 

Az egyházak anyagi helyzetét ismertető feljegyzések még 
egyéb jövedelmi forrásokról is tudósítanak bennünket. Közü-
lük első csoportban azokat vesszük, melyek szorosabb kapcso-
latban állanak a templommal. A templom kriptáiba csak bizo-
nyos, a templom javára fizetendő díj fejében lehet temetkezni. 
Kapuvárott a templom mögötti temető sírhelyeiért, másutt a 
temetési harangozásért kell valamit (10, 30, 50 denár) fizetni 
a templom pénztárába.92 Császárfalun a templomi padok hasz-
nálatából (ex scamnis) van 4 frt bevétel, Nagymartonban pedig 
az iparosok azért, hogy céhzászlóikat a templomban tarthatják, 
fizetnek bizonyos összegeket (1753). 

Több egyháznak van ú. n. censualis földje, mely nem az 
övé ugyan, de terméséből bizonyos hányadot kap. E címen kap 
Újkéren minden másodévben 40 kereszt gabonát (1733). A sza-
konyi templom a malomtól búzát, rozsot kap évente 18 frt ér-
tékben (1766), a röjtökinek pedig a mészáros köteles fizetni 
4 frt-t. Fertőszentmiklóson és Nagylózson vásárok alkalmával 
van jövedelme, még pedig az előbbi községben 8, az utóbbiban 
11 frt (1766). Feljegyzésre érdemes még, hogy Káptalanvisen 
minden ,,vas vini" után, mit a községből elszállítanak, akoló-
pénz néven 4 dénárt fizetnek a templomnak, a korcsmáros pe-
dig minden kimért akó után egy itce bort, illetve annak az árát. 
Ez utóbbi „pótpénzből" 4, az előbbiből 1 frt a templom átlagos 
évi bevétele (1766). 

A jövedelmeknek eleddig felsorolt tarka csoportjában még 
nem találkoztunk annak legközönségesebb forrásával, mely 
majdnem minden templom gazdasági mérlegén szerepel, sőt a 
filialisoknak nem egyszer egyedüli bevétele s ez a persely 
vagy más adomány. A perselyezés, mi az egyházfi (aedituus, 

89 Szakonyban 80 (1766), Süttörön 2 hold szántót (1733), Veperden 
3 kaszás rétet (1754), Kapuvárott az egész birtokot bérbe adják (1733). 

90 Darázsfalu, Szentmargitbánya, Feketeváros 1757. Szarvkőn 4 szőllőn 
kívül 3 hold szántót is el kellett adni alkalomadtán (1756). 

91 Nagylózs, Pereszteg. 1733. 
92 Nagylózs, Széplak 1733; Pecsenyéd 1753, Egyed, Kapuvár 1759; 

Fertőszentmiklós 1766 
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collector oblationum) feladata, különböző eredménnyel jár az 
egyes templomokban. Legkisebb perselyek a rábai főesperes-
ségben vannak s itt 1733-ban több helyen az évi összeg sem 
haladja meg az egy forintot.93 A vármegye nyugati részén vi-
szont tetemes összeget jelent.94. Szentgyörgyön a templom ola-
jára, Oszlopon gyertyák beszerzésére talált alapítványt a vi-
sitator 1757-ben. 

Itt említendők meg végül a kölcsönadott templomi pénzek 
kamatai, amik sokszor szintén számottevő összeget jelente-
nek. Ezekről részletesebben azonban később lesz szó. 

A templomokban sok oldalról befolyó jövedelmükkel szem-
ben sokféle kiadásuk is van. Visitatoraink résen állnak, hogy a 
kiadások felül ne múlják a bevételt s így a szerényebb jöve-
delmű egyházaink gazdasági mérlege is folyton egyensúlyozott 
legyen.95 

A misebor, különösen szőlőtermő vidéken rendesen a 
templom számláját terheli.96 Az évente elhasznált mennyiség 
másfél-négy urna közt változik. Veperden hozzájárul még ehhez 
a „vinum pro communicantibus", mit a hívők szt. áldozásuk után 
kapnak (1754.). Az ostyasütés s a templomi ruhák mosásának 
költségeit szintén a templomi pénztár viseli. Sütésért legtöbb-
ször 1 mérő búzát, mosásért néhány forintot fizet.97 

A templom megfelelő felszereléséről s a felszerelés jókar-
ban tartásáról a templom gondoskodik.98 Kivételt képez azon-
ban itt az orgona, torony, harangok, toronyóra, temető gondo-
zása,99 de van azért esetünk arra is, hogy a torony s a plébánia 
mellett még az iskola fenntartásának költségeit is a templom 
terhére igyekszenek hárítani, mit a visitator erélyesen vissza-

83 Mihályi, Bágyog, Szilsárkány, Szany, Beled. 
94 Szarvkőn 25, Lajtapordányban 27 (1756), Völgyfalun 30 (1753), Cin-

falván 34 forint az évi perselygyűjtés (1757). 
95 A kiadások következő felsorolása főként vármegyénk nyugati plébá-

niatemplomaira vonatkozik. 
96 Vulkapordány, Zárány, Szarvkő, Lajtaújfalu (1756); Kishőflány, Cin-

falva, Szentmargitbánya, Oszlop, Szentgyörgy (1757). 
97 Vulkapordány, Lajtaújfalu (1756); Szentgyörgy, Fertőfehéregyház 

(1757), Veperd (1754). 
98 Vulkapordány, Szárazvám, Lajtaújfalu, Somfalva (1756); Sérc, Osz-

lop, Szentmargitbánya (1757). 
99 Nagymarton (1753). 
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utasít.100 Másutt viszont, különösen ha a templom vagy plébá-
nia tatarozásáról van szó, még robotolással is készek a hívők 
a kiadásokat csökkenteni.101 

Honoráriumban részesülnek sokszor a templom részéről 
azon személyek, kik az istentiszteletet végzik, vagy ott segéd-
keznek. Ide tartozik a plébános, a kántor, a körmeneteknél sze-
replő zászló-, menyezet-, lámpa- és fáklyavivők, a harangozok és 
ministrans-gyermekek. A plébános a templom ünnepein ebédet 
ad ,,omnis generis hospitibus", kik a környékbeli papok, hely-
beli előkelőségek s az istentiszteletnél segédkezők soraiból ke-
rülnek ki. Ily ebéd van búcsúkor s néhány helyen a templom 
felszentelésének évfordulóján (dedicatio). Az ebéd költségeit 
(3—5 frt és %—1 urna bor) a templom viseli.102 A dedicatio-i 
ebédet Somfalván megszünteti a visitator, „ne oneretur Eccle-
sia". Körmenetekkor s a három nagy ünnepen szokásos ünne-
pélyes vecsernyék, „vesperae" alkalmával szintén kap a plébá-
nos egy-két forintot a templom pénztárából.103 Ennek terhére 
számítják fel azt a két-három font faggyúgyertyát is, mit rora-
ték idején kap a plébános. Sopronnyéken a nagyobb ünnepek 
perselye az övé (1781), másutt azonban a kántor is részesedik 
ilyenkor belőle. 

Az említett esetekben a plébánossal együtt a kántornak 
is jut némi jövedelem, ő azonban az előbbiének rendszerint csak 
felét kapja. A körmeneteken szereplő zászlóvivők Szentmargit-
bányán (1757) 1 frt 30 kr-al, Zárányban 45 kr-al fordulnak elő 
a kiadások rovatában (1756). Míg azonban a zászlóvivők min-
denütt ellenmondás nélkül megkapják fáradságuk jutalmát, 
addig a menyezetvívők — adataink szerint — már csak Vulka-
pordányban (1756). Kishőflányban régebben ebédet, Selegszán-
tón bort adtak számukra, a visitator azonban mint felesleges 
kiadást kezdi megszüntetni, mivel az umbellavivés ,,potius sit 
honorátům, quam laboriosum obsequium".104 Ugyanezt az elvet 

100 Kisboldogasszony (1756). 
101 Czinfalva, Sérc (1757). 
102 Veperd (1754); Zárány, Somfalva, Vulkapordány, Lajtaújfalu (1756); 

Kishőflány, Darázsfalu, Szentmargitbánya, Oka (1757). 
103 Zárány, Szarvkő, Lajtapordány, Szárazvám (1756); Darázsfalu, 

Szentmargitbánya, Oszlop, Szentgyörgy, Oka (1757). 
104 Kisboldogasszony, Lajtapordány (1756). 
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alkalmazza az említett visitator a lámpa- és fáklyavivőkkel 
szemben is (lucernarii, facigeri). Kishőflányban a dedicatio év-
fordulóján a harangozok s zászlóvivők bort, a szentgyörgyi mi-
nistransok pedig pénzt kapnak (1757). 

A sok, inkább csak helyenként szokásos kisebb kiadásokon 
kívül ide számítandó a templom 2 gondozójának, „aeditui" meg-
felelő jutalmazása. Az ő feladatuk a templom tisztántartása, 
perselyezés; szükség esetén a papnak az oltárnál is segédkez-
nek.105 Ezenkívül sokszor ők vezetik a templom gazdaságát: 
müvelik vagy műveltetik a birtokot, kimérik a bort, őrzik a 
pénztár egyik kulcsát.100 Az egy vagy két aedituus jövedelme 
községenként változik. Nagyobb ünnepeken a plébánossal, kán-
torral együtt ő is részesedik bizonyos összegben.107 Egyébként 
a templom birtokából kap szántót vagy rétet , mit saját hasz-
nára művel.108 

A jövedelmek és kiadások részletes ismertetése után lás-
suk templomaink gazdasági helyzetének általános jellemzését. 
Megyénk három főesperességében a gazdasági viszonyok 
aránya a 17. század közepe óta lényegében nem változott. Ko-
runkra is áll Vanyó megállapítása: a soproni föesperesi kerület 
a leggazdagabb; a locsmándi már szegényebb; legszegényebbek 
a rábai kerület templomai.109 Míg azonban ez utóbbi kerületre 
vonatkozólag ő csak kevés adatból volt kénytelen következ-
tetést vonni, addig ez nálunk biztos megállapítást nyer. A rá- , 
bai főesperesség 13 plébániatemploma közül — a kapuváriét 
nem ismerjük — 9-nek évi jövedelme 1733-ban nem haladja 
meg a 10 forintot. Megjegyzendő azonban, hogy közülük egye-
sek 1714-ben még mintegy protestáns f ilialis községek s így 
a templom szegénysége részben érthető.1 1 0 A következő három 

105 Szakony 1780, Középpulya 1781. 
106 Selegszántón az aedituus szérűjébe hordják a templom gabonáját 

(1756). 
107 Kishőflányban 1 frt-t, Szentmargitbányán 1 frt 30 kr-t kap 1757-ben. 
108 Feketevároson egy hold szántót használ „per modum salarii", Da-

rázsfalun hármat, de ezért a templom másik i g r o m holdját is trágyáztatja 
(1757). Selegszántón 30 kereszt gabona szalmáját, Szarvkőn szintén 3 hold 
szántót kap (1756). Különböző nagyságú rétjük van Büdöskúton, Völgyfa-» 
lun (1753), Vulkapordányban (1756), Cinfalván, Okán (1757). 

109 Vanyó id. m. 33. 1. 
110 Egyed, Bogyoszló, Beled, Szilsárkány. 
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évtized a javulás, fellendülés ideje ; A kerület legszegényebb 
plébániatemploma, a szilsárkányi is 1759-ben már 8 forint évi 
jövedelemmel rendelkezik, a veszkényi pedig 65 forinttal, noha 
1733-ban még csak 9 forintja volt. A fejlődés általánosságát bi-
zonyítja az a tény, hogy a 13 plébániatemplom évi bevétele 
1733-ban 150, 1759-ben meg már 350 frt. Ily szegényes körül-
mények között természetes, ha e templomok többször szorul-
nak rá a hívők támogatására, mint a locsmándi vagy soproni 
kerületiek. 

A locsmáiidi főesperesség alsó kerületének egyházai meg-
lehetős anyagi viszonyok közt vannak. Az 1733. évi visitatio sze-
rint a 20—30 forintos évi bevételt tekinthetjük átlagosnak. A 
következő évtizedek fejlődése itt még szembeötlőbb, mint a 
Rábaközben. Míg ugyanis 1733-ban csak Szakony bevétele ha-
ladja meg az 50 frt-t, addig 1766-ban már több templom évi jö-
vedelme túlmegy a 100 forinton.111 A két terminus közti válto-
zást világosan szemlélteti az, hogy azon 17 egyház jövedelme, 
melyeknek pontos adatait ismerjük, 367 forintról 955-re szök-
ken fel. Bár a soproni főesperesség templomainak gazdasági 
helyzetét nem ismerjük teljesen, mégis elfogadjuk Vanyó meg-
állapítását korunkra is. E kerület templomainak gazdagságára 
vallanak a nagy perselyek — az évi gyűjtés nem ritkán túlmegy 
a 30 forinton! — s a kölcsönadott összegek is meghaladják a 
többi kerület kölcsöneit. 

\ * 

A jövedelmi források felsorolásakor érintettük már a köl-
csönadott tőkék kamatait. Korunk hitelügyi viszonyainak minél 
alaposabb megismerése kivánja, hogy mi is kissé részletesebben, 
külön szóljunk róla. A gazdasági életben, mint mindig, úgy a 
18. században is nagy fontossága van a hitelnek. De nemcsak 
a nagy összegekkel dolgozó vállalkozóknak, kereskedőknek fon-
tos a hitel, kik gyakran csak így létesíthetnek jövedelmező 
befektetéseket , hanem fontos a csöndesen munkálkodó falusi 
jobbágyságnak is, mert hitel segítségével könnyebben tudja el-
viselni az esetleges gazgasági megrázkódtatásokat, ha elemi 
vagy más csapások érik. Jobbágyközségek életében elsőrangú 

111 Süttör, Fertőszentmiklós, Széplak, Szakony. 
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szerepe van a templom tőkéjének, mely rendszerint ala-
pítványból s az évek során megtakarított bevételből szárma-
zik.112 Azonkívül, hogy egyáltalán kölcsönhöz juthat a 
pénzszűkébe került jobbágy, előnyösebb is a templom köl-
csöne a más forrásokból származóknál, mert a kölcsönvevő-
nek, ha a kamatot rendesen fizeti, nem kell nagyon tartania 
a kölcsön időelőtti visszavonásától. Nem egy visitatióban 
találunk oly értelmű óvást, hogy az alapítványi tőkét gazdasági 
beruházásra felhasználni s így megszüntetni nem szabad. Ezek-
hez a hagyományozok rendelkezése szerint csak végszükségben, 
„in extrema ruina Ecclesiae" szabad hozzányúlni s felhasz-
nálni.113 

Mivel templomaink majdnem kivétel nélkül rendelkeznek 
kisebb-nagyobb tőkével, a községekben mintegy hitelintézetet 
helyettesítenek. A hitelezés tekintetében azonban már fejlődés 
van a 17. századhoz képest, amikor a templom pénzét több-
nyire kamat nélkül adták kölcsön.114 A mi visitatoraink a pénzt 
már ép oly gyümölcsöztethető tárgynak tekintik, mint akármi 
más ingó vagy ingatlan jószágot s nem engedik, hogy nagyobb 
összeg haszontalanul pihenjen a templom pénztárában.1 1 5 Noha 
kamatnélküli kölcsönökkel, mit bizonyára az arra igazán rá-
szorulóknak juttatnak, mi is ismételten találkozunk,116 korunk-
ban mégis az 5 és 6%-os kamat járja.117 

A kikölcsönzött összegek nagysága változó. A vezetőszere-
pet a soproni főesperesség templomai viszik, de adataink héza-
gossága miatt e kerületről általános képet nem adhatunk.1 1 8 

A locsmándi főesperesség alsó kerületében 1766-ban 25 temp-

112 A kapuvári templom 381 forintja alapítványból s a földek bérbe-
adási díjából keletkezett (1733). 

113 Bük, Egyházasfalu, Sajtoskál (Locsm. 1733.). 
114 Vanyó id. m. 41. 1. 
115 Sobori templomnak 8, egyedinek 15 frt a kölcsönadott pénze 

1733-ban. Ez utóbbi helyen 1759-ben kívánja a visitator, hogy kamatoztassák 
a pénzt: „habet elocandos florenos 95." 

118 Selegszántó 1756, Czinfalva 1757, Barbacs 1759. 
117 Bükön 3%-ra (1733), Veperden (1766) és Vámosderecskén 4%-ra 

adják ki a templom pénzét (1781). 
118 Legnagyobb összegek: Büdöskút 1610 frt (1753); Oszlop 928 frt. 

Fertőfehéregyház 1704 frt, Darázsfalu 3100 frt (1757). 
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lom 6839 forintot,119 a rábai főesperességben 12 templom 2132 
forintot jelez, mint kölcsönadott összeget 1759-ben. Ez utóbbi 
adatokból, nemkülönben az egyes, különösen a maximális köl-
csönökből szintén azt látjuk, hogy anyagi tekintetben a rábai 
főesperesség áll leggyengébben.120 

A kölcsönvevőket legtöbbször nem nevezik meg visitato-
raink; annyit sok esetben mégis tudunk róluk, ami természe-
tes is, hogy a hitközség tagjai közt kell keresnünk őket. Az 
egyes kölcsöntételek egymástól eléggé különböznek. Vámos-
derecskén 46 személy osztozik 998 forinton, Réczényben 58 
forint jut 11 személyre (1781). 

Mielőtt befejeznők templomaink anyagi helyzetének ismer-
tetését, meg kell még emlékeznünk néhány szóval visitatoraink-
nak az Egyház ügyéért kifejtett buzgósá&áról s a templomok 
pénztárának kezelési módjáról. Egyházaink gazdasági rovatát 
olvasgatva csakhamar feltűnik a visitator atyai gondossága, a 
templom érdekeinek erőteljes védelmezése. Tapasztalt, éles 
szeme pillantás alatt tisztán látja az állapotokat, hatalmával és 
hozzáértésével orvosolja is a bajokat.1 2 1 Többször láttuk már 
eddig, hogy bérbe adat rosszul termő szőlőket, szántókat, vagy, 
ha jó alkalom kínálkozik, véglegesen is eladat ja őket. A visita-
tor ez irányú működésének jellemző példáit olvashatjuk még 
az 1756. évi jegyzőkönyvekben. Vulkapordányban egy zsellér-
házzal kapcsolatban 10 hold szántója van a templomnak, mit 
azonban a haszonélvező igyekszik eltulajdonítani. De a visitator 
résen áll s fokozott éberségre inti a plébánost. Ugyanezen 
templomnak régebben egyik malomtól oly jövedelme volt, mit 
most már nem fizetnek. A visitator rendelkezése szerint a 
kegyúr gazdatisztje (provisor) utána fog nézni a dolognak s az 

119 Nem számítjuk ide a széplaki templom 1500 frt.-os alapítványi tö-
kéjét, mit az adományozó Széchenyi-család tart magánál s csak évi kamat-
ját fizeti (1766). 

120 Locsmándi kerület legnagyobb kölcsönei 1766-ban: Pereszteg 500, 
Csepreg 626, Szakony 700, Lövő 839 forint. A rábai kerületben: Mihályi 300, 
Bágyog 305, Rábacsanak 400 forint (1759). 

121 Nagymérvű rendelkezési jogot biztosít számára a trienti zsinat: 
„Visitationum autem . . . sit s c o p u s . . . caetera, prout locus, tempus et oc-
casio feret, ex visitantium prudentia ad fidelium fructum constituere." Sess. 
XXIV. Decr. de reform, cap. III. 
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igazság követelménye szerint intézkedik. Az 1641. évből fenn-
maradt visitatióból arról értesül visitatorunk, hogy a zárányi 
templomnak egykor 14 hold censualis szántója volt, mely után 
10 kereszt gabonát kapott. Az időközben elkallódott jövedelem 
visszaszerzésére a kegyúr uradalmával tárgyal. A templom ér-
dekét tart ja szem előtt akkor is, mikor nem engedi, hogy a 
templom borának kiméréséből, mit eddig ingyen végeztek, ezután 
hasznuk legyen a községbelieknek. Kisboldogaszonyban elrendeli, 
hogy a perselyből befolyó jövedelmet külön kezeljék a szőlőé-
től, s hogy a templom, paplak vagy iskola építésére, illetve javí-
tására ne fordítsák. A somfalvai templom két rét jét eddig potom-
áron bérelte a község; ezután is megmaradhat az ő használatá-
ban, de csak úgy, ha 45 forintot fizet érte évente.122 

A templom készpénzét egy pénztárul szolgáló ládában 
(cassa, cista) tartják. Őrzésének feladata községenként másokat 
és másokat terhel. így a szanyi és rábacsanaki pénztár egyik 
kulcsát a plébános, másikat valószínűleg a bíró őrzi (1714. Rábai 
főesp.). Középpulyán és Vámosderecskén a plébánoson kívül 
a gondnok is szerepel e minőségben (1781). Veperden már 
csak a gondnokról történik említés.123 

A pénztár időnkénti átvizsgálása és ellenőrzése már régeb-
ben is szokásos volt.124 Amint azonban a 17. században voltak e 
téren kötelességmulasztások, úgy valószínűleg korunkban is 
fordultak elő. Ez a feltevés teszi érthetővé az 1753. évi visita-
tor következő határozott hangú rendelkezéseit, melyeket nem 
egy plébánia visitatiójában olvashatunk: ,,Hac occasione deter-
minatum est, omni posthac biennio de omnibus Ecclesiae pro-
ventibus coram Domino Vicearchidiacono, Parocho, Dominali 
Officiali et communitatis Juratis rationes accurate dari de-
bere."125 E szerint tehát minden második évben pénztár-felül-
vizsgálat van, ha csak valami gátló körülmény közbe nem 

„Decisum est, ut aeditui in posterům singulis annis in festő S. 
Stephani protomartyris elocent utrumque hoc pratum ita tamen, ut prae-
emptionem habeat communitas, quae si recuset pro pretio praescripto flo-
renorum 45 accipere, detur plus offerenti." 

123 „Proventus sub stricta aeditui ratione ad eventuras Ecclesiae et 
domus parochialis necessitates conservantur" 1754. 

124 Vanyó id. m. 87. 1. 
125 Borbolya, Nagymarton, Tormafalu, Pecsenyéd, Büdöskút. 

Csóka: Sopron vármegye kalh. egyházi és tanügyi viszonyai 3 
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jön.126 Ugyanezen visitator rendelkezése értelmében a gondnok 
csak két esküdt jelenlétében nyithatja ki a cassât, nagyobb ösz-
szeget pedig még a templom vagy paplak javítására sem vehet-
nek ki belőle az esperes és a kegyúr vagy megbízottja tudta s 
beleegyezése nélkül.127 Akár kivesznek belőle valamelyes ösz-
szeget, akár beletesznek, ezt feljegyezni Középpulyán az iskola-
mester kötelessége (1781). 

Kápolnák, temetők. A templomon kívül találunk még más 
istentiszteleti helyet is s ez a kápolna. A kápolnák vagy csak 
egyes családok vagy az egész község céljait szolgálják, s e sze-
rint a velük járó kiadások is őket terhelik. Az előbbiek közé 
a főuraink váraiban, kastélyaiban levő kápolnákat számítjuk, 
amilyenek a kismartoni, lakompaki, kaboldi, dénesfai, lánzséri. 
Ezeknek építése, jókarban tartása természetesen az illető csa-
lád feladata s rendszerint csak neki áll rendelkezésére. Rend-
szeresített istentisztelet nincs minden főúri kápolnában, amint 
ezt Dénesfa visitatiójából (1733) is látjuk. Itt ugyanis régebben 
egy kápláni állás volt e célra szervezve, mely azonban 1730 
körül megszűnik. A lakompaki várkápolnában évente négyszer 
van szentmise, melyen a herceg jóvoltából a filialis lakompa-
kiak is megjelenhetnek (1781). A kaboldi vár kápolnája 1630 
körül épült; gót ablakos, barokk berendezésű. 

A kápolnák másik csoportját azok képezik, melyeket egye-
sek vagy községek építtettek, illetőleg tartatnak fenn.128 Közü-
lük elsőnek említjük a gyalókait s a fertőszergényit, mert ezek 
1733-ban szinte a filialis templom szerepét töltik be. Mindkettő 
fából épült s 1766-ban mindkettő helyén már kőtemplomot ta-
lálunk. E kápolnáknak oltáruk és valamelyes butorzatuk is van, 
de a gyalókaiba, noha „oratorium noviter exstructum", ha mise 
van, mégis a szakonyi anyaegyházból viszik ki a szükséges 
felszerelést, 

126 Szikrán csak négyévente kell a pénztárt ellenőrizni, mert úgyis sze-
gény a templom, ,,ut sumptibus parceretur, ob proventuum exiguitatem." 
1753. 

127 Völgyfalu, Büdöskút 1753. 
128 A répcekárolyi kápolnát a község építtette 1737-ben, a szentmár-

tonit ugyan magános ember, de fenntartásáról már a község gondoskodik 
(1781). 
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Érdekes az 1752-ben épült szt. Háromság-kápolna szerepe 
Szakonyban. Mivel a templom a falun kívül van, ezt a kápolnát 
is felszerelték a templom költségén. Van két harangja, két 
képe, padok, fakórus s miséhez szükséges ruhák és edények, 
még ciborium is. Ezért aztán hétköznapokon itt tart ják az isten-
tiszteletet, tabernákulumában állandóan készen áll a Viaticum, 
vasár- és ünnepnapok délutánján itt folyik a hitoktatás, a cathe-
chesis (1780). Felszerelése miatt külön említést érdemel a há-
rom oltáros széplaki kápolna.120 

Az említetteken kívül, különösen a vármegye nyugati felé-
ben, még 27 kápolnáról van tudomásunk, melyeknek nagy része 
a községen kívül, szőlőben, erdőben vagy mezőn áll.130 

A szenthelyek másik csoportját képezik az egyházi szer-
tartással felszentelt temetők. A kereszténység első századai-
ban törvények tiltották a római birodalom területén a városon 
vagy községen belül való temetkezést . Külső területeken ké-
szült temetőkben csakhamar feltűnnek a szt. liturgia végzésére 
szolgáló építmények, melyek a vértanuk ereklyéit is magukba 
rejtették. Az üldözések megszűnése után nem sokkal már pom-
pás bazilikákban ünneplik a keresztények a szent titkokat s 
ekkor megújul a vágyuk, hogy halottaik a vértanuk közelségé-
ben pihenhessenek. Először a templom egyes helyiségeit hasz-
nálják e célra; innen a kripták eredete. De ezek lassanként 
elégtelennek bizonyulnak, kialakul a templom körüli temető 
eszméje, mit az Egyház is helyesel. 

Korunkban a temetkezés mindkét formáját megtaláljuk. A 
kripták meglétéről összes visitatoraink tanúságot tesznek. Tu-
lajdonosaik szempontjából három csoportra osztjuk őket. Egyes 
kripták a kegyuraké,131 mások magáncsaládoké.132 Harmadik 
csoport a templomé, hova megállapított vagy megegyezés sze-
rinti díj fejében temetkezhetnek a községbeliek.133 Az eddig 

129 Fábián id. m. 902. 1. 
130 A következő községekben vagy határukban vannak kápolnák: Sop-

ronnyék 6, Vámosderecske 3, Szentmárton, Réczény, Lánzsér, Répczekároly, 
Hasíalva, Péterfa 1 (1781); Szárazvám 4 (1756), Széleskút 2, Czinfalva (1757), 
Pecsenyéd (1753), Csepreg (Protoč. XXIX. 638. 1.) 1 kápolnával szerepelnek. 

131 Fertőszentmiklós (1733). 
132 Bük, Káptalanvis, Egyházasfalu (1766), Lánzsér (1781). 
133 Bäk, Csepreg, Pereszteg, Ujkér, Széplak, Gór, Nagycenk (1766); 

Csorna, Sobor (1733). Sopronnyék (1781), Fertőfehéregyháza (1757). 
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említettek a templom alatt épültek, de nem ritkák a temetői 
kripták sem.134 

Temetőink csekély kivétellel a templom körül terülnek el.1:!S 

Az említett kriptákon kívül találkozunk itt még kápolnával, ossa-
riummal s nagyobb kőből vagy fából készült feszülettel is. Gon-
dozásukra, rendbentartásukra állandóan felügyel a visitator.136 

A temető kerítése különöskép is gondját képezi. Kerítést készí-
tenek kőből, téglából; máshol karókat vernek határjelzésül a 
földbe vagy körülárkolják az illető területet; de élősövény-
kerítést is említ visitatiónk. Sok temetőkerítés van pusztulófél-
ben s nem egy helyen hiányzik is.137 Ennél azonban sokkal na-
gyobb baj az, mikor egyes filialis községek teljességgel nélkü-
lözik a temetőt, s ezek rendesen az anyaegyház temetőjébe te-
metkeznek.1 3 8 

Ezen, évszázadokon át dívó jelentőségteljes keresztény szo-
kásra, a templomok körül elterülő temetők s templomi kripták 
használatára hazánkban a 18. század méri a halálos csapást. 
A helytartótanács 1775-ben ugyanis elrendeli, hogy szüntessék 
meg a templomok körül való temetkezést, a kriptákat pedig fa-
lazzák be. Vármegyénk azonban a rendeletnek oly értelmű mó-
dosítását óhajt ja , hogy a kriptáknak csak a templomba nyíló 
feljárásait kelljen bezárni, az ajtót pedig kívülről készíteni 
hozzá.139 A helytartótanács rendeletének végrehajtásáról tanús-
kodik Középpulya és Szentmárton visitatiója, mely szerint az ú j 
temető 1781-ben már mindkét helyen „extra oppidum" fekszik. 

134 Bük, Sajtoskál (1766). 
135 A nagylózsi a templomtól 600 lépésnyire, a széplaki a községen 

kívül, a répceszemerei a mező közepén van (1766). 
136 Az 1766. évi visitatio szerint a sajtoskáli temető kriptája annyira 

tönkre ment, hogy a sírok láthatók. 
137 Süttör, Fertőszentmiklós, Röjtök, Répceszemere, Nagylózs, Puszta-

család (1733); Endréd, Petőháza, Völcsej, Fertőboz, Sopronszécsény 
(1766). Mindezek csak a 'locsmándi főesperességből valók. 

138 A rábai kerületben Rábakecöl, Vásárosfalu, Szentandrás, Rábapor-
dány, Sobor, Dör, Rábatamási, Szárföld községeknek nincs temetőjük 
1733-ban. A gyalókaiak Szakonyba viszik halottaikat (1733) 

139 Protoč. XXVI. 483. 1. 
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A papság 
Dolgozatunk második fejezetének célja szemlét tartani a 

Regnum Marianum katonasága fölött. Szólunk először a lelki-
pásztorkodó papságról, ennek számáról, neveléséről, munka-
köréről, majd gazdasági helyzetéről. Utána röviden vármegyénk 
szerzetességét ismertetjük. 

A rábai főesperesség kivételével Sopronmegyében komoly 
paphiányról korunkban nem lehet szó. Századunk elején (1713— 
14) a soproni föesperességnek 40, a rábainak 9, a locsmándi alsó 
kerületének 21 plébánosáról tudunk. Ez időből ugyan nincs ada-
tunk a locsmándi főesperesség felső kerületére vonatkozólag, de 
e területen már 1697-ben is 23 plébános működik.1 Az ezután 
következő évtizedekben, különösen Mária Terézia óhajára2 a 
plébániák száma csak gyarapodik. Legtöbb ú j plébánia termé-
szetszerűleg a rábai kerületben alakul. Az 1772-ben kiadott 
győregyházmegyei névtár (Calendarium Dioecesanum V. Cleri 
Jaurin.) szerint vármegyénkben 113 betöltött plébánia van a 
következő megoszlással: soproni főesperesség 46, locsmándi 50, 
rábai 17. Ekkor tehát, tekintve hogy megyénknek Ruszt és Kis-
marton szabad királyi városokon kívül 226 községe van 1751-ben, 
átlag minden második községre jut egy-egy plébános. Ha pedig 
hozzávesszük még a 27 káplán működését is, akkor nem lep meg 
bennünket a hitélet oly nagyfokú fellendülése, minőt korunkban 
tapasztalunk. 

A papság életében a szemináriumi évek a szellemi s lelki 
fegyverkezés ideje. Nem mindegy az sem az Egyháznak, sem a 
hívőknek, hogy papjai minő vértezetben jelennek meg az élet 
küzdőterén. A 17. században papképzés terén még sok a hiány 

1 1697. évi visitatióját 1. győri püspöki levéltárban. 
2 Protoč. XXI. 259. 1. 
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és zökkenő vármegyénk papságát illetőleg is.:! A javulás folya-
mata azonban megindult s folyton erősödik. Mi nem találkozunk 
már oly plébánosokkal, kik csak filozófiát, sőt annak is csupán 
egyik disciplináját végezték el. Legtöbb plébánosunk — az 
1713—14. évi visitatio szerint — filozófiát és moralist tanult 4 

III. Károly intézményesen kívánja megszervezni a papkép-
zést s óhaj t ja , hogy csak humaniorákat már végzett i f jakat ve-
gyenek fel szemináriumokba, hol azután két évig filozófiát, há-
romig pedig theologiát tanuljanak.3 A theologia tárgyai ez idő-
ben az erkölcstan s vitatkozó hittudomány (controversia), de a 
negyvenes években megkezdődik az egyházjog, ágazatos hittan 
s a szentírástudományok rendszeres tanítása is.6 A mi papsá-
gunk theologiai képzettségét 1733-ban a „theologus morális" 
vagy ,,theologus speculativus" jelzik. 

Végzettségük helyét vizsgálva úgy találjuk, hogy legna-
gyobb részük már a győri szemináriumban tanult, mit Széchenyi 
György püspök (1658—85) alapított. E szeminárium növendé-
keinek tanítása, nevelése — némi megszakítással7 — a jezsuiták 
feladata. A filozófiát azonban, úgy látszik, a győri akadémián 
hallgatják, mert 1766-ban csak theologusokról beszél a feljegy-
zés.8 A szeminárium felállítása természtesen nem akadályozza, 
hogy kiválóbb tehetségű növendékeiket más főiskolákon, illető-
leg egyetemeken képeztessék ki továbbra is a püspökök. Szíve-
sen látogatják a római collegium germanico-hungaricumot, hol 
1700 és 1782 közt 26 kispapunk nyer kiképeztetést.9 Nagyobb 
csoportban mennek a bécsi pazmaneumba, hol 1660-tól 1731-ig 
évente 10—12 győri növendék kap alapítványi helyet. 1731-ben 
azonban ez az alapítványi tőke a nagyszombati, egyetemmel 
kapcsolt szemináriumhoz kerül s ettőlfogva inkább ezt keresik 
fel a tehetségesebb klerikusok. Századunk elején még találko-

3 Vanyó id. m. 58—59. 1. 
4 Bük, Csepreg, Ruszt plébánosai ,,absolutus theologus"-ok, Nagymar-

toné „doctor romanus". 
5 Magyar Nemzet Története VIII. 140. 1. 
6 Karácsonyi: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban, 339. 1. 
7 Groll Adolf piarista győri püspök kérésére 1736—1743. a piaristák 

vezetik az intézetet. Mihályfi: A papnevelés tört. I. 228. 1. 
8 Fináczy: Magyarországi közoktatás története Mária Terézia alatt. 

I. 185. 1. 
9 Mihályfi id m. I. 228. 1. 
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zunk sok olyan plébánossal, ki két helyen végezte felsőbb tanul-
mányait, mégpedig a filozófiát Bécsben vagy Nagyszombatban, 
a „casus conscientiae"-t, vagyis az erkölcstant pedig Győrött. 

A szeminárium tanuló éveire hosszabb-rövidebb ideig tartó 
káplánkodás következik. Ha aztán valaki plébániához akar 
jutni, előbb kánoni vizsgának kell magát — Concilium Triden-
tinum értelmében1 0 — alávetni. Szentmárton plébánosa el-
mondja magáról, hogy 24 éves korában szentelték pappá s 33 
éves volt, mikor lóki plébánosnak választották s ekkor „Jau-
rini in venerabili consistorio examinatus investitus et canonice 
introductus et installatus." Félév múlva azonban Szentmártonnal 
cseréli fel Lókot, amikor „iterum consistorialiter examinatus." 
(1781). 

A beiktatás a plébános felelősségteljes életének kezdete. 
Ezzel kezdődik az a külsőleg néha egyhangúnak látszó, de ha-
tásaiban áldásos élet, melynek elsőrangú célja a lelkek üdvének 
biztosítása. Célja elérésére pedig nincs alkalmasabb eszköze a 
papnak, mint a saját jámborságának, vallásos életének vonzó 
példája. Visitatoraink tudatában vannak az élő példa építő vagy 
romboló hatásának s ezért élénk figyelemmel kísérik papságunk 
erkölcsi életét.11 Rövid, gyakran csak pár szavas jellemzésük 
sokszor az illető plébános egész életének hű tükrét adja . Kiter-
jed a visitator figyelme a plébános külső megjelenésére is. Meg-
dicséri tisztességes ruházkodásáért a büki, bői, nagylózsi papot, 
de megrója az ivánit, mert rongyos reverendában jár; a kápta-
lanvisi állandóan tonsurát hord. 

Utánakutat a visitator annak is, hogy papi kötelességeiket 
miként teljesítik a plébánosok. Ezek közt a szentmise után leg-
fontosabb a hívők állandó tanítása, nevelése az erkölcsi életre. 
Ide tartozik a prédikáció, hitelemzés templomban és iskolában 
s a jegyesoktatás. A prédikáció szükséges voltát hangsúlyozza a 
trienti zsinat s megparancsolja, hogy legalább vasár- és ünnep-
napokon táplálják híveiket a plébánosok az üdvös szavak meny-
nyei mannájával.12 A jobbára felnőtteknek szóló prédikáción kí-
vül ugyancsak sürgeti a hitelemzést, catechesist is, . miáltal a 

10 Sess. VII. decr. de reform, cap. XIII. 
11 Papságunk életének ismertetését főként az 1714. évi locsmándi fő-

esperesség alsó kerületének visitatiója alapján adjuk. 
12 Sess. V. decr. de reform, cap. II. 
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gyermekek a hit elemeiről s a főbb erköcsi törvényekről nyer-
nek oktatást.13 Papságunk átlaga hűségesen teljesíti kötelessé-
geit: naponként misézik, breviáriumot mond, vasár- és ünnep-
napon prédikál és hitelemzést tart,14 alkalomadtán oktatja a je-
gyeseket. A nagy átlaggal szemben természetesen itt is vannak 
kivételek. Iván plébánosa ritkán misézik, a sopronhorpácsi a je-
gyesoktatással nem törődik, az istentisztelet végzésében is ha-
nyag (1714). Nagylózs plébánosa ugyanekkor őszintén meg-
vallja, hogy eddig a hitelemzést és a jegyesoktatást elhanyagolta, 
de igéri, hogy ezután kifogástalanul fogja e téren is teljesíteni 
kötelességét. Kárbaveszik a plébános minden igyekezete, fára-
dozása, ha nyilvános bűneivel botránkoztatja híveit. Visitatorunk 
ezért mindenhol utánajár, hogy nem mulatozó, nem veszekedő 
természetű-e a pap, vagy egyébként nem szolgál-e a lelkek 
romlására (1714). Több plébánost megdicsér mértékletessége-
ért, szelid viselkedéseért,15 de megdorgálja az ivánit, mert iszá-
kos és sokszor civakodik másokkal. A káptalanvisi haragos ter-
mészetű ugyan, de nem veszekedő, a szeszes italok élvezésétől 
tartózkodik s tiszta életű. Sopronhorpács és Csapod plébánosai 
megbotránkoztatják hívőiket paphoz nem illő viselkedésükkel. 

A község plébánosa nemcsak a lelkek vezetője, hanem 
anyagi dolgokban is segítője népének. Mint nyájának jó pász-
tora, védi az elhagyatott özvegyeket s a tehetetlen árvákat, gyá-
molítja a szegényeket s az egymással civakodók közt helyre-
áll í t ja a békességet. E téren kifejtett buzgóságáért több plébá-
nos részesül elismerésben.10 Még az egyébként kéteshírű sopron-
horpácsi is gondját viseli a szegényeknek; csak a minden nemes 
iránt érzéketlen iváni plébánosról mondja följegyzésünk, hogy 
rá sem néz a szükölködőkre. Hidegség papja szegénysége miatt 

13 „lidem (episcopi) etiam saltem, dominicis et aliis festis diebus pueros 
in singulis parochiis rudimenta f idei et oboedientiam erga Deum et parentes 
diligenter ab iis, ad quos spectabit, doceri curabunt et si opus est, etiam 
per censuras ecclesiasticas." Sess. XXIV. decr. de reform. cap. IV. 

14 Szakony plébánosa hitelemzéskor a „necessitate medii et praecepti 
necessaria" hittételekre s főbb parancsokra oktatja az ifjúságot, de a felnőt-
teket is buzdítja hallgatásukra. „Indulgentias a Pontificibus Catechesim 
audientibus concessas Parochianis inculcat." 1780. 

15 Hidegség, Nagylózs, Sopronkövesd, Lövő, Sííttör. 
16 Széplak, Süttör, Nagylózs, Lövő, Egyházasfalu, Csepreg, Káptalan-

vis, Bő (1714). 
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ugyan nem igen tudja támogatni őket, de legalább tanáccsal, jó 
szóval segít nekik az élet terheinek viselésében. Befolyásukat 
egyébként a falu határain túl is tudják érvényesíteni községük 
javára, amennyiben 1729 óta, ha nem nemes származásúak is, 
szavazati joggal bírnak a megyegyűléseken.17 

Bár a papság élete mécses, mely másoknak világít, saját 
lelkük, szellemük továbbképzéséről mégsem szabad plébáno-
sainknak megfeledkezniük. Ellenőrzi a visitator, hogy a szüksé-
ges dolgokban rendelkeznek-e a megkívánandó tudással. E té-
ren Bükön talál kifogásolni valót (1714). De megvizsgálja a 
könyvtárt is s állapotáról általánosságban vagy részletesen szá-
mol be. Okán (1713) és Sopronnyéken (1781) gazdag könyvtárt 
talál; a csepregi plébánosnak az 1776. évi nagy tűzvész idején 
az egykorú énekmondó szavai szerint „tűzbe keveredtek nem 
kevés könyvei."18 

Részleteiben tekintve e könyvtárakat, természetszerűleg 
a theologiai műveké az elsőség, de mellettük a profán irodalom 
alkotásaival is találkozunk. A theologia minden ágának kiváló 
képviselőit találjuk könyvtárainkban. Biblia,19 katekizmus, szó-
noklatgyűjtemények,20 dogmatika, morális,21 aszkézis,22 hitelem-
zési kézikönyvek, egyháztörténet,23 s a trienti zsinat határoza-
tainak gyűjteménye a leggyakrabban előforduló művek. Corpus 
Universum Juris Canonici-t csak Császárfaluban említi a fel-
jegyzés (1781). Minden plébániának szüksége van még ritualéra 
és protocollumra, hova az újabb egyházi határozatok és körleve-

17 Karácsonyi id. m. 355. 1. 
18 Farkas id. m. 257. 1. 
19 Röjtökön magyar evangélisták (1714), Középpulyán az egész magyar 

biblia megvan (1781). 
20 Nagycenken Pázmány beszédeit s aranyszájú szt. Jánosnak szt. Máté 

evangéliumához írt homiliáit, Káptalanvisen Pázmány és Faber prédiká-
cióit őrzik 1714-ben. Pázmány még Sopronkövesden (1714) és Szakonyban 
is megtalálható (1780). 

21 Híresebb moralisok 1780—81-ben: Busenbaumé Császárfalun, Liguori 
szt. Alfonzé Szakonyban, Középpulyán; Vámosderecskén ,,in compendio 
et in fuso." 

22 Aszketikus irodalom egyéb termékei közül szalézi szt. Ferenc Filo-
thea-ja sem hiányzik Sopronkövesden 1714-ben. 

23 Császárfalun Fleury Kolos, Középpulyán Dumesnil. munkáját említi 
visitatorunk (1781). 
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lek (Encyclicae Episcopales et Consistoriales) kerülnek.24 Az 
1781. évi visitator külön érdeklődik a tiltott könyvek s azok 
jegyzéke után. Könyveket sehol, jegyzéket Vámosderecske ki-
vételével mindenhol talál. Profán történeti munkákban gazdag 
a császárfalui könyvtár, hol Bonfini, Istvánffy Miklós és Kazy 
Ferenc munkáit őrzik (1781). Bonfini megvan a káptalanvisi pa-
rochián is 1714-ben. 

Áttérve a papság anyagi helyzetének tárgyalására, először 
a lakásviszonyokat ismertetjük. A plébániák s a templomok 
képe mindig nagy hasonlóságot mutat, mert ahol áldozatkészen 
javítgatják a templomot, ott a plébánia sem valami ütött-kopott 
ház; ahol viszont a templomot akár a lakosság szegénysége, 
akár nemtörődömsége romlásnak engedi, ott a plébánia restau-
rálására sem igen gondolnak. Ennélfogva plébániáink helyzetét 
jellemezve majdnem ugyanazt kell mondanunk, mit a templo-
mokról már mondottunk. A rábai főesperesség néhány plébá-
niája közül is a többség rossz, „miserabilis" 1714-ben.25 A másik 
két főesperességben ugyanekkor jobbak ugyan a viszonyok, de 
azért itt is sok az egészben vagy részben restaurálandó paro-
chia.26 1733-ban körülbelül fele kifogástalan, a másik fele több-
kevesebb javításra szorul. Hogy még ekkor is ily sok plébánia 
van elhagyatott állapotban, egyik oka annak az építésre kötele-
zett felek egymást meg nem értése. Ha egyik község nem hozza 
rendbe a lakást, a másik nem hajlandó a gazdasági épületek ja-
vítására.27 Máskor — nem articularis helyen — az akatholikusok 
vonakodása áll a plébánia restaurálásának útjában.28 

Paplak építése néha a kegyúr, rendesen azonban a parochia-
nusok kötelessége s ekkor nincs különbség nemes és nem nemes, 
katholikus és akatholikus között.29 A javítás túlnyomó részben 
szintén az egyházközség feladata, de e téren már több kivétellel 

24 Császárfalu, Középpulya, Haracsony, Sopronnyék (1781). 
25 A kapuvári s a barbacsi paplakot a háború pusztította el; a plébá-

nos mindkét községben magánházban lakik. 
26 A vulkapordányi paplak leégett s a plébános a sekrestye fölött levő 

két szobában lakik (1713). 
27 Nagylózs, Szilsárkány 1733. Ez utóbbi helyen, bár esős időben a 

házban maradni szinte lehetetlen, azért késik a restaurálás, mert a rábacsa-
nakiak nem akarnak segíteni Szilsárkánynak és Pásztorinak. 

28 Nagygeresd 1733. 
28 Bük, Röjtök; Nemesládony, Nagygeresd (1766.). 
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találkozunk.30 Filiás plébániákon az egyes községek felosztják 
maguk közt az épületet, s mindegyik a saját részének fenntar-
tási költségeit viseli.31 

Plébániáink építési módjára vonatkozólag századunk máso-
dik feléből vannak adataink. Ezek szerint leggyakoribbak az 
agyagból tömött házak (domus lutea, domus terra congesta), de 
azért kőből (ex solidis materialibus), égetett téglából (ex inustis 
tegulis) s vályogból, ,,mórbul" is építenek. Többször találkozunk 
a domus super ligna, vagy domus super pálos aedificata, domus 
ex palis et saepibus exstructa jelzésű házakkal is.32 

Fedésük túlnyomó részben zsuppos, szalmával fedett. A 
Fertő s a Rába mellékén a nádas fedelű plébániák sem ritkák. 
Néha találkozunk cserepes vagy fazsindelyes házzal, de a gaz-
dasági épületek többnyire már itt is zsupposak. 

Az 1766. évi feljegyzések szerint a plébániák rendszerint 
háromszobás lakások. A három szoba közül egy a cselédségé, 
kettő a plébánosé; alkalomadtán azonban az egyik vendég-
szobáúl is szolgál. A büki s a bői plébános kevesli a két szobát, 
szeretnének egy harmadikat is vendégeik megfelelő elhelyezé-
sére. A csepregi és a széplaki négyszobás; ez utóbbi helyen a 
negyedik szoba „pro intervenientibus Religiosis" szolgál. Ké-
nyelmes lakásokról tesz már említést az 1781. évi visitator. A 
haracsonyi plébánia emeletes, a sopronnyéki ötszobás. Szent-
márton plébánosa nyáron két nagyobb, télen két kisebb szobát 
használ. Ezeken kívül van káplán- s cselédszobája, egyet pedig 
az esetleges vendégei számára tart készen. Szobákon kívül nyi-
tott tüzhelyü konyha „sub camino fornita", kamara, egy vagy 
két istálló, kocsiszín, paj ta , szőlőtermő vidéken présház is, képe-
zik rendszerint a plébánia épületét. Legtöbb parochiának van 
zöldséges és gyümölcsös kert je is. 

Papságunk jövedelme több forrásból táplálkozik. Ezek főbb-

10 Egyházasfaluban a pince, csűr, lóistálló; Sopronkövesden a házkerí-
tés karbantartása a plébános kötelessége (1766.). Csepregben a vakolást és 
kerítés javítást a plébános zsellérei végzik (1733.). 

31 A sajtoskáli plébánián Sajtoskál a szobák, Ság a konyha, Makkos-
hettye és Simaháza a kamarák, Lócs és Iklányberény az istálló gondozását 
vállalta (1766.). 

3i Répczeszemerén: „domus aedificata est super pálos, vulgo karókra" 
(1766.). 
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jei az ingatlan, sedecima, párbér, stóla s a különféle ajándékok, 
miket egyenként fogunk ismertetni. A jövedelem egyik és sok 
helyen főforrása a birtok, mi vármegyénk keleti részén főleg 
szántóból és rétből, a nyugatin pedig inkább szőlőből áll. Az 
egyes plébánia-birtokok nagyságát, mely annyiféle, ahány a köz-
ség, itt nem szándékozunk felsorolni.33 

Hol szőlője van a plébánosnak, ott fontos a borkimérés, 
,,educilum" joga, mert ekkor az illető községben másnak tilos 
termését árúsítani. Leggyakoribb a 9 napos húsvéti educilum,34 

mely Borbolyán nagypénteken, „die Jovis sancto" kezdődik, 
Szentgyörgyön pedig nagyszombat-déltől fehérvasárnap-délig 
tart. Ezenkívül a legkülönbözőbb helyi szokásokkal találkozunk.18 

A kimérés színtere egy ideig a plébánia pincéje vagy maga a pap-
lak. Mivel azonban a kimérés sok helyen mulatozás, nem ritkán 
muzsika és tánc kíséretében történt, az 1753. évi visitator — 
püspöki meghagyásra — e szokás megszüntetését kívánja. Nem 
tar t ja ugyanis illő dolognak, hogy a plébános educiluma alkal-
mul szolgáljon zajos mulatozásra s még kevésbbé, hogy mindez 
a plébánián történjék. Ezentúl tehát — rendelkezik a visitator 
— „extra Parochiam et sine saltu et musica" fogják kimérni a 
plébános borát.30 Mindezen óvintézkedés tárgytalanná válik, ha a 
visitatortól kapott engedéllyel élve, a plébános bérbeadja a ki-
árusítás jogát.37 

A plébánia birtokának művelése sok helyen teljesen a plé-
bános kötelessége, ki zselléreivel vagy fogadott munkásokkal 

33 A bői plébániának ,,urbalialiter" 46 hold szántóhoz (— 2 telek) van 
joga, tényleg pedig csak 40 holdat birtokol (1766.). Szentmártonban szin-
tén baj van, mert „non habet parochus iuxta benignas dispositiones Regias 
integram sessionem colonicalem, sed tantum mediam" (1781.). 

34 Borbolya, Nagymarton, Pecsenyéd 1753.; Vulkapordány 1756.; Kis-
hőflány, Darázsfalu, Szentgyörgy 1757. 

35 Okán és Széleskúton húsvétkor, de 8 napig, Fertőfehéregy-
házon és Szentmargitbányán (1757.) húsvétkor és karácsonykor, Zárányban 
karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor 3—3 napig mérik a plébános borát 
(1756.). Hosszabb ideig tart a somfalvai, kisboldogasszonyi plébános educi-
luma. Ez utóbbi helyen a karácsonyi 3, húsvéti 8 naphoz hozzájárul még 
Nagyboldogasszony ünnepe; Lajtapordányban karácsonyon, húsvétén és 
pünkösdön kívül még aprószentek (dec. 28.) napjára is kiterjed. 1756. 

36 Szikra, Nagymarton, Borbolya, Tormafalu, Pecsenyéd, Völgyfalu. 
37Liberum sit domino Parocho hoc ius educilandi pro illo tempore 

elocare — olvassuk Borbolya és Nagymarton visitatiójában. 
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gondoskodik megmunkálásáról. Gyakoribb azonban az az eset, 
hogy a parochiánusok is segítenek, de munkájuknak pénzben 
való megváltása is előfordul.38 

Az ingatlanok jövedelmei közt említjük meg azt a több-
kevesebb szekér tüzelőfát, mit rendszerint a zsellérek vágnak, a 
fogattal rendelkező jobbágyok pedig behordanak a község vagy 
földesúr erdejéből. 

A plébános másik jövedelmi forrása a püspöknek fizetendő 
tized tizenhatod része, a sedecima.39 A gabonafélék és bor sede-
cimáján kívül, különösen a rábai főesperességben, gyakran ta-
lálkozunk a bárányok és méhek tizenhatodával is (sedecima ex 
agnellis; ex apibus, ex alveari).40 

A bevétel harmadik fa j t á j a a párbér vagy ágybér nevezetű 
parochialis adó, mit minden önálló jobbágy, zsellér, sőt 
özvegy is fizet, de különböző mértékben." A párbérkötele-
zettség különböző alakjainak szemlélésére lássunk néhány ti-
pikus példát. Süttörön 1766-ban az egész- és féltelkes jobbágy 
fél mérő rozsot (siligo) s ugyanannyi búzát fizet, a negyedtelkes 
ennek felét. Az olyan zsellér, kinek saját háza van (inquilinus) 
25, kinek nincs háza (subinquilinus) 12, az özvegy pedig 6 dé-
nárt fizet évente. Ugyanekkor Nagycenken különbséget tesznek 
a két és egy pár igásmarhával rendelkező jobbágyok között. Az 
előbbi egy mérő rozsot s ugyanannyi zabot, az utóbbi ennek fe-
lét adja. A soproni főesperességben még aprólékosabb a birtok 
szerinti felosztás. A féltelkes jobbágy egy mérő búzát és egy 
mérő rozsot szolgáltat a papnak; a negyed-, nyolcad-, tizen-
hatodtelkes pedig mindig az előtte említettnek felét, tehát fél, 
negyed, nyolcadmérő búzát és rozsot.42 

Azon felnőtt fiúk, kik atyjuk házában laknak ugyan, de sa-
ját gazdaságuk van, önálló jobbágyként fizetik a párbért; akik 
azonban a közös gazdaságban dolgoznak, azok párbér szempont-

38 Oka 100, Fertőfehéregyház 94 forinttal mentesíti magát évente. 
30 A sedecimát Somfalva visitatiója (1756.) általánosan elterjedt be-

vételnek mondja, noha az ottani plébánosnak nem fizetik: „Sedecima contra 
legem communem totius Regni Parocho hie loci non sólet praestari". 

40 Szil, Veszkény, Páli, Szilsárkány, Beled (1759.). 
41 Timon: id. m. 71. 1. A nemesség, a molnár, korcsmáros stb. párbér-

mentessége folytán nagyobb, „libera" stólát fizet. Lorettom, Selegszántó 
(1756.); Lajtaszentmiklós (1753.). L. még a kántor stólájánál. 

42 Vulkapordány, Szarvkő 1756.; Czinfalva, Darázsfalu, Oszlop 1757. 
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jából zselléreknek tekintetnek.43 Megjegyzendő még, hogy míg 
a jobbágyok a termény szolgáltatáson kívül valamelyes összeget 
is fizetnek, addig a zsellérek és özvegyek a pár dénáron kívül 
egyébre nincsenek kötelezve. A párbérrel kapcsolatban említ-
jük meg egyes malmok járulékait is, mit gyakran készpénzben 
folyósítanak a plébánosnak. 

A jövedelmi források negyedik csoportját a stóla képezi, 
mit különböző egyházi funkciók végzésekor adnak a plébános-
nak. Fizetése hol természetben, hol készpénzben történik; de 
nemcsak a neme, hanem a mennyisége is elég sok változatot mu-
tat. Főként természetben adják a keresztelés, temetés és az 
„introductio neonuptarum" stóláját, készpénzben pedig az eske-
tését, az „introductio puerperae"-ét s a misealapítványok ese-
dékes kamatait. -De lássuk őket kissé részletesebben. 

A keresztelés stólája a locsmándi s a rábai főesperességben 
egy közepes nagyságú kenyér (panis mediocris libo) s egy tyúk 
1733-ban. A későbbi visitatiók idején (1759, 1766) azonban, kü-
lönösen a rábai kerületben már a 20—25 denáros készpénz-stóla 
az általános, ami teljesen megegyezik a régebbivel, amennyiben 
a kenyeret 10, a tyúkot ÍIV2 denár értékben számítják. A sop-
roni főesperességben — századunk közepéről származó ada-
taink szerint — 9—18 krajcár a keresztelés rendes stólája. 
Ezenkívül azonban van rendkívüli stóla is, mégpedig húsvét és 
pünkösd után pár napig.44 E szokás alapja a nagyszombaton és 
pünkösd vigiliáján történő vízszentelés, mert „post renovatos 
liquores" szedik a plébánosok a nagyobb stólát, ami leggyakrab-
ban 24 krajcár.45 De több községben már eltörli a visitator e szo-

43 „Filii-familias eiusdem cum parente domus incolae et privatam oeco-
nomiam habentes praestant 1 florenum instar reliquorum hospitum, frumen-
tum autem a proportione facultatum et possessi fundi. Si autem filii-familias 
penitus nullám prae se privatam oeconomiam exercent, sed cum parente 
simul oeconomisant per modům servitoris, domům instar inquilini inhabitant, 
separatim 1 florenum quidem non solvunt, verum per modům inquilinorum 
praestanda praestant". Borbolya, 1753. 

44 Tormafalu 2 nap; Borbolya, Pecsenyéd, Lajtaszentmiklós (1753.), 
Somfalva, Lajtapordány, Vimpác (1756.), Széleskút 3 nap; Kishőflány 6, 
Czinfalva 8 nap (1757.); Vulkapordány, Zárány, Selegszántó, Szarvkő 
(1756.), Darázscalu (1757.) 9 nap. 

45 Szentgyörgyön 3 nap közül az elsőn 1 forint 30 krajcár, a másodikon 
1 frt. 7 kr., a harmadikon 45 kr.; Sércen 2 forinttal kezdődik s minden nap 
15 krajcárral kevesbbedik mindaddig, míg leér a rendesre. 1757. 
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kást s a plébánost haszna csökkenéseért a rendes stóla feleme-
lésével kárpótolja.46 

A keresztelés stóláját természetben fizetni inkább a locs-
mándi s a rábai kerületben szokás; a temetésnél fordítva áll a 
dolog. Az előbbi két kerületben a 7 krajcáros s 12 denáros stóla 
az általános 1733-ban, mi később sem igen változik, mert a leg-
több plébánián 1759-ben és 1766-ban is a 11 vagy 12 denár sze-
repel. A soproni főesperességben különbséget tesznek funus mi-
nus és funus maius között, azaz mikor gyermeket vagy felnőttet 
temetnek.47 Gyermekek temetésekor 1 icce bor, 1 kenyér, 1 stro-
phiolum s még 15 krajcár a szokásos stóla, mit azonban néhol 
45 krajcárral egyenlítenek ki. Felnőttek temetése díjában ugyan-
azon adatok szerepelnek, mint föntebb, csak nagyobb egységek-
ben; 1 pint (= 2 icce) bor, 1 mantile seu manutergium s 30—36 
krajcár.48 Készpénzben fizetve rendszerint 1 forint 30 krajcárt 
adnak.49 Ha szentmisével kapcsolatban történik a temetés, akkor 
Zárányban még 15 kr.-t tesznek a rendes stólához (1756). A kis-
martoni ,,funus cum infula" 1 arany (1757). 

Mindhárom főesperességben előfordul, de általános szokás-
nak nem mondható az introductio neonuptarum. A soproni ke-
rületben 3 krajcár szerepel leggyakrabban, Oszlopon azonban 
„iuxta numerum puellarum comitantium" kell fizetni (1757). A 
másik két kerületben egy kalács és bor (torta et haustus vini) 
a rendes járandóság. 

Főként pénzben fizetik a stóla következő fajait . Az egyház-
kelő (introductio puerperae) a locsmándi kerületben (1766) 

46 „Prius erat more solito stola extraordinaria pro tribus Paschalibus 
et Pentecostalibus, sed iam nunc ita conventum est, ut extraordinaria stola 
simpliciter cassetur et ad compensandum Parochi damnum stola ordinaria 
tam Parochi, tam Ludimagistri adaugeatur. Atque adeo posthac pro quovis 
baptismo dabuntur 24 xri, cum prius tantum fuissent 18 xri." Kismarton, 
1757. 

47 Funus maius és funus minus helyett Kismartonban a stola nigra és 
stola alba szerepel. (1757.) 

48 Mantile seu manutergium (Darázsfalu 1757). Du Cange-nál egyenlő 
a strophiolummal. Szerintünk az első inkább asztal-, vagy törülközőkendő, 
az utóbbi pedig zsebkendő értelemben vehető. 

49 Szentmargitbánya új plébánosa sokalja ezt s 1 forintra redukálja, 
„ut non deterreatur populus". 1757. Lehet, hogy ez a baj Szil. Páli, Sobor, 
Potyond, Vág községekben hol ritkán vagy egyáltalán nem hívják a papot 
temetni (1759. Rábai főesp.). 
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majdnem kivétel nélkül 5, a rábaiban (1759) 15 dénárt, a sop-
roniban az ötvenes években 3 krajcárt fizet.50 

Legváltozatosabb képet az esketés stólája mutat. Néhol a 
megegyezéstől függ,51 de legtöbbször a 25 és 50 dénárral talál-
kozunk a rábai és locsmándi kerületben. Szélső értékekként 
említjük a fertőszentmiklósi 1 forintot (1733) s a sopronkövesdi 
10 dénárt (1766). A soproni főesperesség stólája szintén válto-
zatos. Czinfalván az esketésért s a házasság kihirdetéséért (pro-
mulgatio) 54 krajcár, 2 pint bor és 2 kalács (panes retorti), Kis-
martonban 1 forint 48 krajcár jár (1757).52 Különleges eset áll 
elő, ha a menyasszony vagy vőlegény idegen plébánián eskü-
szik. Ha a menyasszonyt más községbe viszik, saját plébánosá-
nak a rendes stóla kétszeresét vagy háromszorosát fizeti.53 A 
vőlegény ha idegenben ta r t ja esküvőjét, de utána visszaér, csak 
a kihirdetés és bizonyítvány (attestatum) díját, ha nem tér visz-
sza, az egész stólát (esketés, kihirdetés, bizonyítvány) tartozik 
fizetni.54 

A szentmisék stipendiuma sok plébánián a legnagyobb té-
tel a stólajövedelmek sorában. A stipendiumok túlnyomó részét 
az alapítványok kamatai képezik. A soproni kerület legnagyobb 
misealapítványai a darázsfalui 2050, a kismarton-vári 1000, a 
völgyfalui 800 s a vulkapordányi 500 forint. Az Esterházy-kegy-
uraság egyes plébániáin a hegyvámmentesség fejében monda-
nak időnként, esetleg havonként szentmisét a földesúr szándé-
kára.55 A locsmándi főesperességben szintén sok misealapít-
ványról tudunk. Nem egy családnak van oly alapítványa, mely-
nek kamataiból havonként kitelik egy-egy misestipendium.56 Az 
1781. évi visítatio szerint Sopronnyéken több mint 100, Réczény-
ben 78, Vámosderecskén 70, Haracsonyban 45 alapítványi szent-

50 Vimpáczon ,,ab introductione nihil sólet exigi, sed raunus, quod ad 
altare ponit puerpera, tollitur." 1756. 

51 Csepreg, Nagycenk (1733. Locsm. főesp.); Magyarkeresztur, Zsebe-
háza 1759. 

52 Czinfalva stóláját szedi a vulkapordányi, zárányi plébános is (1756). 
53 Oszlop, Szentmargitbánya; Darázsfalu, Czinfalva (1757). 
54 Kismarton, 1757. 
55 Vulkapordány, 1756; Szentgyörgy, Feketeváros, Széleskút 1757. 
56 Bükön Ebergényi és Czompó családnak van ily alapítványa. Fertő-

szentmiklóson minden szombaton és Mária-ünnepen a Tolnai-család szán-
dékára ajánlják fel a szentmisét (1766). 
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mise van. A rábai kerület egyes plébániáin ugyan szintén szép 
számban találkozunk velük, de itt már mégis ritkábbak, mint a 
másik két kerületben.57 A stipendiumok nagyságát tekintve kü-
lönbséget teszünk alapítványiak s nem alapítványiak között. Az 
előbbieket a soproni kerületben legtöbbször 1 forinttal, a másik 
kerületekben 50 dénárral számítják. Nem alapítványi énekes 
gyászmise stipendiuma 30, a csendesé 18 krajcár a soproni fő-
esperesség több községében.58 

A stipendiummal rokon a filialis községek azon szolgáltatása, 
mit az ünnepek alkalmával náluk miséző papnak teljesítenek. 
Egyes helyeken ebédet adnak,59 másutt megváltják 1 máriáson, 
vagy 20 dénáron.60 Több községben már egészen feledésbe ment, 
mert a plébánosok nem tartottak rá igényt.61 

Érdekes tünetként figyelhetjük meg, hogy a haldoklók 
szentségeinek stólája miként szűnik meg korunkban, aminek bi-
zonyára pszichológiai oka van. A locsmándi és rábai főesperes-
ségekben a provideálás stólájáról már egyáltalán nincs szó, a 
soproniban némi nyomaival még találkozunk. Mivel az egyes 
ténykedésekért külön nem jár stóla, a haszon elmaradásáért 
néhány község a legkülönfélébb módon ugyan, de kompenzálja 
plébánosát. így Kishőflányban (1757) minden ház 3 krajcárt , 
Kisboldogasszonyban (1756) az egész község 3 forintot, Okán 
és Oszlopon (1757) IM2 urna bort ad. A sérci plébános a provi-
deálás stipendiuma helyett, „quod sublatum est", egy szekér szé-
nát kap a községtől, a darázsfalui pedig kettőt (1757). A pecse-
nyédiek e stóla pótlásaképen évente egyszer megszántják a plé-
bános földjét (1753). 

A plébános jövedelmi forrásai közt utolsónak említjük 
azokat, amiknek némi ajándék-jellege van s amiket collectura 
vagy coleda néven foglalnak össze visitatoraink. Tárgyunkra 
vonatkozólag Timon a következőket írja: „Mária Terézia óta 

57 Mihályiban hetenként két, Vadosfán és Kapuvárott egy-egy szent-
misére van alapítvány (1759). 

58 Vulkapordány (1756); Czinfalva, Szarvkő, Darázsfalu, Selegszántó 
(1757). 

59 „Occasione Divinorum dant Parocho prandium, cuiu6 loco olim 
solvebant 1 marianum". Sarrod, Hegykő (1766). 

80 Sobor (1759); Sopronszécsény, Ebergőcz (1766). 
61 Zsira, Keresztély (1766). 

Csóka: Sopron vármegye kath. egyházi és tanügyi viszonyai 4 
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az egyházi és világi hivatalos nye lvben . . . collectura vagy 
coleda alatt már csak a hívek rendkívüli oblatioi, önkénytes 
adakozásai értetnek. Némely parochiákban a kötelező, a pár-
bér mellett az önkénytes oblatio is fennmaradt és a lelkész szo-
kás útján jogosítva volt bizonyos nagy ünnepeken (Karácsony, 
Vízkereszt, Húsvét, Pünkösd) a templomban vagy házanként, 
részint saját javára, részint a templomi szükségletek fedezé-
sére az egyház-atyák által coledálást eszközölni. A coleda-
ügyet, mely a régibb időben dívó házszenteléssel is összefüg-
gött, királyi rendeletek szabályozzák - . ,"62 

A Timon-említette coledálások nálunk is szokásosak, még 
pedig a házak szerinti gyűjtés, mikor főleg természetben ad-
nak, inkább a soproni főesperességben. így több községben 
Űrnapkor minden háztól 1 sajtot kap a plébános vagy helyette 
1 garast, illetve 2—3 krajcárt.63 Szarvkőn a 3 krajcáron kívül 
még kolbász és sajt (farcimen et caseum) is jár a papnak (1756). 
Buzaszentelőkor és Áldozócsütörtökön a körmenet vezetéseért 
45 krajcárt kap a községtől Vulkapordányban és Selegszántón 
(1756). Ez utóbbi helyen Nagyszombaton „tot, quot" tojással 
kedveskednek a hivők plébánosuknak. A locsmándi kerületben 
Szokony coledája 1766-ban „3—4 libra carnis et aliquot porna", 
A templomban történő pénzgyűjtést majdnem minden plébánián 
említik az 1759. és 1766. évi visitatoraink. Pénzszegény közsé-
geinkben azonban egy-két forintnál ritkán hoz többet. 

Eddig felhozott adataink teljesen megegyeznek Timon idé-
zett szavaival. Téved azonban a jeles író, mikor azt hiszi, hogy 
a coledával kapcsolatban említett házszentelés — Mária Te-
rézia korát tekintve — csak régibb időben dívó szokás. Lás-
sunk csak néhány adatot! Szárazvámon 1756-ban „thurificatio"-
ért házanként 3 krajcárt, 1 icce bort és 1 zsemlyét kap a plé-
bános. Borbolyán a „benedictio domorum" 1753-ban 3 krajcár, 
de ezt a visitator is kevesli. Fertőfehéregyházon 1757-ben 
,,colleda seu benedictio domorum"-ról történik említés. Büdös-
kuti adatunk még az időt is megmondja: „in.benedictione do-
morum in festő Epiphaníae solita . . ." (1753). Az említetteken 
kívül még vannak más községek is, hol vagy kimondottan beszél-

62 Timon id. m. 72—73. 1. 
63 Vulkapordány, Zárány, Oszlop (1756); Czinfalva, Selegszántó (1757). 
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nek coledáról,64 vagy bennfoglaltan azáltal, hogy a vízkereszti 
ajándékok közt ugyanazon tárgyak szerepelnek, mint máshol 
a coledában.65 Ezen pár adatból világos, hogy Mária Terézia 
alatt még nem multa divatját a vízkereszti házszentelés tisztelet-
reméltó szép szokása, sőt Vámosderecske plébánosának még 
1781-ben is 80 háztól van coledája. A házszentelés honorálása 
legtöbbször egy-két krajcár, egy kalács és egy kolbász.66 De 
valószínű, hogy nem egyedül álló jelenség Darázsfalu szokása, 
hol a zsellérek csak 3 krajcárt, a jobbágyok ezenkívül még egy 
kolbászt s egy kalácsot is adnak. 

Megemlítjük még végül, hogy a feketevárosi plébános 130 
forint salariumot kap évente a községtől (1757), a lajtaújfalui 
pedig 100 forinton kívül búzából 5, rozsból 25, árpából 10 mérőt 
kap s még 20 tyúkot (1756). 

Apró részletekig menő ismertetés után általánosságban 
jellemezzük vármegyei papságunk gazdasági helyzetét. Kor-
szakunk első felében szegényes viszonyok közt találjuk plébá-
nosainkat. A 17. században alapított „cassa parochorum" bi-
zottsága 1733-ban úgy dönt, hogy 150 forintra kiegészíti a sze-
gényebb plébániák évi jövedelmét.67 Ezen határozatával tehát 
a 150 forintot fogadja el minimum gyanánt. Ezt a minimumot 
1733-ban a rábai főesperesség 14 plébániája közül 8-nak évi be-
veiele nem éri el, sőt Veszkényé még 100 forinton is tetemesen 
alul marad. A locsmándi főesperesség alsó kerületében jobbak 
ugyan az állapotok, de azért a 22 plébánia közül itt is 8 vár-
ha t ja a kiegészítést. Az átlagos jövedelmet e kerületben 200 
forintra tehetjük. 

A nagyfokú szegénység láttára mindkét kerület visitatora 
érdeklődik a plébánosnál, hogy mit tar tana még szükségesnek 
a saját maga és cselédsége tisztességes megélhetéséhez, s hogy 
miként gondolja megvalósíthatónak helyzete javítását. A legtöbb 
plébános óhajtja, hogy a parochianusok nagyobb mértékben 
segítsenek birtoka művelésében. Szeretné, ha ők aratnák le és 
hordanák be gabonáját s ők kaszálnák, gyűjtenék és hordanák 

M Pecsenyéd (1753), Selegszántó (1756). 
65 Czinfalva, Oszlop (1757), Szarvkő (1756). 
66 Selegszántón egy marék (manipulus) kender, Pecsenyéden 1 icce 

boron és kalácson kívül néhány tojás is szerepel. 
67 Karácsonyi id. m. 361 1. 
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be szénáját. A rábai kerület plébánosai e munka megváltásának 
fejében 40—50 forintot kívánnak. A munkasegítség mellett még 
bizonyos összegű pénzt, legtöbbször 50, 100 forintot is szorgal-
maznak. A fönntebb említett kerületben a földesurak jóvoltából 
(favente dominio) lehetne segíteni,68 de sokat lendítene az ügyön 
az is, ha a hivők rendesen teljesítenék köteles szolgáltatásaikat, 
mert nem elszigetelt jelenség a szanyi plébános panasza: ,,An-
nuos proventus suos cum defectu percipit et multi manent res-
tantiarii usque ad très quattuorve annos" (1732).69 Papságunk 
panasza megértő szívekre talál. Ezt abból következtetjük, 
hogy egy emberöltő leforgása után még a rábai főesperesség leg-
szegényebb plébániái is tisztességes megélhetést tudnak bizto-
sítani birtokosaiknak. 1759-ben már csak Veszkény és Szil évi 
jövedelme nem haladja meg a 200 forintot, Csornáé viszont már 
450 forinton is túlmegy. 

A soproni főesperesség plébániáiról áttekintő képet, sajnos, 
nem adhatunk, sőt a locsmándinak felső kerületéből is csak né-
hánynak ismerjük pontos adatait 1781-ből. Ezek szerint a kerü-
let plébániái ha nem is gazdagok, biztos megélhetést minden-
esetre nyújtanak. Az évi bevétel a többségnél 200—300 forint 
között mozog;70 az elsőséget Sopronnyék viszi el 503 forinttal. 

* 

A világi papság életviszonyainak ismertetése után meg kell 
emlékeznünk a vármegyénk területén virágkorát élő szerzetes-
ségről is. Ezt megtennünk annál inkább kötelességünk, mert 
Mária Terézia halálával sötét felhők gyülekeznek szerzeteink 
ege fölött, mely felhők csakhamar oly pusztító vihart hoznak, 
hogy elvonulásuk után nem egy szerzetesrendünket keressük 
hiába vármegyénk területén. 

Az előző századok nagy, következményeiben szomorú pap-
hiánya sok szerzetest késztetett arra, hogy kolostora szent 
csendjét elhagyva plébániáikon, missziókon fáradozzék a 
pásztor nélkül maradt nyájat megtartani, illetőleg visszavezetni 
Krisztus igaz vallásába. Még a 17, század második felében is 
13 szerzetes lakik vármegyénkben kolostorán kívül, hogy pasz-

68 Szany, Mihályi, Szil, Bogyoszló. 
88 Csorna, Egyed Bogyoszló, Szilsárkány, Beled, Páli, Szil. 
70 Császárfalu, Középpulya, Réczény, Haracsony. 
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torálhassa hiveit.71 A paphiány azonban lassanként szűnik s 
szerzeteseink visszatérhetnek celláikba, hogy ott fáradozzanak 
tovább sajátos életcéljuk megvalósításán. Az 1772-ben meg-
jelent egyházmegyei névtár ugyan még 7 községet említ, hol 
szerzetesek lelkipásztorkodnak, de ez már nem annyira az 
egyes személynek, mint inkább a kolostornak kötelessége.72 

Mivel pedig nem pasztorálnak, nem is esnek visitatoraink igazi 
hatáskörébe s így csak mellesleg emlékeznek meg a legtöbbről. 
Vegyük tehát sorra a 18. századnak vármegyénk területén levő 
szerzetesházait. 

A Szűzanya kultuszát terjesztő és ápoló szervitáknak 3 há-
zuk van: Lajtaszéken, Lorettomban és Fraknón. Lorettomban 
1644-ben, Fraknón pedig 1695-ben telepedtek meg.73 Lorettom-
ban, — az 1756. évi visitator szerint, ki alapítólevelüket is meg-
tekinti — a község pasztorálásának feltétele mellett, „cum obli-
gatione Parochialia in spirítualibus rite et conformiter ad prae-
scriptum Sacrorum Canonum administrandi" kapták letelepedési 
engedélyüket. 

Assisi szt. Ferenc fiai Kismartonban és Vimpácon szerepel-
nek. Kismartonban a reformált franciskánusoknak valószínűleg 
két kolostoruk is van, ,,ad S. Michaelem et montem Calvariae"74, 
Vimpáczon conventualis minoritákat említ az 1756. évi visita-
tiónk. A kolostor anyagilag eléggé biztosítva van, mert a kolos-
toron kívül még a templom fenntartasa is az ő kötelességük. A 
guardiánon kívül 7 tagja van a konventnek. A községet ők pasz-
torálják. 

A kismartoni irgalmasok kórházzal egybekötött kolostoru-
kat 1760-ban foglalják el. Esterházy Pál Antal herceg 35.000 
forintos alapítvánnyal úgy biztosítja megélhetésüket, hogy nem-
csak hogy nem szorulnak koldulásra, de ettől el is t i l t ja őket. 
Gyógyszertáruk is van, s hogy minél nagyobb jövedelmük legyen 
belőle, megígéri a herceg, hogy földesúri joghatósága területén 
más gyógyszertár felállítását nem engedélyezi. A betegápolásra 

71 Vany ó id m. 65—66. 1. 
Sopronbánfalva, Lorettom, Vimpácz, Fraknó, Borsmonostor, Répcze-

bónya. 
73 Karácsonyi id. m. 191. 1. 
74 Calendarium Dioeces. 1772. 
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alapított kolostor 7 szerzetes számára épült, kik közül egy pap, 
egy pedig chirurgus.75 

A magyar alapítású pálosok már századok óta ápolják a 
vallásos életet hazánk e nyugati részén. Sopronbánfalvai kolos-
torukat 1482-ben alapította Sopron városa.76 

A borsmonostori cisztercita kolostor, mely 5 szerzetes szá-
mára készült a lilienfeldi (Ausztria) apátság joghatósága alá 
tartozik. A község pasztorálása az ő feladatuk. 

Ágostonrendűeknek Répczebónyán találjuk nyomát. A.z 
1772. évi s utána következő egyházmegyei névtárak csak annyit 
mondanak róluk, hogy itt ők lelkipásztorkodnak. Ezek valószínű-
leg a lékai házhoz tartoznak. 

Többet tudunk már a kis Lánzséron épült kamalduli kolos-
torról, hova 1700-ban vonulnak be a szerzetesek.77 A nemes 
alapító herceg Esterházy Pál nádor volt, ki 12 szerzetes részére 
építtette a kolostort vagy remetelakot (Clastrum seu Eremus). 
1781-ben csak 11 tagból áll a konvent, mert egy laikus testvér 
nemrég eltávozott körükből. Életmódjukat a császárfalui plébá-
nos, kinek plébániájához tartozik a filialis Lánzsér, nem nagyon 
dicséri. Szt. Romuáld heroikus önmegtagadást kivánó szabály-
zata, úgy látszik, a lánzséri kolostorban idők folyamán sokat ve-
szített eredeti szigorúságából. Lelkipásztorkodással — a plébá-
nos szomorúságára — nem foglalkoznak.78 

Az eddig felsorolt kolostorok miynd vármegyénk nyugati 
felében s jórészt a vallásos buzgóságáról közismert herceg 
Esterházy-család földesurasága alá tartozó községekben találha-
tók. A locsmándi főesperesség alsó kerületének egy sincs, a rábai 
főesperességnek egyetlen kolostora van Csornán, mit a pre-
montrei kanonokrend tagjai laknak. 

Mikor Lipót 1697-ben ismét életre kelti a már hosszú idő 
óta szünetelő premontrei rendet, Csornát, a perneci (Ausztria) 
apát kapja meg, ki azonban 1710-ben továbbadja a gradici 
(Morvaország) apátságnak. Ennek birtokában marad egészen az 
eltörlésig.79 Az idegen apátság prépostok vagy adminisztrátorok 

75 Protoč. XVIII. 
76 Protoč. XVII. 763. 1. 
77 Karácsonyi letelepedésük idejét 1701. évre teszi. Id. m. 191. 1. 
78 Császárfalu visitatiója. 1781. 
79 Lakatos: A csornai premontrei kanonokrend. 
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által kormányozza a csornai házat, hol az elől járó a szerzetesek 
segítségével hiteleshelyi működést folytat, az istentisztelet méltó 
végzéséről gondoskodik s a grammatikai osztályokat vezeti. Mi-
vel a konvent nem önálló, növendékeket nem vesznek fel.80 A 
század közepén már van Csornán magyar származású premontrei 
is,81 régebben azonban nélkülözték a magyar hitszónokot. 1734-ben 
Balományi Román pannonhalmi bencés, utána pedig a szintén 
bencés Pozsonyi Flórián prédikál másfél évig Csorna magyar 
népének.82 

Vármegyénk szerzetesei között utoljára említjük a remeté-
ket, kiknek életmódjára s szervezetére vonatkozólag azonban 
szintén keveset sikerült megtudnunk. A már többször említett 
1772. évi névtár szerint egyes községekben remetelakok 
(eremi) vannak s bennük egy-egy szerzetes lakik. Remete 
szt. Antal szabályai szerint élnek s a megyéspüspöknek tar-
toznak engedelmességgel. Szervezetükről tudjuk, hogy egy-
házmegyénk területén élő 39 remetének Primes György 
soproni plébános a direktora, pater Kosics Celesztin pedig a 
seniora. Raj ta kívül még csak egy felszentelt pap, pater van 
köztük, ki Pinkafőn él, a többi mind laikus testvér, fráter. Novi-
ciatusukban 3 próbaidős tartózkodik. A remeték feladata való-
színűleg egyes, különösen búcsújáró templomok vagy kápolnák 
gondozása és őrzése. így a Sopronmegyében tartózkodó 10 
testvér közül a csepreginek az eremusa a mezőn épült és a messze 
vidékről látogatott Boldogasszony-kápolna mellett van (1766). 
Az oslii valószínűleg a filialis ,,ecclesia miraculis clara"-ra 
ügyel fel (1733). A széleskuti (1757) és sopronkövesdi (1766) 
eremitorium mellett szintén megtaláljuk a kápolnát; Lorettom 
pedig a 18, században is már híres búcsújáró hely. A répczeket-
helyi, szentmártoni, kópházai, sopronkertesi s vadosfai eremito-
rium lakójáról semmi említésreméltót sem tudunk. 

80 Danielik: A prémontréiek, 332. 1. 
81 Protoč. XVIII. 1772. 1. 
82 A pannonh. Sz. Benedek-rend tört. V. 644. 1 
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Istentisztelet és vallás-erkölcsi élet 
A 18. század a Regnum Marianum igazi korszaka hazánk-

ban. Százados küzdelmeiből győztesen kikerülő katholicizmus 
nemcsak külsőleg, de belső vallás-erkölcsi életében is megizmo-
sodva veszi át ismét az őt megillető vezető szerepet a nemzet 
életének irányításában. Ez, a hitében és erkölcseiben újraéledő 
kor mindjobban és jobban kikapcsolja a felekezetieskedés nega-
tív hatóerőit, de helyettük annál alaposabban folyik a pozitív 
építő munka a lelkek birodalmában. A lelki életnek eme moz-
galmas fellendülését az Egyház liturgiájának s a hívők vallás-
erkölcsi életének figyelmes vizsgálata a legszebben szemlélteti. 

A vasár- és ünnepnapok célja az Úristen nagyobbfokú tisz-
telete, mit a délelőtti szentmise és prédikáció s a délutáni ájta-
tosság tartásával ér el Egyházunk. A vasárnapi szentmise éne-
kes, de egyes plébániákon az egész nép mégis csak ritkán, pl. 
Ujholdvasárnapokon énekel.1 Vámosderecskén a vasárnapi mise 
„cum organo et choráli musica solius Ludimagistri servatur", 
Szentmártonban pedig nem egyszer van zenés mise s gyakran 
három, négy, sőt több énekes is szerepel2 (1781). A vasár -
és ünnepnapi misét a trienti zsinat rendelkezése szerint a nép-
ért, ,,pro populo" ajánlják fel a plébánosok.3 A prédikáció rend-
szerint a misét követi, a prédikációra viszont a hit, remény, 
szeretet isteni erények felindítása következik. Az esetleges böj-
töket s parancsolt ünnepeket, melyek a következő hétre es-
nek, szintén ekkor hirdeti ki a plébános. 

A délután megünneplése helyenként némileg ugyan külön-
1 Középpulya, Réczény, Szentmárton, Vámosderecske; Császárfalun ek-

kor „Jertek keresztények" kezdetű éneket éneklik (1781). 
2 „Parochus Míssam cum organo et tribus vel quatluor et subínde plu-

ribus etiam cantoribus in Choro et subinde etiam fidibus servat". 
3 Császárfalu (1871). 
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bözik, a keresztény tanítás vagy hitelemzés azonban a legtöbb 
plébánián megtalálható. Vámosderecskén a catechesis, Réczény-
ben a lorettomi litánia után még a rózsafüzért is elimádkozzák 
(1781). Szakonyban az ünnepeken elmaradó hitelemzés helyett 
a lorettomi vagy más, az illető ünnepnek megfelelő litániát 
énekli a kántor a néppel együtt (1780). Nagyobb ünnepek alkal-
mával több plébánián szokásosak a vecsernyék, mik a Breviá-
rium megfelelő vesperae-jének elénekléséből állanak.4 

Az egyház lelki életében, a hivők megszentelésében nem 
csekély szerepet játszik a szentségimádás méltó megtartása 
sem. Azon néhány község visitatiója, mely részletesen leírja e 
nap megszentelését, tiszteletreméltó buzgóságról tesz fényes 
tanúságot. A plébániák szentségimádási napját püspöki rendel-
kezés állapítja meg s egyes vidékeké lehetőleg ugyanazon idő-
tájt, de más-más napokra esik.5 Császárfalu plébánosa a meg-
előző vasár- vagy ünnepnapon kihirdeti s felhívja a nap fontos-
ságára hivői figyelmét. Lefolyása a következő: Reggel 6 órakor 
Szentségkitétel és csendes mise kezdődik; alatta a filialis bo-
rosdiak közösen szentolvasót imádkoznak. Ettől kezdve 9-ig 
— csoportonként beosztva — ők adorálnak. A 9-kor kezdődő 
szentbeszédre, melyben a szónok az Oltáriszentség hittitkát s ha-
tásait fejtegeti, az ünnepi nagymise következik. 9 órától kezdő-
dőleg 12-ig tart a szintén filialis lánzsériak szentségimádása, ki-
ket azután a császárfalui if jak és hajadonok ,,iuvenes et virgi-
nes" váltanak fel. A 2 órakor kezdődő ünnepélyes vecsernyén 
jelen vannak az öregek is, fiatalok is, „senes cum iunioribus", 
utána azonban már csak az öregek imádják, kérik, engesztelik 
a szentségi Krisztust. A szentségimádás a 6 órakor elmondott 
Oltáriszentség litániájával záródik. — Szentmártonban a szent-
ségimádás hasonló keretek közt folyik le; az időt itt is felosztják 
maguk közt a plébánia községei. Sopronnyéken egy vallásos társu-
lat, a „catechetica congregatio" gondoskodik az adorálók egyen-
letes megoszlásáról. Középpulyán még ünnepélyesebb a meg-
ünneplése. A 6 órai kismise alatt ugyanis a mester a néppel 
együtt az Oltáriszentség litániáját énekli, az este 6 órakor el-

4 Vulkapordány, Zárány (1756), Darázsfalu (1757) községekben évente 
öt, néhol csak három vecsernye van. 

' Középpulya jún. 3-án, Sopronnyék 9-én, Réczény 11-én, Szentmárton 
12-én tartja a szentségimádást. (1781). 
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mondott litánia után pedig diadalmas körmenetben ünneplik a 
szt. Misztériumot. Innen visszatérve hálaadó Te Deum-ot éne-
kelnek s még egy utolsó áldást fogadva fejezik be az Isten-
imádás e fölséges napját. S mindez nemcsak külső fény, ragyo-
gás, de belső áhítat is s épen ez utóbbi az, ami a réczényi plébá-
nosnak különös lelki örömöt okoz.6 

A szentségimádáson kívül kifejezést nyer még az Oltári-
szentség kultusza az elég gyakori szentséges misék és körmene-
tek által is. Az 1781. évi visitatióink szerint szentséges misét tar-
tanak Üjholdvasárnapokon, a legnagyobb ünnepeken s Űrnapkor 
meg Szentségimádáskor. De a szentséges körmenetek sem tar-
toznak e kor ritkaságai közé. Üjholdvasárnapokon és Űrnapon 
kívül Császárfalun még minden kántorböjtön s páduai szt. Antal 
ünnepén is Oltáriszentséggel tartanak körmenetet. Különböző 
plébániákon még egyéb alkalmakkor is említenek forrásaink 
körmeneteket, de nem valószínű, hogy mindezeket Szentséggel 
tartották.7 Ezen körmenetek közül legfényesebb az úrnapi. 
A menetet a zászlóvivők nyitják meg. A felvonulás fényét eme-
lik még a fáklyások, a lámpa- és menyezetvivők, azonkívül a 
vallásos-társulatok és céhek csoportonként, zászlók alatt tör-
ténő felsorakozása. így például Széplakon a szenvedő Krisztus 
koronájáról nevezett társulat tagjai zászló alatt, vörös társulati 
ruhában, kezükben társulati botot, fejükön koszorút hordva 
vesznek részt a körmeneteken.8 A Csepreg-környéki molnárok 
céhe 1741-ben szintén elhatározta, hogy minden esztendőben 
zászló alatt, egységesen vonulnak fel a csepregi úrnapi pro-
cession.9 Harangzúgás, mozsárágyúk ropogása10 közben szállt 
a hivők ájtatos imádsága a mindenek Urához.11 

ß Devotio haec a parochíanis cum magno meo solatio peragitur, habeo 
enim hac die ultra 400 paenitentes." (1781). 

' Áldozócsütörtökön Vulkapordányban (1756). Szentmárkkor Zárány, 
Selegszántó (1756); Czinfalva, Darázsfalu, Oszlop, Oka (1757) községekben. 
Kisboldogasszonyban Szt. Donát, keresztelő Szt. János, Szt. Sebestyén s 
a Szt. Kereszt feltalálása és felmagasztalása ünnepén (1756). 

8 „Publicis processionibus sub labaro incedunt, induti rubris vestibus, 
baculos ín manibus tenentes, viridia serta portantes." Fábián id. m. 904. 1. 

9 Farkas id. m. 241. 1. 
10 Szárazvám visitatiója említést tesz 12 „iaculatores"-ről, ,,qui sibi 

ipsis pulveres coemunt". Somfalván ugyanekkor (1756) a visitator beszünteti 
a templom számlájára menő lövöldözést, „nam pauper est Ecclesia". 

11 Szárazvám ,,angeli perorantes" szerepelnek 1756. 
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Az istentiszteletnek eddig említett megnyilvánulásai a vasár -
és ünnepnapok liturgiáját mutatták be. E pompás és sokszor fé-
nyes Istenszolgálat mellett azonban szükséges még a szürkébb 
formában jelentkező, de bensőségben, ér tékben nem alacsonyabb 
rangú liturgiára, a hétköznapok istentiszteletére is néhány pillan-
tást vetnünk. Vámosderecskén, Réczényben (1781) szentmise 
alatt közösen „clara voce" a rózsafüzért imádkozzák, de csak 
a téli hónapokban, mert egész nyáron át bizony nem igen érnek 
rá a hivek szentmisét hallgatni. A szűz Anya tiszteletének szép 
megnyilvánulásáról olvasunk Középpulya s Szentmárton visi-
tatióiban is (1781). Az előbbi plébánia hivei ugyan már kezdik 
elhagyni, de az utóbbiaknál még meg van az a szokás, hogy a 
szombati mise alatt a lorettomi litániát éneklik. Középpulya 
plébánosa hamvazószerdán felolvassa az evangéliumot is és ki-
fejti röviden a böjt mibenlétét, s hogy kinek és hogyan kell böj-
tölni. A buzgó szentmártoni plébános nemcsak nagyböjtben, de 
adventben is naponként felolvassa mise után a megfelelő evan-
géliumi részletet. Más plébánosok e téren nem követik a pél-
dát, mert ezzel is óvni akarják szegényes öltözékü híveiket a 
meghűlés veszedelmétől. 

Hétköznapok délutánjain, illetve estéin tartandó ájtatossá-
gok sem ismeretlenek korunkban. Az 1766. évi visitatorunk sok 
községet megnevez, ahol szokásosak a szombat-, sőt néhol a 
szerdaesti litániák is. Ezen ájtatosságok azonban többé-ke-
vésbbé magánjellegűek; a megfelelő alapítványok kamatait az 
iskolamester élvezi, aki e litániáknak rendesen vezetője is. Né-
hol csak imádkozzák őket, másutt éneklik. Színhelyük legtöbb-
ször a templom, de gyakori valamiféle szent szobrának meg-
nevezése is az alapítványokban.12 Széplakon péntekenként a 
kálvárián van litánia, Réczényben pedig nagyböjt péntekjein 
Miserere-ájtatosságot tartanak kitett Oltáriszentség előtt (1781). 

A plébániatemplomok istentiszteletének ismertetése után 
szólnunk kell még néhány szót a filialis egyházakról is. Hogy e 
templomokban mikor, hányszor s mily formában tartanak isten-
tiszteletet, az több körülménytől függ. Ha van káplánja a ple-

12 Ivánban a kastély, Sarródon az alapítványttevő háza előtt álló szo-
bor, Kiscenken szerdán nepumuki szt. János, szombaton szt. Apollonia 
szobra van e célra kijelölve. 
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bánosnak, akkor esetleg minden vasár- és ünnepnap van misé-
jük; ha nincs káplán, akkor a legkülönbözőbb szokások alakul-
nak ki. Gyalókán (1780) pl. búcsúkor s a hét néhány napján, 
Borosdon minden 2., Répczekárolyon minden 4. vasárnap, 
Felsőpulyán évente kétszer, Lánzséron jan. 6., márc. 25., jún. 
29., aug. 20., nov. 1., d2c. 8., ezenkívül Húsvét és Pünkösd má-
sodnapján s a templomszentelés évfordulóján van szentmise 
(1781). Binálásra csak egy adatunk van. Mivel Csáva egy óra 
járásnyira fekszik Szentmártontól, a csávaiak nem igen járnak 
be az anyaegyházba, azért a plébános püspöki engedéllyel 
hozzájuk is kimegy misézni vasárnaponként s így két misét 
mond (1781). A filiák távolsága s a hivők száma szintén beszá-
mítás alá esik. E tekintetben azonban a legmostohább helyze-
tük azon filiálisoknak van, kiknek csak licenciatus tanítójuk 
van. Bár a licenciatusok igazi ideje a 17. század, a Rábaközben 
azonban még a 18. század elején is (1714) többször találkozunk 
velük.13 A licenciatus tanítók működése az istentisztelet terén 
természetszerűleg csak tökéletlenül pótolja a paphiányt, hisz 
ez csak előimádkozásra, egyházi énekek éneklésére s szent-
beszédek, „postillae" felolvasására terjed ki.14 E szempontból 
még tovább fejlődött vissza a rábaközi Magyarkeresztur, Né-
meti és Vág községek pasztorálása, amennyiben ezek hivői 
számára — egyéb megoldás hiányában — lutheránus tanító ol-
vassa fel a postillákat. 

* 

A magyar kath. Egyház másodvirágzás korát éli Mária 
Terézia alatt, állapítja meg Marczali.15 Nem lehet tehát érdek-
telen számunkra ezen életerős, mélyen vallásos korszak min-
dennapi életére is pár futó pillantást vetni, mert a néhány fel-
jegyzett jelenség is mély betekintést enged vetnünk a kor 
általános vallás-erkölcsi felfogására és életére. 

13 Árpáson, Acsalagon, Rábakeczölön licenciátus működik. A beledi 
mester hetenként egyszer hasonló célból jár ki Viczára. A locsmándi főespe-
resség területén ez időben az endrédi és zsirai licenciátusról vannak ada-
taink. 

14 A cziráki mester az 1733. évi visitatio szerint „habet interimalem 
licentiam. . . diebus festivis et dominicis populo perorandi et postillas le-
gendi." 

15 A magy. nemzet története. VIII. 346. 1. 
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Mély hit és bűnbánat szellemének megnyilatkozásai a vi-
dékenként szokásos búcsújárások. Megyénk leglátogatottabb 
búcsú járóhelyei Lorettom, Kismarton, Kis boldogasszony és Osli. 
A réczényi plébános augusztus 15-én és húsvéthétfőn szokta 
híveit az ugyancsak nagy távolságra fekvő Kisboldogasszonyba 
vezetni (1781). A lajtaujfaluiaknak Kismartonba vagy 
Lorettomba vonuló processióját a bíró s a templom-atyák 
kísérik (1756.) Hasonlókép a hívők átélt hite mellett tesz 
tanúbizonyságot az a sok misealapítvány is, mit egyes csa-
ládok meghalt vagy élő hozzátartozóik lelkiüdvére, illetve földi 
boldogulására tettek. Hogy csak a legjellemzőbb eseteket említ-
sük, a sopronnyéki plébánosnak több, mint 100 alapítványi mi-
séje van (1781). Egy szegény csepregi asszony egyik kecskéjét 
a templomnak hagyományozza, a kanásznál levő 2 forintját 
pedig a magáért mondandó szentmisékre. Nem kevésbbé jellemző 
a csepregi molnár-céh azon határozata sem, mely szerint ezentúl 
minden elhaló molnármester lelke üdveért egy-egy engesztelő 
szt. misét fognak szolgáltatni a céhláda számlájára.16 

A köznapi életben megnyilvánuló vallásos érzésnek hű 
tükrei a korunkban szokásos különféle áldások is. Jól tudják a 
hívők, hogy a természetfelettiek mellett a természetes, anyagi 
dolgoknak is legfőbb adományozója az Isten, ki mint jó Atya 
nem feledkezik meg gyermekeinek e nemű szükségleteiről sem. 
Ezért folyamodnak szükségeikben s veszedelmek idején oly 
bizalommal az Űr áldását leesdő szentelményekhez. Általános 
elterjedtségnek örvend a szt. Márk-napi processio, amikor kör-
menetben vonul ki a mezőre, szőllőbe az egész hitközség s ott 
kérik a Gondviselés áldását sar jadó terményeikre. Megyénknek 
talán nagyobbik felében dívik a házak megszentelésének régi 
szép szokása is. A szertartás szenteltvízzel való meghintésből, 
tömjénnel való megfüstölésből s a velük kapcsolatos imákból áll. 

A szentelmények közé sorolandók az introductio neonup-
tarum s az introductio puerperae is. Az előbbi, az ú j asszonynak 
a templomba való bevezetése, a rituále szerint úgy történik, hogy 
a neonupta az esküvő után megáll a templomajtóban s ott vár ja 
a papot, ki karinget és stólát öltve gyermekáldásért imádkozik. 
Ezután a stóla végét az asszony kezébe ad j a s bevezeti a temp-

18 Farkas, id. m. 232—4. 1. 
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lomba, ahol egy könyörgés elmondása után szentelt vízzel 
meghinti a fiatal asszonyt. Az Egyháztól előírt eme szertartásnak 
vidékenként némi külső járulékai is vannak. így Oszlopon ekkor 
még lányok is szerepelnek, ,,puellae comitantes" (1757).17 E szer-
tartás csak az először férjhezmenőket illeti meg, özvegyeket 
nem: ,,vidue non introducantur" hagyja meg Veperd visitatora 
1766-ban. 

Introductio puerperae, nőknek szülés után a templomba való 
bevezetése, csak oly kath. anyákat illet, kik törvényes házasság-
ban szültek. Bár ez introductióra sincs egyházi parancs, haszná-
lata korunkban mégis egészen általános. Szertartása: a templom 
aj tó jában áll az anya, esetleg gyermekével a karján. A kar-
ingbe s fehér stólába öltözött pap először itt imádkozik, majd a 
stóla végét az anya kezébe adva bevezeti a templomba, ahol az 
Ür Jézus bemutatásáról szóló evangéliumi részlet felolvasása 
után meghinti szenteltvízzel.18 Mélyen hívő lélek sugalta a vihar 
elleni harangozást s tűzveszedelemkor a lángoknak az Oltári-
szentséggel való megáldását is. Az Egyház azonban, hogy a 
kicsinyhitűek meg ne botránkozzanak, ez utóbbi szokás eltörlését 
óhaj t ja és sürgeti.19 

Lássuk ezek után, hogyan teljesítik a hívők vallási köteles-
ségeiket. Az 1780—81. évi visitatorunk szorgosan kutat a hívők 
erkölcsi élete után. Érdeklődésének állandó tárgya, hogy van-
nak-e a községben nyilvános bűnösök, kik alatt méregkeverőket, 
uzsorásokat, ágyasságban élőket, házasságtörőket, böjtöt nyil-
vánosan megszegőket ért. A legtöbb plébános felelete megnyug-

17 A. győrmegyei Nyalkán mainapság is gyakorlatban van s az asszonyt 
az esküvőt követő reggel a vőfély vezeti el misére. Mise előtt a plébános 
a sekréstyeajtóban mondja el az imák első részét, a másikat a szentély 
rácsozata előtt. Miután a pap befejezte a szertartást, a neonupta az asszo-
nyok helyére vonul s itt hallgatja végig a szentmisét. Ezt a helyet ezentúl 
megtartja mindaddig, míg újabb esküvő következtében a többi asszonnyal 
együtt ő is egy hellyel hátrább nem szorul. (Dr. Sommer Timót nyalkai 
plébános szíves közlése.) 

18 Mihályfi: Az emberek megszentelése 427. 1. 
19 „Occasione incendii Ss. Eucharistiam e templo efferre et benedic-

tione eius flammas exstingüere vetitum esse novit", jegyzi fel Középpulya 
visitatora a plébánosról (1781). Ugyanekkor Vámosderecskén is már a kör-
meneteken kívül ,,Ssa Eucharistia ín nullis casibus ac nullos ob alios fines, 
nec tempore incendii, nec ad alia loca deportatur.". 
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tató, de néhol bizony fordulnak elő nagyobb, durvább bűnök is. 
A császárfalviak közt vannak káromkodók, fajtalankodók s 
olyanok is, kik tiltott időben zajos mulatságot tartanak. A plé-
bános szerint azonban már az ő erkölcseik is szelídülnek. 
Ugyanezen plébániához tartozó lánzsériek közt szintén fordul 
elő fajtalankodás, házasságtörés s nyilvános böjtmegszegés. Az 
erkölcsök ily mérvű eldurvulását a plébános annak tulajdonít ja, 
hogy a lánzséri kamalduliak elhanyagolják a községbeliek er-
kölcsi nevelését. 

A század első felére vonatkozólag is van néhány adatunk 
erkölcsi kihágásra. Forrásaink itt a locsmándi főesperesség 
megfelelő visitatiói. Csapodon 1714-ben az a panasz a plébános 
ellen, hogy a faluban megtűri a nyilvános személyeket. Nagy-
lózson ugyanekkor két ily személy eltávolításáról maga a visi-
tator gondoskodik. 1733-ban a sopronszécsényi templomnak azért 
nincs ciboriuma és kelyhe, mert ellopták a betörők. 

A felhozott erkölcsi hiányok, bűnök azonban csak szórvá-
nyos jelenségek. A kor általános erkölcsi felfogása tiszta, nemes, 
mint azt a következőkben látni fogjuk. Vasár- és ünnepnapok 
megülése két elemet foglal magában. Az egyik az istentisztele-
ten való részvétel, szentmisehallgatás, a másik a szolgai munká-
tól való tartózkodás. E tekintetben szintén a császárfaluiak s a 
lánzsériek ellen van panasz, a többi községek hívői ugyanekkor 
(1780—81.) ájtatosak, jó templomba járók. A misehallgatás pa-
rancsát nemcsak az egyszerű falusaik, de az előkelők is kötele-
zőnek tudják magukra nézve. Ezt látjuk a vármegyének 1781-ben 
a győri püspökhöz intézett azon feliratából, melyben kéri, 
hogy rendeljen Nemeskérre plébánost, mert eddig mint f illá-
ban csak minden 3. vasárnap volt istentisztelet s így a tisztvise-
lők gyakran kénytelenek voltak a szentmisét elmulasztani.20 

Hogy a vasár- és ünnepnapi munkaszünetet mily komolyan fog-
ják fel, arra vonatkozólag szintén van egy-két jellemző adatunk. 
Zichy püspök 1768-ban azt kívánja Esterházy hercegtől, hogy 
a kismartoni vár piacán kir. engedély alapján már egy évszázad 
óta szokásos vasárnapi vásárt tegye át a hétnek egy másik nap-
jára. A csepregi városi tanács egy-két határozata szintén nem 
érdektelen számunkra. 1715-ben azt határozzák, hogy vasár-

20 Protoč. XXX. 904. 1. 
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napokon és ünnepeken a déli harangszóig senki se merészelje 
lovait kocsiba fogni az egyházi elöljáróság tudta és engedelme 
nélkül. Ugyancsak kimondják azt is, hogy tilos vasárnap a gyü-
mölcsfáramászás vagy annak megrázása. (1747).21 

A szt. helyek méltó tisztelete is gondját képezi az említett 
városi tanácsnak. E téren is szigorúan lép fel, amikor kimondja, 
hogy súlyosan büntetik azt, ki zsebében pipát visz a templomba, 
mert e bűzös szerszám odavitele ellenkezik az Isten-háza iránti 
köteles tisztelettel (1751).22 

Megköveteli az Egyház híveitől, hogy évente legalább egy-
szer járuljanak a szentségekhez. Bár a plébánosok többször gyó-
nócédulákkal őrzik ellen, hogy híveik megfeleltek-e kötelezett-
ségüknek, panaszt — a lánzsériakon kívül — e szempontból nem 
igen hoznak visitatióink. Ezzel szemben azonban tudunk tisztelet-
reméltó buzgóságról.23 Föntebb már említettük, hogy szentség-
napkor a réczényieknek majdnem a fele járul szentségekhez. Bar-
kóczy Mária grófnő pedig 1743-ban alapítványt tesz a soproni 
franciskánusok javára, hogy bizonyos alkalmakkor Széplakra se-
reglő híveik gyóntatásában segítségére legyenek az ottani plébá-
nosnak.24 Itt jegyezzük meg, hogy az áldozók a 18. sz.-ban még 
több plébánián nemkonszekrált bort kapnak ablutio gyanánt a 
Szentség vétele után.25 

Fides sine operibus mortua est, mondja szt. Jakab apostol 
(2, 26) ; kell, hogy a hit cselekedetekben nyilvánuljon meg, min-
den idők keresztényeinél. Kell tehát, hogy a szeretet tényeivel 
korunk hívőinél is találkozzunk. S valóban, a szeretet felemelő 
példái méltók a Regnum Marianum polgáraihoz! 

A tettekben nyilvánuló Egyház-szeretetük gyakorlásában 
vonzó példával járnak kortársaik előtt főuraink, különösen az 
Esterházyak s a Széchenyiek. Ez utóbbi család fejedelmi bőkezű-
ségének legszebb bizonysága a széplaki templom, a ,,maiestuosa 

21 Farkas id. m, 229, 242. 1. 
22 Farkas id. m. 243. 1. 
23 A jezsuita népmisszióknak e téren elért rendkivüli hatásáról ké-

sőbb lesz szó. 
24 Fábián id. m. 904. L 
25 Káptalanvis 1733.: „vinum pro communicantibus." Veperd 1754.: 

„vinum communicantibus dari «olitum." Lajtaszentmiklóson (1753), Sércen 
(1757.) szintén szerepel. 
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ecclesia." Az Esterházyak mint megyénk igen sok templomának 
kegyurai vagyonokat áldoznak Isten-házának épségben tartá-
sára s méltó díszítésére. 

Vármegyénk szintén szép példáit nyú j t j a Egyházához való 
gyermeki ragaszkodásának. 1748-ban 160 körmöczi aranyat küld 
a Nagy Lajos által Aachenben épített egykor gyönyörű, de las-
sanként romlásnak induló kápolna restaurálására.26 Tíz év múlva 
a nagyobbításra s felszerelésre szoruló nemeskéri templom érzi 
a vármegye hathatós pártfogását.27 

Ugyanide sorolható a csepregi molnár-céhnek azon ítélete is, 
mely szerint, mivel egy molnár a másikat „böcsületében megh-
mocskolta", a bűnös büntetésből egy szép feszületet tartozik ké-
szíttetni a plébániatemplom számára.28 

Mindezek mellett az emberbaráti érzés kiváló megnyilatko-
zásával is nem egyszer találkozunk. Esterházy herceg hatalmas 
összeggel (35.000 frt. alapítvánnyal) Kismartonban kórházat 
építtet, elsősorban saját elszegényedett, beteg jobbágyai, inasai 
s egyéb cselédei számára. Magasabbrangú alkalmazottai részére 
külön szobát tártat készenlétben. Az alapító hercegen kívül 
édesanyja s felesége külön is ki akar ják venni részüket e nemes 
cselekedetből. Ezért az utóbbi két, az előbbi egy ágyra alapít-
ványt tesz oly kikötéssel azonban, hogy ezekre vonatkozólag 
fenntart ják maguknak a rendelkezési jogot.29 

A sopronnyéki szegényház (hospitale) megalapításában 
szintén e kiváló családé az érdem nagyobbik része, bár a köz-
ségnek is van benne szerepe. Alaptőkéje 7700 frt, 5—6%-os ka-
matait a herceg folyósítja. Hat férfi s ugyanannyi nő számára 
épült 4 szobával. A lakók napirendje szinte kolostori. Nyáron 
4, télen 5 órakor kelnek, utána rózsafüzért imádkoznak, majd 
szt. misét hallgatnak. Délután 1—2, majd 4—5 óra között ismét 
rózsafüzért mondanak vagy litániát imádkoznak. S mindezért 
csak eggyel tartoznak jótevőjük iránt, „ut pro incolumitate 
Principis orent." A felügyeletet egy községbeli gyakorolja némi 
jövedelem (25 frt évente) fejében.30 

28 Protoč. XIII." 1238. 1. 
27 Protoč. XVII. 214. 1. s az 1766. évi visitatio. 
28 Farkas id. m. 244. 1. 
29 Protoč. XVIII. 1088, 1095, 1124, 1133. 1. 
30 Sopronnyék, 1781. 

Csóka: Sopron vármegye kath. egyházi és tanügyi viszonyai 5 
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Kisebbszerű szegényház van Feketevároson is. Tőkéje csak 
1266 frt. Felügyeleti jogot a plébános gyakorolja, de a város 
részéről is van külön megbízott, ők ketten őrködnek a láda fö-
lött, melyben az alapítólevelet s némi összeget őriznek (1757). 
Széleskúton ugyanezévi visitatio szerint szegény utasok befo-
gadására szolgál egy ház.31 Áldozatos felebaráti szeretetüknek 
szép példáját adják az 1766. évi nagy tűzvész után Csepregbe 
érkező azon vásárosok, kik 

„Amiket árulni szekereken hoztak, 
Alamizsna gyanánt ingyen elosztottak."32 

Az irgalmasság testi cselekedetei mellett nem hanyagolják 
el a lelkieket sem. A vármegye mikor Nemeskérre plébánost 
kér a püspöktől, egyebek közt azzal is érvel, hogy így a várme-
gye börtönében fogvatartott rabok is gyakrabban részesülhetné-
nek a vallás vigasztalásaiban.33 

Vármegyénknek az uralkodó-család iránt érzett loyalitása 
mutatkozik meg abban, hogy amikor Ferenc lotharingiai herce-
get német-római császárrá választják, Lövőn hálaadó istentisz-
teletet s mozsárágyúzással kísért Te Deumot tartat (1747. dec. 
14). A szentmisét a csornai prépost, az ünnepi beszédet pedig 
a soproni jezsuita kollégium rektora mondotta.34 

A vallás-erkölcsi élet keretén belül szólnunk kell a hitélet 
mélyítése céljából alakult különféle vallásos társulatokról is. 
A papok egyesületén (Confraternität des Ober-Oedenburgen 
Districts) kívül35 tudunk még a Congregatio Passíonis Dominicae, 
Confraternitas Scapularis Carmelitana, Congregatio S. Michaelis 
s a Corigregatio Catechetica létezéséről.36 

A congregatio passionis dominicae-t külföldön a kamaldu-
liak terjesztették már a 16. századtól fogva. Megyénk területén 
csak a széplaki létezéséről tudunk, ezt azonban a hitbuzgó 
Széchenyi György gróf alapította XII. Kelemen engedélyével 

31 ,,Exstat hoc loco domus aliqua pro recipiendís pauperíbus pereg-
rinis," 

32 Farkas id. m. 271. 1. 
33 Protoč. XXX. 904. 1. 
34 Protoč. XII. 1437. 1. 
35 Protoč. XXVII, 1031. 1. 
36 Karácsonyi szerint (id. m, 368.) a szentolvasótársulat terjedt el leg-

inkább a köznép között. Erre vonatkozólag mi nem találtunk adatokat. 
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1731-ben. Célja Krisztus Urunk kínszenvedésének különösebb 
tisztelete által előmozdítani a nép vallásosságát, de kiváltságos 
oltára (altare privilegiatum) révén segítségére siet a tisztító-
helyen szenvedő tagtársaknak is. A társulat főünnepe fekete-
vasárnap s ez alkalommal vidékről is sokan keresik fel bűnbánó 
lélekkel a széplaki templomot. Megünneplik még a társulat 
tagjai az újholdvasárnapot is, amikor a fájdalmas olvasót is el-
imádkozzák.37 

A boldogságos Szűz tiszteletét terjesztő confraternitas sca-
pularis carmelitana létezését csak Széleskúton említi a visitator 
(1757). A Hegykőn 1780-ban működő congregatio S. Michaelis 
szervezetéről, céljáról semmi biztosat sem tudunk.38 

Legnagyobb elterjedettségnek — ahogy hézagos adataink 
mutatják — a congregatio catechetica, hitelemzési társulat ör-
vend. Terjesztésének megindítója valószínűleg gr. Zichy püspök 
1757-ben kiadott azon körlevele, melyben elrendeli, hogy a 
pápák által búcsúk engedélyezésével is pártfogolt római cate-
cheticai főtársulat mellett egyházmegyéjében is szervezzék meg 
ennek fióktársulatait.39 A szervezés munkáját jezsuita missioná-
riusokra bízza, kik meg is felelnek feladatuknak. Az 1781-ben 
meglátogatott plébániák mindegyikében történik róluk említés. 
A társulat célja a hívők hittani ismereteit a feledéstől megóvni, 
továbbfejleszteni, elsősorban a gyermekeket s az ifjúságot véve 
tekintetbe. Szervezetükre vonatkozólag a császárfalui visitatio 
tartalmaz bővebb felvilágosításokat. E szerint a tanítványok — 
pueri, puellae, iuvenes, virgines — csoportokba osztva megje-
lennek az oktatóknál, kik a községbeli férfiak és asszonyok közül 
kerülnek ki.40 A tanulás a hit elemeinek felmondásából, ismét-
léséből áll. Az eredmény nem mindenütt elégíti ki a plébánoso-
kat. A szentmártoni meg van ugyan elégedve: „bono in flore 
existit", a haracsonyi szintén: „floret pro possibili", a középpu-
lyai azonban már rámutat egy fontos s szinte leküzdhetetlen ne-
hézségre, amikor kijelenti, hogy vajmi kevesen tudnak eljárni a 
tanító tisztében. A tásulat e nemű működése természetszerűleg 

3~ Fábián id. m. 903—4. 1. 
38 Fábián id. m. 908. 1. 
38 Fábián id. m. 905. 1. 
40 Császárfalun „examinatores vel examinatrices", Vámosderecskén 

,,maritatae et uxorati" néven szerepelnek (1781). 

5 * 



68 

csak a téli hónapokra korlátozódik. Hitbuzgalmi célt szolgál a 
társulat akkor, amikor statútumaiban elrendeli az újholdvasár-
napok különösebb megünneplését. E napokon szentséges misét 
tartanak, megelőzőleg pedig kisebb körmenetet, ami alatt a pap 
négyszer áldást ad az Oltáriszentséggel. A szentségimádás 
rendjének megállapítása, adorálóknak csoportokba osztása — 
amit egyes hitközségek oly épületesen intéznek — néhol szintén 
e társulat feladata.41 

A hivők vallás-erkölcsi életének nemcsak alakításában és 
fellendítésében, hanem megteremtésében is elsőrangú tényezők 
a népmissiók. A Regnum Marianum missionáriusai a jezsuiták, 
kiknek a lelkek megmentéséért hevülő buzgalma nem korlátozó-
dik városuk szűk határai közé, hanem faluról-falura, városról-
városra sietve, missiók tartásával igyekeznek gyarapítani azok 
számát, kiket Isten övéinek ismer.42 Ausztria s Magyarország 
— egy provincia — területén tartott missiók lefolyásának s 
eredményének részletes leírását a jezsuita évkönyvekben (Litte-
rae Annuae) találjuk meg. Mivel pedig az egész Monarchia te-
rületén a 18. század közepén épen a Győregyházmegye az, me-
lyet a leggyakrabban bejárnak,43 oly anyag áll rendelkezé-
sünkre, mely vármegyénk hitéletét mintegy keresztmetszetben 
szintén szépen szemlélteti. 

A ,,megművelendő" területet a lakosság nyelvi különböző-
sége szerint osztják fel maguk között a missiós atyák. Várme-
gyénk e szempontból három: magyar, német és horvát körzetbe 
tartozik. Magyarul folyik a missió 1744-ben Szakonyban és 
Széplakon, 1745-ben a rábaközi Kapuvárott, Csornán, Mihályi-
ban és Szilben, 1746-ban Lövőn és Ivánban. 1745-ben németül 
prédikálnak a következő községekben: Lajtaújfalu, Lajtaszent-
miklós, Pecsenyéd, Szárazvám, Kishőflány, Kismarton, Sérc, 
Márczfalva, Sopronnyék, Szentmárton, Vámosderecske, Sopron-
keresztúr és Répcekőhalom. Horvát missiósok működnek 
1744-ben Lajtapordányban, 1750-ben Hidegség, Kópháza, Kelén-
patak, Sopronkertes, Siklósd, Völgyfalu, Büdöskút, Szarvkő, 
Vulkapordány, Czinfalva, Zárány és Selegszántó községekben. 

41 Sopronnyék 1781. 
42 1744. évkönyv cap. 7. 
4! Kühár: Adalok a Regnum Marianum lelkipásztorkodástörténetéhez. 

Egyházi Lapok 1927. évf. 8. 1. 
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A jezsuiták missiós tevékenysége tavasz kezdetétől az őszi 
hideg beköszöntéig tart.44 Egy-egy missió rendszerint 8 napra 
terjed, de gyakran ott maradnak még néhány napig, ha ezt a 
hívők lelki vagy anyagi ügyeinek rendezése megkívánja.45 

A missionáriusok fáradságos munkája a legteljesebb meg-
értéssel találkozik papok és hívők, nemesek és egyszerű embe-
rek részéről egyaránt. Vannak községek, hova ép aratás idejére 
érkeznek, hallgatóságuk mégis bőven-van (Sérc, Iván). Mikor a 
nyári hőségtől s fáradságtól egyik atya már teljesen kimerült, 
néhánynapos pihenőre Márczfalvára vonulnak. A pihenés 
sikerül is, de csak miután már — pedig az aratás ideje van — 
a márczfalviak is részesülnek egy 3 napos „missiuncula" áldásai-
ban. A missiók iránti lelkesedésüknek az előkelők is szép bi-
zonyságát adják. A Széplakon tartózkodó özvegy Széchenyi 
grófné Sümegre készül ép zarándokolni, amikor a missionáriusok 
megérkezéséről értesül. Bár napok óta heves fájdalmak gyötrik 
már, a missió kedvéért mégis elhalasztja a híres kegyhely meg-
látogatását. A kapuvári uradalom tiszttartója (praefectus), 
Hochszinger Mihály állomásról állomásra kíséri az atyákat s 
mindenben kezükre jár. Sopron vármegye alispánja, Niczky 
Lázár pedig, miután Csornán végighallgatta beszédeiket, saját 
falujába, Mihályiba hívja őket. 

Megérkezésükkor már a falu vagy város határában vár ja 
őket a plébános s a hivők serege. Kismartonban pl. a fogadá-
sukra kivonuló körmenetet a főpapi díszbe öltözött s káplánjai-
tól kísért plébános vezeti. A menetben a gyermekeken, szerze-
teseken, a polgárok, jobbágyok és asszonyok sokaságán kívül 
ott látjuk az előkelő férfiak csoportját s a város magistrátusát is. 

Hogy egy-egy missiót nemcsak az illető község népe 
hallgatja, kitűnik az 1745. évkönyv azon kijelentéséből, mely 
szerint a kisebb missiók hallgatósága átlag 6000, a nagyobbaké 
12.000 ember, sőt nem ritkán több is.46 Az atyák megérkezésé-
nek hírére messze vidékek lakossága hagyja ott napi munkáját, 
hogy az „egy szükségesről" gondoskodjék. Vámosderecskére 

44 1750-ben a horvát misszionárius ápr. 24-től okt. 19-ig járja a köz-
ségeket. 

45 A misszió lefolyására vonatkozólag 1. Kühár id. h. 7—8. 1. 
48 Sopronkereszturon, ha az árvíz s a nagy hideg közbe nem jött volna, 

kb. 18,000 hívő vett volna részt a missiót befejező engesztelő körmeneten. 
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sokan jönnek Ausztriából és Stájerországból, Répcekőhalmon 
pedig sok a kőszegi, sőt távolabbvaló is, kik a kegyelem e nap-
jaiban szívesen laknak a legszegényesebb kunyhókban is (in 
vilissimis Steinbergae tuguriis). Lajtaszentmiklósra, bár a sza-
kadatlan esőzések következtében megáradt folyó még a hidakat 
is elhordta, számosan jönnek a Lajtán túlról, még életük veszé-
lyeztetésével sem törődve; különösen sok köztük a bécsújhelyi 
pap és polgár. A missiókon egyébként részt vesz az egész kath. 
társadalom foglalkozás- és osztálykülönbség nélkül. A kismar-
toni hallgatóság soraiban ott találjuk az apácákat s a katonasá-
got is, noha különleges életkörülményeik miatt mindkét csoport-
tal külön is foglalkoznak az atyák. A laj taújfalui missión sok a 
katonatiszt (mílitiae ductores). 

A beszédek színtere, ha az idő kedvező, a község vagy vá-
ros legnagyobb térsége (forum), ami, a hallgatóság nagy töme-
gét tekintve, természetes is. Ha azonban az eső vagy a túlságos 
hűvös időjárás a templomba kényszeríti az atyákat, akkor a 
legkényelmetlenebb helyzet adódik elő. Hisz Lajtaszentmikló-
son, bár nagy a templom, a hallgatóságnak csak fele fér be; 
Vulkapordányban pedig még a templom kinyitott ablakaihoz 
támasztott létrákat is megszállja az igére éhes sokaság. Ezért 
örültek a laj taújfaluiak, hogy noha naponként megjött az eső, 
a missiót mégsem zavarta, mert mindig csak a beszéd befeje-
zése után eredt meg. 

A míssiók hatása az isteni kegyelem nyilvánvaló működé-
sét bizonyítja. Az atyák beszédei sokszor a már 40—50 év óta 
ugar-lelkekben is mélyen szántanak. Megindultság vesz erőt a 
hallgatóságon s bőven hullnak a bűnbánat könnyei. Mikor a 
szív mélyéből fakadt, igazi bánatról beszél a szónok, csak sóha-
jok hallatszanak.47 Széplakon sokan már szinte a reményüket 
is elvesztették az örök üdvösségre; most azonban Isten végtelen 
irgalmát önmagukon tapasztalták. Számosan voltak Kapuvárott, 
kik az isteni irgalomról szóló beszéd hatására már az első napon 

47 „Díctiones nunquam sine ingenti animarum motu, raro sine lachrymís 
terminabantur, nec indocti modo, ipsi quoque, qui eruditione aut nöbilitate 
conspicui, ipsi locorum curiones in lachrymas iverunt. Tunc vero, quando 
post circumducta paenitentium agmina ad peccatorum serium dolorem com-
monítí auditores, praeter maesta suspiria ejulatusque audire nihil erat." 
1745. évk. cap. 6. 
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szerettek volna gyónni, a lelkiélet mesterei azonban jobbnak 
látták — hogy az üdvös bánat annál jobban áthassa szívüket — 
a gyóntatás megkezdését a negyedik napra halasztani. 

A missió gyümölcse a szent gyónásban érik meg. Sopron-
nyéken állandóan 10 pap, néha több is gyóntat s nem egyszer 
sziinte éjfélig, mégis alig győzik a munkát. Sokan vannak, kik 
csakhogy a jezsuita atyáknál gyónhassanak, napokon át étlen-
szomjan állnak türelmesen a sorban, míg végül rájuk kerül a 
sor. ïgy aztán gyakran megesik, hogy még az estefelé gyónó is 
még aznap magához veheti az Oltáriszentséget, hisz a köteles 
böjtöt megtartotta. A hivők legnagyobb része életgyónást végez. 
Teszik ezt egyesek a nagyobb lelki biztonság céljából, mások 
azonban azért, mert kényszerítő szükségét érzik. 

Megbecsülhetetlen a missióknak az erkölcsök nemesítése 
terén kifejtett hatása. Az addig folytatott vadházasságokat szét-
válással vagy a házasság törvényesítésével rendezik. Sok faj ta-
lankodás és tiltott viszony szűnik meg hatásukra. A rábaközi 
missionáriusok elbeszélése szerint egyesek, hogy a káromkodás 
és esküdözés szokásos bűnét elhagyhassák s nyelvüket köny-
nyebben fékezhessék, visszaesésük esetére a templom javára 
fizetendő bizonyos összegű pénzbírságot szabnak ki magukra. 
Ugyancsak a missiók eredménye az a rengeteg restituálás is, 
mi az igazságtalanul elvett jószág vagy jóhírnév visszaállítása 
terén történik. De nem kicsinyelhető az atyáknak a babona 
kiirtása körül szerzett érdeme sem. Nincs is talán missiós állo-
más — írja az 1745. évkönyv szerzője —, hol bűvös amuletteket, 
jóskönyveket s egyéb, az ördög tiszteletére vagy megidézéséte 
szolgáló tárgyakat ne hoznának megégetés végett az atyáknak. 
Ezeken kívül számtalan egyenetlenséget s gyűlölséget irtanak 
ki házastársak, rokonok s a község egyéb lakosai között. Száraz-
vámon eddig szinte mindenki ellenséget látott a másikban; a 
békesség helyreállításának emlékére restaurálják Mária Mag-
dolnának eleddig elhagyatott kápolnáját s missiós keresztet 
állítanak. Az 1750. évi horvát missió folyamán vannak gyerme-
kek, kik szüleik sírhalmára borulva kérnek tőlük bocsánatot. 
A lelkek nagy újjászületésének tanúi a mezők, rétek és szőlők, 
hol elhallgattak már a trágár és tisztességtelen dalok; helyettük 
az Isten s a szt. Szűz dicsérete hangzik. 

A missiók legnagyobb érdeme a nép széles rétegeiben vég-
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zett nagyszabású erkölcsnemesítés. E mellett azonban fontos, 
mintegy számukra fenntartott munka a megrögzött, szinte már 
megjavíthatatlan bűnösök megtérítése is. Sopronnyéken élt egy 
iparos, ki a javára már végrendelkezett öreg édesanyját nem-
csak megverte, de házából is elűzte s így a szegény asszony már 
évek óta koldulással volt kénytelen tengetni életét. De mikor ez 
a lelketlen ember a szülők iránt tartozó kötelességről szóló be-
széd közben látja, hogy előkelő nők és férjes asszonyok nem 
tar t ják magukra lealázónak még kicsi hibáikért is bocsánatot 
kérni, megdöbben lelkében. A megtért fiú a község terére vezeti 
édesanyját s nyilvánosan kér tőle eddigi gonoszságáért bocsá-
natot. Megkapó azon vulkapordányi vén bűnösnek is az esete, 
ki nevetve, csak tréfa kedvéért áll a hallgatók sorába. Néhány 
szó után már könnyekben tör ki s a lehető első alkalommal meg-
gyónja élete bűneit. Sopronkereszturon a mindkét nemű protes-
táns hallgatóság közt van egy „insignis nobilitatis" matróna, ki 
nyíltan hadat üzent a kath. vallásnak s cselédségét lutheránussá 
akarta tenni. A kíváncsiságtól hajtva egy, a térrel szomszédos 
ház ablakából hallgatja első nap a szónokot. A következő napo-
kon azonban már a többi előkelő asszony között ő is a pater 
közvetlen közelében ül s végül is katholikussá lesz. A lutherá-
nus pásztorok egyébként vigyáznak híveikre. A nemeskéri meg-
tiltja, hogy hívei Lövőre menjenek missióra, mikor pedig Nemes-
kéren szónokol a missionárius, beleharangoztat a beszédébe.48 

A vadosfai prédikátor hívei szintén csak titokban merik a Mihá-
lyiban felvonuló körmenetet szemlélni, miközben egyesek szinte 
kétségbeesve folyton csak azt haj togatják: ergo nobis pereundum 
est, el kell hát vesznünk. 

A missiók történetében a szigorú bűnbánatnak sok érdekes, 
az Egyház őskorára emlékeztető megnyilvánulásával találko-
zunk, mi mind a Regnum Marianum élő hitét bizonyítja. A fön-
tebb említett vulkapordányi megtért bűnös nem elégedve meg 
a bűnbánat külső jeleivel, töviskoronát visel s azt oly erősen 
nyomja fejére, hogy vér önti el arcát. Nyakára s derekára bilin-
cseket rak, s ezek közül az egyiket még mezítelen lábához is 
hozzáköti. így két óra hosszáig két olyan gerendát hordoz a vál-
lán, melynek súlya alatt három férfi is roskadozna. És buzgósága 

« Kükár id h. 8. 1. 
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nem múló jellegű; mindazt, mit eddig botránkoztatásával vétett 
a községbeliek ellen, példás élettel igyekszik jóvátenni. Szép-
lakon a missiót befejező engesztelő körmeneten egy Széchenyi 
gróf nem restelli a keresztet hordozni az iskolás gyermekek 
előtt, A rábaközi s a sérci missionáriusok dicsérik a nemesek jó 
példáját , kik mezítláb, töviskoronával fejükön, kötelet s bilin-
cseket viselve hordják nehéz keresztjeiket. Az ivániak a falu 
közepén Golgotát emelnek s csúcsára a megfeszített Krisztust 
ábrázoló keresztet állítják, A sérci határban sok kereszt hir-
deti a missió emlékét. 

Az erkölcsök javításán s a bűnbánat szellemének felébresz-
tésén kívül a vallásosság elmélyítésót célozza a Mária-kultusz 
nagymérvű terjesztése is. A szentolvasó ekkor válik igazán né-
pünk kedvelt imádságává.49 És Szűz Mária sok esetben érezteti 
buzgó tisztelőivel nagy hatalmát. Majdnem minden missió-
állomáson hallunk a ,,latex Marianus"-ról, mit ünnepélyes imá-
val szentelnek meg a jezsuita atyák. Kismartonban egy idősebb 
nő gutaütés következtében már 10 nap óta nem tud beszélni s e 
víz használata következtében csakhamar meggyógyul. Scheu 
Ferenc sopronréczényi lakos, kit méhei életveszélyesen összecsíp-
tek, szintén ily módon szabadul- meg bajától. Kapuvárott egy 
beteg már el is készült a halálra, amikor a szt. Szűz segítségét 
kérve, néhány csöppnyi Mária-vizet itatnak vele, A mélységes 
bizalom jutalma nem marad el, A beteg pár nap alatt annyira 
jobban lett, hogy az utolsó missiós beszédet már ő is hallgatja, 
sőt a rákövetkező körmeneten hatalmas keresztet hordoz. 

Az elmondottak alapján is képzelhetjük a missióknak töme-
geket megindító, nagy népszerűségét. Kismartonban az utolsó 
beszédéről távozó pátert, hogy a keserves könnyek közt búcsúz-
kodó tömeg agyon ne nyomja, fegyveres katonaság kíséri laká-
sára. A rábaközi hívek az utcán is térdre borulva kérik áldásu-
kat. A sopronnyékí missió befejezésekor az egész környék plé-
bánosai vetekedve igyekeznek őket saját községükbe hívni. A 
kishőflányiak addig kísérik tekintetükkel a távozó atyákat, míg 
csak el nem tűnnek szemeik elől. 

* 

fD Kühár id. h. 8 .1. 

i 
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Korunk vallás-erkölcsi életének szemléltetése után — füg-
gelékképen — megemlékezünk még a szentek kultuszáról is. E 
helyen azonban nem célunk áttekintő képet rajzolni, inkább csak 
egy-két érdekesebb mozzanatra fordítjuk figyelmünket, így a 
szt. Szűz, a magyar szentek s azoknak tiszteletére, kikhez földi 
bajok, természeti csapások idején különös bizalommal folya-
modnak a hívők. 

Hogy a Regnum Marianum szt. Szűz-kultusza mily mélyen 
ihleti a lelkeket, azt a már említett lorettomi litániás-miséken. 
a rózsafüzér kedvelt használatán s az esti órákban tartatni szo-
kott ájtatosságokon kívül bizonyítják azon templomok, melyek 
a szt. Szűz tiszteletére szenteltettek fel. Vármegyénk keleti fe-
léről vannak csak e tekintetben pontos adataink s itt 10 templo-
mot találunk (1759. és 1766. visitatio), melyek különböző címen 
hirdetik az ő dicsőségét. De amely templomok mellékoltárai-
nak címét is ismerjük, ott mindenütt azt tapasztaljuk, hogy ha 
a főoltárt nem, akkor legalább egyik mellékoltárt szentelik az 
ő tiszteletére.50 A szt. Szűz kultuszát mutatják templomainknak 
ö t ábrázoló képei s szobrai, mikkel föntebb már szintén talál-
koztunk. 

A magyar szentek tisztelete legszebben a locsmándi főespe-
resség magyar kerületében virágzik. Köztük is a szűzi erényeiben 
tündöklő Imre herceg kultusza viszi el az elsőség pálmáját.51 

Azok közül, kik iránt különösen nehéz körülményeik közt 
viseltetnek nagy bizalommal korunk katholikusai, elsősorban 
szt. Flóriánt említjük, kinek sok faluban őrzik szobrát vagy 
képét.32 Több községben kápolnát építenek tiszteletére s ha ez 
megfelelő, akkor Flórián-napkor itt tart ják az ünnepélyes isten-
tiszteletet.53 Az 1776. évi csepregi tűzvész után, mikor a város-
nak körülbelül 160 háza égett le, nagy buzgalommal új í t ják fel 
a csepregiek szentünk tiszteletét. A megelőző napon böjtölnek, 
ünnepén pedig a szentmisén, prédikáción kívül még körmenetet 
is tartanak, melyre az összes céhek felvonulnak. Az ünnepnek 

50 Sopronnyék, Szentmárton, Lánzsér, Répcekároly 1781; Csepreg, 
Széplak 1766. 

51 Szt. Imre Bő, Jánosfa, Ebergőc; szt. István Fertőendréd, Nagygeresd, 
szt. László Fertőszergény és Nemeskér templomának égi pártfogója (1766). 

52 Pecsenyéden 1753; Vámosderecskén, Sopronnyéken, Réczényben 178L 
53 Réczényben szt. Flórián-kápolnában havonként van szentmise (1781). 
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még a nyolcadát is nyilvánosan ülik meg.54 Szt. Flóriánhoz, ki 
mint katona szenvedett vértanú-halált Dioklecián alatt, a 15. 
századtól kezdve folyamodnak a kath. hivők a tűzveszedelem 
távoltartásáért.55 

Szt. Oszvald kápolnájával is gyakran találkozunk az 1781. 
évi visitatiókban.56 Skót királyfi volt, a 7. században élt. Aty ja 
halála után elűzték hazájából s ezután a hithirdetés terén buz-
gólkodott. Később a keresztesvitézek védőszentjükként tisztel-
ték.57 Hazánkban azonban úgy látszik, a dögvész ellen hívják 
segítségül, mert Répcekárolyon mint „patrónus contra luem 
pecorum" szerepel. 

Az előkelő frank családból származó szt. Lénárd mint szer-
zetes szerzett nagy érdemeket. A foglyok s nagy bajban levők 
pártfogójának tartják.58 Borbolyán a templom védőszentje (1753), 
Vámoscderecskén oltára és külön kápolnája van (1781); Szép- ' 
lakon a temető kápolnáját szentelték tiszteletére.59 

Szt. Donát a 4. században élt s mint püspök szenvedett 
vértanu-halált. Luxemburgban vihar, égiháború alkalmával hívják 
segítségül (Wetterpatron).60 A sopronnyékiek szőllőjükben épí-
tettek tiszteletére kápolnát s itt történik a Donát-napi ünnepi 
mise s prédikáció után a szőllők megáldása. 

A palermói grófi családból származó szt. Rozália a 12. szá-
zadban élt remeteéletet, melyben híven kitartott haláláig. Holt-
testét csak századok múlva, az 1624. évi nagy pestisjárvány ide-
jén találták meg a lakásául szolgáló barlangban.61 Valószínűleg 
a pestis ellen oltalmazó szentként tisztelték, mert a réczényi ká-
polnája szintén pestis idején (1713) épült. Pecsenyédi kápolnája 
az erdő mellett áll (1753). 

Ugyancsak a rémséges pestis ellen kerestek menekvést szt. 
Rókus közbenjárása által is. ő a 14. században élt s már életé-
ben is sok beteget gyógyított meg imádságával s a kereszt jelé-

54 Farkas id. m. 273. 1. 
' 55 Künstle: Ikonographie der Heiligen, 232—4. 1. 

58 Lánzsér, Répcekároly, Sopronnyék, Szentmárton. 
57 Künstle: id. m. 480. 1. 
58 Künstle id. m. 462. 1. 
59 Fábián id. m. 903. 1. 
80 Künstle id. m. 186—7. 1. 
81 Künstle id. m. 518. 1. 
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vel az Itáliában dühöngő pestis idején.62 Czinfalván kápolnája 
(1757), Sopronnyéken szobra áll (1781), a lakfalvi templomnak 
pedig védőszentje (1713). 

Széchenyi Zsigmond gróf, ki fiatal korában a csehországi 
Tábor mellett vívott ütközetben lábán megsebesült (1744), hosz-
szú szenvedésében szt. Peregrinus közbenjárásától várt enyhet 

és vigasztalást. Az iránta érzett különös bizalma és tisztelete 
jeleként áll í t tat ja fel képét a széplaki templomban.63 

Utoljára említjük szt. Tádé apostolt, kinek közbenjárásáért 
a 18. század vége felé kezdenek gyakrabban folyamodni. Tisz-
teletét a szerzetesek terjesztik; a lapja valószínűleg a svéd szt. 
Brigitta azon látomása, melyben az Űr Jézus felhívja figyelmét, 
hogy buzdítsa a hivőket, hogy nagy bajaikban forduljanak biza-
lommal szt. Tádéhoz.64 Külön — adataink szerint — csak Sop-
ronnyéken szerepel, ahol szobrát őrzik. Legtöbbször Simon apos-
tollal együtt ábrázolják. 

62 Künstle id. m. 514. I. 
63 Fábián id. m. 901—2. 1. 
64 Künstle id. m. 359. 1, 



IV. 

Népoktatás és tanítóság 
A tulajdonképeni értelemben vett vallási ügyek tárgyalása 

után a velük szoros kapcsolatban levő tanügyi viszonyokat is-
mertetjük. Szoros — mint szülő és gyermek között — az Egyház 
és iskola kapcsolata, hisz századokon át egyedül ő gondoskodik 
hivőinek alacsonyabb-magasabb fokú ismeretekre való oktatá-
sáról. A korunkat megelőző századok legnagyobb primásai egy-
ként fontos feladatuknak tudják a népoktatás szükségességének 
hangoztatását. így Oláh Miklós a nagyszombati zsinaton óhaj t ja , 
hogy lehetőleg minden plébániának legyen iskolamestere, kinek 
megélhetéséről az illetékes községek gondoskodjanak.1 A 17. 
század vezető főpapjai, Forgách és Pázmány szintén pártfogol-
ják az elemi népoktatást. De az Egyház minden igyekezete mel-
lett is hazánk közoktatásügye, különösen az elemi fokon, még 
Mária Terézia uralkodása alatt is szomorú képet mutat. De ezen 
nem csodálkozunk, ha meggondoljuk, hogy az egész iskolaügy 
a török háborúk, a belső viszályok s a bécsi kormány nemtörő-
dömsége következtében szinte korszakunk legvégéig nélkülözi az 
egységes szervezést. Az iskolára való felügyelés, a tanítás me-
netének megállapítása — amennyiben e kor népiskoláiban erről 
szó lehet — egyedül az iskolafenntartók joga és feladata.2 

Vármegyénk iskolaügyének ismertetésére térve először az 
iskolát s a tanítással összefüggő kérdéseket tárgyaljuk, majd 
pedig tanítóink változatos életviszonyait fogjuk vizsgálni. Hogy 
azonban visitatióink adatai élénkebben elénk állíthassák me-
gyénk kultúrális viszonyait, az egyes részleteknél figyelemmel 
leszünk az országos állapotokra is, miknek ra jzá t Fináczynak 

1 Békefi: Az újkori iskolázás (Beöthy-Badics: Képes magy. irod. tört. 
I. 197. 1.). 

2 Kiss Áron: A nevelés és oktatástörténet kézikönyve. 132. 1. 
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korunkra vonatkozó „Magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia alatt" c. kiváló munkájából vesszük. 

Komoly és eredményes tanításról nem lehet ott beszélni, 
ahol iskolai célokra alkalmas épület nem áll rendelkezésre. Már 
pedig a háborúk-okozta pusztulás és leszegényedés következté-
ben számtalan iskolánk pusztúlt el s hevert sokáig romokban s 
ez a körülmény magában véve is sokat megmagyaráz közokta-
tásunk 18. századi elhanyagolt állapotáról. De meglevő isko-
láink helyzete sem kielégítő; túlnyomó részüknek egyetlen szo-
bája tanítólakásul s egyúttal tantermül is szolgál.3 

Ezzel szemben megyénk iskoláit szerencsésebb körülmé-
nyek közt találjuk. Igaz ugyan, hogy a rábai főesperesség két 
plébániájának 1714-ben nincs iskolája4 s a szanyi düledezik, a 
Rákóczi-harcok idejében elpusztult kapuvári pedig még mindig 
romokban hever, de a másik két főesperesség helyzete viszont 
egészben véve kielégítő. A tanítólakás rendszerint az iskolával 
egyazon épületben van; ellenkező esetben valami különös körül-
mény ad ja a dolog magyarázatát.5 Az épület többnyire tömött 
agyag és szalmával fedett, melyben a tantermen kívül átlag egy 
szoba, konyha, kamara s istállóhelyiségek állnak a tanító ren-
delkezésére. Az iskolaszoba célszerűsége érdekli a vísitatort. 
így Középpulyán megjegyzi, hogy az iskola sötét, Szentmártoné 
viszont elég tágas és megfelelő (1781). A szakonyiak 1780-ban 
elhatározzák, hogy vagy új iskolát építenek, vagy nagyobb szo-
bát szereznek a tanulók számára. Az iskola és tanítólakás épí-
tése s jókarban tartása egyébként az illető község vagy közsé-
gek feladata, bár szoros értelemben véve iskolafelállítási köte-
lezettsége még nincs. 

Jóllehet tankötelezettségről korunkban szintén rnég szó 
sincs, Sopronmegye lakossága általában eléggé átérzi gyermekei 
taníttatásának hasznos, sőt szükséges voltát. Fináczy szerint 
gyakoriak az országban azon iskolák, melyek 2—3—10 tanuló-
val rendelkeznek. A szorgalmi idő is a legtöbb falusi iskolában 
csak a téli hónapokra terjed, november elejétől legjobb esetben 

3 Fináczy id. m. I. 239. 1. « 
4 Mihályi, Veszkény. 
5 Völcsejen és Pinnyén, mert választása nem volt szabályszerű, privát 

házban kénytelen lakni a tanító (1766). 



79 

március közepéig.0 Megyénk közoktatása e téren is sokkal ma-
gasabban áll az átlagosnál. Ámbár 1714-ben vannak tanítóink, 
különösen a megye keleti felében, kiknek nincsenek diákjaik,7 

de viszont ugyanekkor a soproni főesperesség egyes iskolái szer-
fölött látogatottak (1713).8 Az 50 tanulós iskolák nem mennek 
ritkaságszámba. Az 1766. évi visitatio szerint a locsmándi fő-
esperesség alsó kerületének 42 iskolája közül ugyan körülbelül 
2 5 részének nincs több, mint 10 tanulója, de mellettük a népes 
iskolák itt is gyakoriak.9 A tanév tartamára vonatkozólag csak 
néhány visitatiónk szolgáltat pontos adatokat. Ezek szerint a 
tanulók nagyobbik részénél a félévig való iskolábajárás az álta-
lános. Ivánban a visitator „sex menses"-ről, Völcsejben pedig 
„pro utroque quartali"-ról beszél (1766). Vámosderecskén Min-
denszentektől szt. György-napig (ápr. 24.) folyik a tanítás, 
Szentmártonban és sok más községben viszont egész éven át. Ez 
utóbbi községekben is azonban, mihelyt a tavasz beköszöntével 
megkezdődik a mezei munka, a tanulók jórésze búcsút mond az 
iskolának.10 V f 

A tanítás anyagának s az oktatás módszerének részletezé-
sével nem sokat^ foglalkoznak jegyzőkönyveink. Iskoláink célja 
a legelemibb ismeretekre megtanítani a falu gyermekeit. Mivel 
pedig korunk iskolái, különösképen itt is a népiskolák, mind az 
Egyház, illetve a felekezetek kezében vannak, természetes, hogy 
a főtárgy a hittan.11 Az elemi iskola minden fokozatán keresztül-
vonuló vallásoktatás a legszükségesebb hitismeretek megtanítá-
sából (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Tízparancsolat) s ezek-
nek fokozatosan mélyülő kifejtéséből áll.12 Az alapismereteket 

0 . Id . m. I. 237—238. 1. 
7 Bágyog, Dör, Magyar keresztúr; Hidegség, Und. 

. 8 Oka 70, Nagymarton és Feketeváros 80, Széleskút 60, Lépesfalva 
szintén több mint 50 gyermeket járat iskolába. 

9 Csepreg 90, Fertőszentmiklós 68, Bük és Káptalanvis 60, Nagylózs 48, 
Szakony, Iván, Nagycenk és Sopronkövesd 40, Pereszteg 39, Lövő 32, Szopor 
30 tanulóval szerepel. 

10 Szentmárton tanítója ,,in duabus angaribus hyemalibus habet circiter 
50 pueros . . . , in angaribus autem aestivis circiter 20 pueros" (1781). Márc-
falván 50 és 30, Nagymartonban s Feketevároson 80 és 30, Széleskúton 60 
és 20 a télen, illetőleg nyáron is iskolábajárók száma (1713). 

11 Fináczy id. m. I. 246. 1. 
13 Molnár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. század-

iban. 548. 1. 
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rendszerint az iskolamester ad ja a Kiskáté alapján, a mélyebb 
hitelemzés pedig a plébános feladata, ki e célból hetenként egy-
szer vagy kétszer keresi fel az iskolát.13 A gyermekek a többi 
tárgyaik szempontjából 3 osztályra különülnek. Az alsófokon az 
olvasás, a középsőn a helyes- és szépírás, a felsőn a számolás 
alapműveleteinek elsajátítása a főfeladat.14 Egyes nagyobb köz-
ségek népiskoláiban ezeken kívül még a latin nyelv elemeiből 
s a zenéből is nyerhetnek oktatást a tanulók.15 

A módszerre vonatkozólag csak keveset mondhatunk. A ta-
nítást általában a patriarchalis jelleg jellemzi. Az egyéb fog-
lalkozásukban elfoglalt tanítókat, pl. ,,nótárius" és ,,sartor" ludi-
magistereket valószínűleg többször helyettesítik a nagyobb s 
okosabb növendékeik. Az oktatás menetére a plébánosok ügyel-
nek fel. A szakonyi plébánost megdicséri a visitator, mert ,,in 
schola triviali" gyakran látogat (1780); Középpulya plébáno-
sáról tudjuk, hogy ajándékokkal is serkenti szorgalmas tanu-
lásra a gyermekeket (1781). 

A tanítás természetesen még nem ingyenes. Tandijat negyed-
évenként (angariatim, pro uno quartali) fizetnek a szülők s ez 
1766-ban a locsmándi főesperesség alsó kerületében legtöbb-
ször 20—25 denár, de tudunk e mellett 30, 35 sőt 40 denáros 
évnegyedi tandíjról is. Ez időtájt a soproni főeesperességben 
osztályonként változik a tandíj. Első osztályban általános a 15, 
másodikban a 24—30, harmadikban pedig leggyakoribb a 45 
krajcár.16 A készpénzben fizetett tandíjon kívül még bizonyos 
mennyiségű fajárandósága is van a tanítónak, illetve az iskolá-
nak. Mivel Szakonyban évente 5 öl fát kap a községtől (1780). 
ezért télen át a gyermekeknek nem kell magukkal vinni a hasáb-
fát, mint pl. Fehéregyházon, hol naponként „more solito" 2—2 
darabot visznek, vagy Darázsfalun, hol „in hieme a quovis puero 
dietim frustillum ligni" kap az iskola (1757). 

13 Békefi id. m. 197. 1. és Császárfalu 1781. évi visitatiója. 
14 Kishőflányban (1757) „instructio in alphabeto et . lectione; in scri-

bendo; in arithmetica", Vulkapordányban pedig „instructio syllabisantium 
et legentium; scribentium; arithmeticam disçentium" a tanulók osztályozá-
sának alapja (1756). 

15 Kishőflány (1713). 
16 A valószínűleg magántantárgy-számba menő latin- és zeneoktatásért 

személyenkint 1 frt. 30 dénárt kap a kishőflányi tanító 1713-ban. 
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Az iskoláról eddig elmondottak mind a régi, „triviális scho-
!á"-ra vonatkoznak. Korszakunk utolsó forrásai (1781) emlegetik 
ugyan már az ú j típusú schola normalist, de adataink még csak 
negatívok.17 A szentmártoni tanító kész lenne az új módszerrel 
tanítani, de az iskola erre nem alkalmas: ,,domus scholaris nec 
eo ( = instituto normalium scholarum) adaptata habetur". 

Nagyszámú népiskoláink után még néhány szóban meg kell 
emlékeznünk két kisgimnáziumunkról, a kismartoni s a csornai 
triviumokról is, melyekben a teljes latin grammatikát tanítják. 
Mindkettő katholikus jellegű. A kismartonit a város tar ta t ja 
fenn;18 a csornai a premontreiek vezetése alatt áll.19 Ez utóbbi 
1734-ben létesül a prépost és a konvent költségén.20 

* 

Fejezetünk további részében korunk tanítóságának élet-
körülményeit ismertetjük, mi nemcsak reájuk, életük folyására 
vet némi világosságot, de közvetve az iskolaügy teljesebb meg-
ismerését is elősegíti. 

Tanítóink számát vizsgálva a 18-ik, század elején, feltűnő 
eredményre jutunk. Az 1713. és 14. évi visitatiók szerint a sop-
roni főesperességben 44, a rábaiban 33, a locsmándinak alsó ré-
szében 34 tanító van. Ha ehhez hozzávesszük még, hogy a locs-
mándi főesperesség felső kerületében már 1697-ben is 29 tanító 
működik, akkor látjuk, hogy megyénk ez időtájt több, mint 140 
tanítóval rendelkezik. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy 
ennyi iskolában tényleg folyik is a tanítás; több tanítóról tud-
juk ugyanis, hogy nem tanítanak, mert nincs iskolájuk.21 Taní-
tóink s iskoláink száma azonban a század folyamán folyton nö-
vekszik. Szépen szemlélteti ezt a gyarapodást a locsmándi fő-
esperesség inferior districtusa, hol 1766-ban már 43 tanítót em-
lítenek forrásaink. 

Iskolamestereink szellemi képzettségéről általános képet al-

11 „Scholae Normales hic nondum introductae sunt", mondja Vámos-
derecske visitatora. 

18 Fináczy id. m. I. 245. 1. 
19 Fináczy id. m. I. 164. '1. 
20 Protoč. XXI. 458. 1. 
21 Mihályi, Veszkény, Dőr; Und (1714). 

Csóka: Sopron vármegye kath. egyházi és tanügyi viszonyai f> 
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kothaíunk magunknak, ha csak egy, az 1766. évi visitatio adatait 
vesszük is szemügyre. A föntebb említett kerület tanítóságának 
műveltsége — mert intézményes tanítóképzésről ezen években 
még nem lehet szó — a legváltozatosabb. Három filiális község-

' ben latin iskolát egyáltalán nem végzett szabómester (sartor) 
tölti be a tanító tisztét, más három iskolában viszont logikát, il-
letőleg filozófiát végzett tanítót találunk. E két szélső határ közt 
aztán a középiskola minden osztálya képviselteti magát. 1 prin-
cipista s 4 grammaticus mellett 16 syntaxista van; ez utóbbiak a 
középiskola alsó fokozatát elvégezve némileg befejezett művelt-
séggel bírnak. A 4 poeta után 8 oly tanítónk következik, kik mint 
,,absolutus rhetor"-ok, teljes középiskolát végeztek. Tanítóságunk 
nagy részének eme hiányos, félbenmaradt műveltségét némileg 
megmagyarázza až a tény, hogy vannak köztük, kik néhány évi 
tanítói működés után folytatják az esetleg kényszerűségből ab-
banhagyott tanulmányaikat.22 A nagy tudás egyébként nem 
fontos kelléke a jó tanítónak. Fontosabb, hogy vallásos, hitében 
és erkölcsében kifogástalan s kötelességtudó férfiú legyen, ki ért 
a zenéhez, szépen énekel és ismeri a szertartásokat. 

A híres iskolareformáló sagani apátnak, Felbigernek ha-
tása azonban csakhamar megérkezik megyénkbe. Csak 1774-ben 
jön Bécsbe, egy év múlva nyílik meg első magyar „normális" is-
kolája Pozsonyban s az 1781. évi visitatiónk szerint már a mi 
tanítói karunkban vannak végzett növendékei.23 Normális iskolá-
jának főcélja a tanítóképzés tervszerű, intézményes megoldása. 
Míg a négyosztályos iskolájának első két osztálya ugyanis csak 
elemi ismereteket közöl s a harmadik kisebb hivatalok viselésére 
képesít, addig a negyedik osztály egyedüli célja a tanítás mód-
szerének elméleti és gyakorlati elsajátítása. Mivel pedig a győri 
normális iskola csak évekkel később, 1786-ban nyílik meg, az 
említett tanítóink minden bizonnyal Pozsonyban végezték tanul-
mányaikat. 

A képzőt vagy bármi más iskolát végzett jelentkezőknek 
iskolamesterré fogadása vagy állásuk elhagyására való kény-
szerítés (conductio et amotio) a plébános, kegyúr s a község 

22 Molnár íd. m. 547. 1. 
23 A szentmártoni tanító „iam institutus examinatus, et ad hcc appro-

batus", a réczényi szintén „normalium scholarum gnarus"; a középpulyai 
azonban ,,de normáli schola nihil adhuc delibavit". 
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közös elhatározásának eredménye.24 E szabály ellen való ki-
hágás azonban valószínűleg nem tartozik a ritkaságok közé s 
ezért kell a visitatornak nem egyszer erélyesen hangsúlyoznia: 
,,Hac occasione statutum est, ut conductio et amotio Ludima-
gistri semper posthac cum concursu Dominalis Officialis et Pa-
rochi fiat, audita etiam eatenus communitate"25 Az 1766. évi 
visitatio szerint még püspöki jóváhagyás is szükséges a válasz-
tás érvényességéhez. E miatt van baj a völcseji tanítónál, ki 
„propter distantiam a Matre et propter instructionem puerorum 
absque ulla insinuatione apud suam Excellentiam Episcopalem 
aut Eiusdem venerabile Consistorium conductus est". Hasonló 
Pinnye tanítójának a helyzete, ki, mert ,,sine scitu et consensu 
excell. Ordinarii introductus", nem költözhetik be a tanítói la-
kásba. 

Kortörténeti érdekessége van visitatoraink azon intézkedé-
sének, mely szerint az eddig sok községben divatos évenkénti 
újraválasztás és beiktatás szokását eltörlik. Ez az intézkedés 
nemcsak a tanító nyugalmát célozza, hanem s talán főként azon 
kiadások megtakarítását, melyeket az ily évenkénti választás 
után megtartott áldomás rótt a tanítónak egyébként is sovány 
pénztárcájára.26 Hogy azonban visitatoraink ezen igyekezete tel-
jes sikert még nem aratott, bizonyítja a császárfalui tanító 
esete, ki még 1781-ben is 1-50 forintot fizet a községnek ,,pro 
potu . . . , quia alias ínimica esset". 

Korunk iskolamestereinek hivataluk elfoglalásával szerfö-
lött változatos életük kezdődik. Tanítók, kántorod jegyzők is 
legtöbbször egy személyben. Fináczy szerint az 1770-es években 
a bejelentett 2800 tanító közül legalább 2000 visel jegyzői tisz-
tet is." Hogy a jegyzői elfoglaltság nem kedvez a tanítás sike-
rének s a kántori teendők lelkiismeretes teljesítésének, az ma-

24 Vanyó szerint (id. m. 95. 1.) a 17. század második felében ez csupán 
a plébános joga. 

25 Szikra,, Borbolya, Nagymarton, Völgyfalu (1753); Pecsenyéd, Torma-
falu (1753); Szárazvám (1756). 

„Tollitur praeterea renovatio instal lations et conductionis omni 
anno cum agravio Ludimagistri fieri solita". Szikra, 1753.; — „Tollitur prae-
terea et abrogatur abusus, si forte hic etiam irrepsit, quo conductio Ludima-
gistri cum tributo unius urnae vini per Ludimagistrum alias praestarx 
solito singulis annis renovabatur". Borbolya, 1753. 

27 Id. m. I. 239. 1. 
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gától értetődik. Gróf Zichy Ferenc győri püspök szóvá is teszi 
ez áldatlan helyzetet, feltárva annak következményeit s okait. 
Mint jegyzőt hivatalos ügyei gyakran s esetleg napokon át el-
vonják az iskolától és templomtól, mikor pl. távoli községekbe 
szólítja e nemű kötelessége. S a bajon segíteni még sem igen 
lehet, mert egyrészt sok tanító nem tudna tisztességesen meg-
élni a jegyzőség jövedelme nélkül, másrészt pedig a községek-
nek is nagy megterheltetést jelentene egy külön jegyzői állás 
díjazása.28 

Lássuk ezek után működésük három főirányát egyenként. 
Az elsőről, a tanításról már megemlékeztünk, most csak mintegy 
pótlólag egy-két kritikai megjegyzést fűzünk a már mondottak-
hoz. A tanítás eredménye főként két tényezőn fordul meg: a gyer-
mekek törekvésén, illetve a szülők megértő viselkedésén és a 
tanító rátermettségén, hivatásszeretetén. Bár, mint láttuk, me-
gyénkben viszonylag jó állapotokat találunk a szorgalmi idő 
tartamát illetőleg, mégis mivel a legtöbb gyermek csak félévig 
látogatja az iskolát, a következő félév alatt szinte mindent elfe-
lejtenek. így aztán a következő év elején majdnem mindent 
kezdhet a tanító élőiről.29 

A másik főtényező a tanító egyénisége. E tekintetben, noha 
kivételek itt sem hiányzanak,30 legtöbb tanítóról elismerőleg 
nyilatkozik a visitator. Nagy tudományt nem kíván tőlük; fontos 
az, hogy becsületes életének példájával s okos szavával neme-
sítőleg tudjon hatni a falu ifjúságára s hogy a tudás elemeire 
megtanítsa őket. Ha e kellékek megvannak, akkor már — Vámos-
derecske visitatorával szólva — ,,pro rure" megfelel (1781). A 
tanítóság részéről a baj ott van, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt 
sokan nem tudnak megfelelő időt szentelni a gyermekek okta-
tására. 

A legtöbb iskolamesternek másik, ugyancsak fontos hivatala 
a kántorság. Hogy mozgalmas életük minél élénkebben álljon 
előttünk, vizsgáljuk e munkakörüket is apró részleteiben. Fő-
kötelessége a kántornak a szentmisénél betöltött szerepe. A 
vasár- és ünnepnapi misén s a délutáni istentiszteleten orgonál 

28 Fináczy id. m. I. 239—240. 1. 
29 Vámosderecske, 1781. 
30 A nagylózsi tanító hanyagul tanít, a bágyogi maga is keveset tud, a 

lövői teljességgel alkalmatlan a tanításra, az újkéri pedig beteges (1714). 
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és énekel, hétköznap pedig, ha szükség van, énekel és orgonál, 
egyébként a rózsafűzért imádkozza vagy a lorettomi litániát 
mondja, illetőleg énekli a vivőkkel együtt.31 Nyáron, mikor a 
gyermekek is jórészt a mezőn vannak, gyakran ő tölti be a 
ministráns szerepét is. 

Segédkezik ezenkívül a plébánosnak kereszteléskor, eskü-
vőkor, szülő nőnek s esküvő után az új asszonynak a templomba 
való bevezetésekor. Temetésen énekel, a kiharangozásról szin-
tén ő gondoskodik. Halottbúcsúztató énekéről (cantus valedic-
torius) csak Középpulya visitatora tesz említést (1781). Ugyanő 
megjegyzi, hogy a kántor a haldoklók szentségeinek kiszolgálta-
tásakor is szerepel. 

A kántornak önálló istentiszteleti tevékenységéről már meg-
emlékeztünk, amikor említettük a szerda- s szombatdélutáni litá-
niákat s a licenciatus tanítók szerepét. 

Harangozási kötelezettségének fontossága kiviláglik az 
1714. évi locsmándi visitatióból, hol szinte mindegyik tanító után 
megtaláljuk a megjegyzést, hogy miként teljesíti reggel, délben, 
este a harangozás feladatát. Ha vihar fenyegeti a község hatá-
rát, szintén ő harangoz (pulsus contra tempestatem). Ezeken kí-
vül sok községben ő gondoskodik a templom tisztántartásáról, 
söpréséről.32 A toronyóra kezelése (attractio et directio horo-
logii), a templomi ruhák mosatása s az ostyasütés rendszerint 
kántori foglalkozás. 

Korunknak eléggé általános szokása a halottsíratás, ,,vigí-
lia, vulgo virrasztás." Középpulyán a kántor egész éjjelen át 
gyászénekeket énekel a halottas házban.33 Egyes községekben 
csak éjjeli vigília van, de általánosabb az egész napos: vigília 
diurna, nocturna.34 

Végül ő állítja ki a házassági kihirdető leveleket is (sche-
dae promulgatoriae vagy schedae denuntiationum), de e tevé-
kenysége már összefügg a harmadik hivatalával, a jegyzőséggel. 

Mivel a tanító a plébánoson kívül igen gyakran a község-

31 L. az istentiszteletről szóló fejezetet. 
32 Szakony (1780); Császárfalu, Vámosderecske, Középpulya (1781). 
3 3 a vigilia seu cantu in domo funerali per noctem solito . . . " 1781. 
i4 A locsmándi főesperességben vigilia diurna, nocturna van Iván, 

Répczeszemere, Czirák, Dénesfa, Nagygeresd, Bő, Gór, Káptalanvis, Lövő, 
Lédec, Nemeskér, Lócs községekben (1766). 
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nek egyetlen deákos műveltségű férfia, természetes, hogy ő az 
írásbeli munkák elvégzője. Jegyzői munkaköréről azonban, 
mert az Egyházat csak kevéssé érdekli, visitatoraink nem sokat 
jegyeztek fel. Rendesen csak általánosságban említik a nota-
riát, vagy notariátust. Működési köre kettős. Magánszemélyek 
számára adás-vételi szerződéseket (instrumentum vendicionis), 
nyugtákat (quietantia), házassági szerződéseket, móringlevele-
ket (contractus matrimonialis, litterae moringibiles) állít ki, 
halálesetkor pedig leltárt vesz fel.35 A magánügyek elintézése 
mellett azonban több munkát igényel a község hivatalos iratai-
nak elkészítése, mit a visitator Szarvkőn scriptura communitatis-
nak mond, Zárányban pedig rationes communes scribendae né-
ven említ (1756). 

Iskolamestereink napi foglalkozásának teljesebb feltünte-
tésére megjegyezzük még, hogy az oktatás mellett több filialis 
tanító szabómesterséget is folytat,36 a mihályi pedig, mert nincs 
iskolája, zsellérkedik (1714). 

A tanítóságról szóló tárgyalásunkban hátra van még anyagi 
helyzetük ismertetése. Gazdasági mérlegüket általában jellemzi, 
hogy jórészt természetben fizetik őket s csak ritkán jutnak na-
gyobb összegű bevételhez. Jövedelmük főforrásai a birtok, pár-
bér, stóla, a tanítás és a jegyzőség díja. 

Birtokuk csak néhány holdból áll, sokszor azonban még ez 
is hiányzik. A vármegye keleti felében természetszerűleg gyak-
rabban szerepel a szántó meg a rét, a nyugatiban viszont a szőllő 
dominál. 

A párbért rendszerint a községbeliek vagyona alapján ha-
tározzák meg. így Nagyiózson az egésztelkes jobbágyok 25 dé-
nárt s V g mérő búzát, a féltelkesek 20 dénárt s 1/8 mérő rozsot, 
a zsellérek 15, az özvegyek pedig 10 dénárt fizetnek (1766). 
Darázsfalun a féltelkes % mérő búzát ad, a negyedtelkes ennek 
felét, a nyolcadtelkes meg az elsőnek negyedrészét (1757). A 
széleskúti tanítónak ismét más a párbére: féltelkestől V2 mérő 
rozs és % urna must, a negyed-, illetve nyolcadtelkestől az 
előbbinek fele, illetve negyede (1757). Völgyfalun a birtok sze-
rint adott gabonán kívül még házanként egy kenyér is jár az 

35 Vulkapordány, Somfalva, Selegszántó (1756). 
38 Fertőszergény, Homok, Pusztacsalád (1766). 
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iskolamesternek (1753). Fajárandósága szintén van, de mennyi-
sége változik. Sok községben annyit kap, amennyire csak szük-
sége van, máshol azonban meghatározott mennyiséget.37.A fel-
sorolt néhány adat is eléggé szemlélteti, hogy ahány község, 
szinte annyi formája van a párbér fizetésének. 

Stólában a papénak V3 vagy % részét kapja a kántor.38 

Ebből tehát következik, hogy az övé épúgy nem egységes, akár-
csak a plébánosé. A rendes stólán kívül szerepel még a szabad 
stóla, mely az előbbinek legtöbbször kétszerese, de az előke-
lőbbeknél gyakran az illetők belátására bízzák.39 Ezt a rend-
kívüli díjat a kántor s természetesen a plébános is, azoktól 
kapja, kik sem párbért, sem egyéb szolgáltatást nem fizetnek. 
Közöttük a nemeseken kívül főleg iparosokat említenek forrá-
saink.40 

A tandíjat, mint már föntebb említettük, készpénzben fize-
tik. A bevétel összege az iskolák látogatottsága szerint változik. 
A notariusság szintén különbözőkép jövedelmez. A csepregi ta-
nító pl. 25 forintot és 2 szekér szénát kap e címen a község-
től, a fertőszergényinek viszont semmi fixfizetése sincs (1766). 
Többször szerepel a 4 forint 20 krajcáros községi honorárium, 
de ehhez hozzá kell számítanunk még az egyesek számára kiállí-
tott iratok díját.41 A császárfalui pénzben ugyan csak 4 frt.-ot 
kap, de természetben viszont közel 35 forint értékű a bevétele 
(1781). 

Az eddig felsoroltak képezik tanítóink rendes fizetését. 
Ezeken kívül azonban még sokfajta mellékes jövedelemmel is 

3' Széleskúton (1757) 4 öl fát kap a községtől s ugyanannyit az ura-
ságtól; Szakonyban (1780) 5 ölet, Czirákon 50, Répczeszemerén 25 szekér-
nyit (1766). 

38 ,,In omnibus habet tertialitatem stolae parochialis", Völgyfalu (1753). 
39 „Libera seu dupla stola", Siklósd (1753). „Pro sto'la libera apud ho-

nestiores et nobiliores committitur discretioni; apud inferiores obvenit dup-
lum vel triplům, prout praescriptum est." Lorettom (1756). 

40 „Holitores, comités campestres seu pastores et alii, qui annuatim 
nihil praesant Parocho et Ludimagistro, subiacent stolae liberae tum Pa-
rochi, -,'m Ludimagistri." Selegszántó (1756). Lajtaszentmiklóson „molitor, 
caupo, figulus" a szabadstólások (1753). 

41 Adás-vételi szerződés kiállításáért 15, kötelezvényért 9, nyugtáért 7 
krajcárt, házassági szerződésért megegyezés szerint fizetnek Vulkapordány-
ban (1756). 
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rendelkeznek. Közülük első helyen említjük a szőllősgazdáknál 
eszközölt bor- vagy mustgyűjtést szüret idején, mit a vihar elleni 
harangozásával szolgált meg (vini collectio pro pulsu contra 
tempestatem). E címen Fertőszentmiklóson pl. 340 szőllőből 340 
icce bort kap 17 forint értékben (1766), Szakonyban és Borbo-
lyán 4, Nagymartonban és Pecsenyéden pedig 8 urnát (1753).42 

Zárányban gabonát is kap a harangozásért, még pedig a 
,,huiates" birtokosoktól holdanként 1, az ,,exteri"-től pedig 2 
kévét (1756). Az 1766. évi visitatio szerint a csak gabonát termő 
vidékeken minden jobbágyház 1 kenyeret süt a tanítónak. 

Sok kántornak szép bevételt biztosít a litániák tartása fejé-
ben élvezett különféle jámbor alapítvány. Egyházasfaluban 7 
mérő búza, Nagycenken 104 icce bor, Fertőszentmiklóson egy 
családtól 2 mérő búza s ugyanannyi rozs, más valakitől 4 frt. 
20 kr., Ivánban 3 mérő rozs s ugyanannyi búza, Ságon 6 mérő 
rozs az alapítvány évi jövedelme (1766). A templom kiadásai-
nak tárgyalásánál már érintettük az egyes ünnepek alkalmával 
a kántornak természetben vagy pénzben kijáró dotálását, ami 
búcsúkor Kishőflányban ^ urna bort, Darázsfalun 1 forintot s 
V2 urna bort (1757), Somfalván 2 forintot (1756), a templom-
szentelés évfordulóján Vulkapordányban 1 forintot s urna 
bort, Laj taújfaluban 1 forintot jelent. Ezenkívül körmenetekkor 
s néhol roráték idején is részesül némi honoráriumban a templom 
részéről. A toronyóra kezelését, ostyasütést s a templomi ruhák 
mosatását szintén díjazzák. Az órakezelésért Czinfalván 4 frt, 
az évi fizetése (1757), ostyasütésért és mosatásért Okán 7 frt. 
(1757), Laj taújfalun (1756) 1 köböl búza és 1 frt,, Veperden 
(1754) 2, Borbolyán 5 forint (1753), Vulkapordányban pedig az 
ostyasütésért 1 mérő búza (1757). Az Angelusra való három-
szori harangozásért 1 frt. 30 krajcárt kap a zárányi tanító (1756). 

A föntebb elsoroltakból tarka részleteiben látjuk magunk 
előtt tanítóink jövedelmének sokneműségét. Az egészet tekintve 
kitűnik, hogy sok a mellékes, a bizonytalan és kevés a kikötött 
fixfizetés. Ebből pedig következik, hogy ahol — különösen filialis 
községekben — csupán tanítói s esetleg kántori jövedelméből 
kell eltartania magát és családját, sokszor bizony súlyos küz-

4- Szakony visítatora a bor urnáját 1 forint 50 krajcárral számítja 
(1766). 
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delmet kell vívnia a megélhetésért.43 Áll ez korunk első felére 
s különösen vármegyénk keleti részére. Legszűkösebb a rábai 
kerület tanítóságának évi fizetése, mely 1733-ban a legtöbb köz-
ségben nem haladja meg a 20 forintot. A kerület 1732. évi visi-
tatora a következőkben foglalja össze tapasztalatait : ,,De Ludi-
rectoribus vero universaliter loquendo: vix unus vei alter inve-
nitur in toto districtu, qui congruam subsistentiam habeat, nisi 
propria oeconomia et fere extraordinariis laboribus vitam mise-
rabiliter ducere cogatur." (Szilsárkány). A locsmándi főesperes-
ségben jobb ugyan, de mégsem rózsás a helyzet. Átlagos-
nak 1733-ban a 30—40 forintos évi jövedelmet tekinthetjük, 
de ezen felül is, alul is meglehetős kilengések tapasztalhatók.44 

A visitatorok látják a helyzet nyomorúságos voltát s ezért 
mindenegyes tanítónál megállapítják, hogy tisztességes megél-
hetéséhez mennyi szántó, rét, munkasegítség vagy párbér volna 
szükséges. Hogy visitatoraink igyekezetét siker koronázta, a 
locsmándi főesperesség alsó kerületének 1766. évi visitatiójából 
látjuk. Míg ugyanis 1733-ban a tanítók jövedelmének összege 
kb. 800 forint, addig ugyanezen tanítóknál 1766-ban már 1700 
forint. Megjegyzendő azonban, hogy az időközben létesített 
filialis tanítói állások közt egyesek még most is szegényes díja-
zásúak. 

A soproni főesperesség e nemű adatait, sajnos, nem ismer-
jük, a locsmándinak felső kerületéből is csak néhány községét 
1781-ből. Azonban ezen pár adat is elégséges alapot nyújt ama 
feltevésre, hogy vármegyénk nyugati részében tanítóink tisztes-
séges megélhetése biztosítva van.45 

* 

Sopron vármegye iskolaügyét — hiányosan bár és sokszor 
csak nagy vonásokban — áttekintve látjuk, hogy nálunk is sok 
a hiány és javítanivaló. De még így is jóleső önérzettel állapít -

43 A lócsi tanítónak évi fizetése alig 7 forint, ami a visitator szerint 
egy csecsemő megélhetéséhez is kevés (1733). Oslinak ugyanekkor nincs ta-
nítója, mert szegényes fizetéséből nem tudna megélni. 

44 A csepregi és iváni tanítónak 51, a csapodinak, keresztényinek 14, 
undinak 11 frt. az évi bevétele. 

45 Haracsony 101, Sopronnyék 198, Réczény 80, Szentmárton 95, Csáva 
71, Császárfalu 62, Vámosderecske 91, Középpulya 56 forintal szerepel a 
tanító évi jövedelmének rovatában. 
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juk meg, hogy Pogány Frigyesnek e kor magyar közoktatási vi-
szonyaira vonatkozó szomorú megállapítása ránk kevésbbé vonat-
kozik. Szerinte ebben az időben a műveltség csupán a vezető 
rétegeknek s általánosságban a nagyrészt protestánsok-lakta 
városok népének lett a kincsévé, a falusi lakosság ellenben még 
korábbi iskoláit is elvesztette.46 Megyénk — iskolái elenyésző 
csekély kivétellel katholikusok!47 — kultúrális nívója a vázolt 
országos helyzetet felülmúlja, iskolái szinte évről-évre szapo-
rodnak, Ebben pedig a hivatáshű papságon s a tőle telhető buz-
gósággal dolgozó derék tanítóinkon kívül bizonyára az iskolával 
szemben megértően viselkedő lakosságnak van nem csekély ér-
deme. 

48 A magyar népoktatás története (Magyar népoktatás: 153. I.) 
47 Fináczy id. m. I. 248. 1. 
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V. 

Egyház és az akatholíkusok 
Tárgyalásunk eddigi folyamán láttuk a katholicizmus külső 

tényezőit, láttuk vallás-erkölcsi és kulturális életét. Befejezés-
kép néhány adat nyomán egy-két szóban Egyházunk viszonyát 
vázoljuk az akatholikusokkal szemben. Némi történeti háttér 
kedvéért azonban vessünk előbb egy futó pillantást hazánk val-
lási állapotaira. 

Az Egyház az 1600-as években mintha végkép elvesztette 
volna a vezető szerepét e hazában . . . A protestánsok elsőbbsége 
számban és hatalomban különösen az 1608. évi koronázó ország-
gyűlésen válik nyilvánvalóvá, amikor a protestáns Illésházy után 
a szintén protestáns Thurzó Györgyöt választja nádorrá a ren-
dek többsége. Noha a közfelfogás — amint Károlyi Árpád í r ja 
— Thurzó nádorsága idejére teszi a magyar protestantizmus 
fénykorát, az ekkor már túlhaladta pályája delelőj ét s megtette 
az első, bár alig észrevehető lépést a lejtőn lefelé.1 A nagyobb-
fokú hanyatlás s ezzel a katholicizmus előretörése azonban fő-
ként Pázmány működésének eredménye. Övé az érdem, hogy az 
Egyház ismét a régi, hatalmas államvallás lett. Hatalmának 
tudatában mint államvallás érvényesíti jogait az 1681. s az 
1687. évi országgyűléseken, ahol a protestantizmus szabad moz-
gását az articularis helyekre szorítják vissza. 

II. Rákóczi Ferenc a szécsényi gyűlésen ugyan visszaadja a 
protestánsoknak vallásuk szabad gyakorlási jogát, de szerencse-
csillagának lehanyatlása után ismét a katholikus aspirációk ér-
vényesülnek. A vitás kérdések eldöntésére vegyes bizottság ala-
kul, de mivel ez sok eredményt elérni nem tud, a király veszi 
kezébe a vallásügyek rendezését s megjelenik a Carolina Reso-

1 Az ellenreformáció kezdetei és Thurzó György nádorrá választása. 
Századok, 1919. I. füzet. 1. 1. 
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lutio (1731). A soproni és pozsonyi törvények alapján álló Re-
solutio irányítja ezután az állam felfogását a vallási ügyek in-
tézésére vonatkozólag II. József uralkodásáig. 

Vármegyénk katholikus restaurációjában ugyanezen fázi-
sok figyelhetők meg. A sopronmegyei protestánsok — kiken csak 
lutheránusokat értünk, mert kálvinista alig egy-kettő szerepel 
adataink közt2 — a 17. század második felében vesztik el addig 
hatalmas erejüket. A tömeges katholizálás Nádasdy Ferenc gróf 
visszatérésével kezdődik (1643) s folytatódik szinte a század 
végéig.3 Kisebbszámú konvertitával ugyan még később is gyak-
ran találkozunk, de ez a katholikusok és protestánsok erőviszo-
nyait lényegében már nem érinti.4 

A Rákóczi-féle vallásszabadság nálunk is érezteti hatását. 
Articularis helyeiken: Némeskéren és Vadosfán kívül még szá-
mos községben találkozunk 1714-ben lutheránus prédikátorral 
és tanítóval, kik a protestán^ földesúr vagy lakosság támogatá-
sával foglalták el a katholikus parochiát vagy tanítólakást.5 A 
katholikusok tűrik a törvényellenes helyzetet, sőt egyes helye-
ken kisebb-nagyobb fokú összedolgozást is tapasztalunk. így a 
nemesládonyi prédikátor kath. gyermekeket is keresztel, kihir-
deti és megtartatja a parancsolt (decretalis) kath. ünnepeket, 
imádkoztat az uralkodóért s meginti a nyilvános bűnösöket. A 
répceszemerei ugyanezeket teszi s a visitator még megjegyzi, 
hogy nem bántja a katholikusokat s ezt tenni híveinek sem en-
gedi. A rábai kerület tanítói ugyanekkor katholikus gyermeke-
ket is tanítanak, sőt néhány tanítónak még licenciátusa is van 
s így előimádkozik és postillákat olvas fel a kath. hívőknek. 

2 A locsmándi kerület • 1714. évi visitatora szerint Egyházasfaluban és 
Berekallján 1, Ságon, Lócson és Répczeszemerén 2, Bükön 3, Peresztegen 6, 
Pórládonyban 10 kálvinista él. 

3 Vanyó id. m. 102—105. 1. 
4 Peresztegen 6, Sajtoskálban 2, Ivánban 30, Csapodon 16, Bőben és 

Zsirán 1, Nagycenken 45, Völcsejen bőséges visszatérésről szól az 1714. évi 
locsmándi visitatiónk. A jezsuita évkönyvek szintén több konvertitáról tesz-
nek említést, 

5 Prédikátort Nemesládony, Répceszemere, Nagygeresd (Locsm. ker.), 
Farád, Szilsárkány, Beled, Edv és Szentandrás (Rábai ker.) községekben; 
tanítót Jánosfa, Nemesládony, Nagygeresd (Locsm. 1t.), Kisfalud, Bodon-
hely, Sobor, Szentandrás, Vág, Beled, Vásárosfalu, Sopronnémetí, Magyar-
keresztur, Szilsárkány és Pásztori (Rábai k.) községekben jelez a visitator. 
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A most vázolt helyzet azonban csak pár évig tart. A felkelés-
okozta zavar elmultával a katholikusok a jogtalanul elfoglalt 
plébániák és t&nítói lakások visszaadását követelik. így kerül 
ismét az Egyház kezére a nemesládonyi templom s a plébánia 
is egész birtokával együtt (1717).6 Hogy törekvésüket teljes si-
ker koronázta, az 1732. évi visitatio bizonyítja. E szerint a rábai 
főesperesség plébánosai protestáns prédikátoroknak be nem 
cikkelyezett helyen való működéséről semmit sem tudnak.7 Az 
egyetlen törvényelleni kihágást Csorna plébánosa jelenti, kinek 
értesülése szerint az evangélikusok a szomszédos Farádon egyes 
vasárnapokon összegyűlnek s titokban közös istentiszteletet tar-
tanak.8 Régi vágyuk teljesült ekkortájt a nemeskéri katholiku-
soknak, kik végre visszakapták az oly soká nélkülözött templo-
mukat.9 • 

Az időközben megjelent Carolina Resolutio szelleme azon-
ban természetszerűleg nem mindenütt győzedelmeskedik. így pl. 
a nagygeresdi templom szükséget szenved, mert vagyonát a ré-
gebbi birtokosai, a protestánsok tar t ják lefoglalva (1733). A 
nemesládonyiak, bár a vármegye s az alispán is többször sür-
gette, nem tudnak iskolát építeni, mert a lutheránusok az építés 
terheiben nem hajlandók osztozni (1733). Ugyanekkor panasz 
van a nemeskéri tanító ellen is, ki nemcsak — mint szabad volna 
—a nemeskéri gyermekeket tanítja, hanem a környékbelieket is, 
kiket nemes vagy jobbágy atyjuk áldozatok árán is elküldenek 
hozzá. 

Bár e jelenségek is eléggé mutatják, hogy századunk közepe 
táján a katholikusok és protestánsok viszonya sok községben 
egyáltalán nem mondható barátságosnak, a felekezeti ellen-
szenvnek legkiáltóbb megnyilatkozása mégis az általánosan is-
mert vadosfai eset 1751-ben.10 

6 Protoc. XVII. 36. 1. 
' Az ez irányban megkérdezett plébánosok legnagyobb részének fele-

lete: „De exercitio acatholicorum ministrorum extra loca articularia nihil 
novit." Szil. 

8 „Acatholici incolae Farád loco non articulari subinde in occulto 
exercitia sua peragunt intra se diebus dominicis." 

9 „Ecclesia ab haereticis recenter recepta"-nak mondja az 1733. évi 
jegyzőkönyv. 

10 Katho'likus és protestáns részről egyaránt többen foglalkoztak már 
vele. így Fábián István: Magyar Sión 1863. évfolyamában, Zsilinszky Mi-
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A támadás nem a szenvedélyek hirtelen fellobbanásának, 
hanem céltudatos munkának az eredménye. Vadosfa prédiká-
tora, Fábry superintendens már 1746-ban a tanító fiának teme-
tésekor is kinyilvánítja a katholikusok iránt táplált érzelmét, 
amikor bálványimádással vádolja őket.11 A közvetlen okot a 
vadosfai kath. kápolna építése, illetőleg felszentelése szolgál-
tat ja . Fábry és a lutheránusok főbbjei elviselhetetlennek tart-
ják magukra nézve, hogy articularis helyen a katholikusoknak 
is legyen istentiszteleti helyük. Ezért Fábry szándékuk meg-
akadályozására határozza el magát s a felszentelési napot 
(István király ünnepe) megelőző vasárnap felszólítja híveit — 
a környékbelieket is —, hogy aug. 20-án minél számosabban 
jelenjenek meg Vadosfán. A protestánsok ellenállási készülődé-
séről mit sem sejtő környék katholikusai körmenetben, rózsa-
füzért imádkozva vonulnak a kitűzött nap reggelén a vadosfai 
templom felszentelésére, amikor a falu előtt váratlanul arról 
értesülnek, hogy a lutheránusok nem akarják őket beengedni. 
Hiábavaló minden magyarázkodás; a félrevezetett vadosfaiak 
úgy tudják, hogy a katholikusok az ő templomukat akarják el-
foglalni. A huza-vonának végül is az az eredménye, hogy a fana-
tizált vadosfaiak fegyverrel támadnak a védtelen katholikusokra, 
kik erre futva menekülnek, A nap eredménye egy katholikusnak 
halála, több sebesülés s a templom lerombolása. 

A megdöbbentő eset híre csakhamar elterjedt a vidéken; a 
katholikusok példás büntetést követelnek. A Nemeskéren kihir-
detett ítélet értelmében a 2 gyilkos 10 évi börtönt, Fábry Ger-
gely hivatalvesztést, mások több-kevesebb pénzbírságot szen-
vednek. A katholikusok pedig ú j ra felépítik a templomot s káp-
láni állást szerveznek melléje. 

Egyoldalúak lennénk azonban, ha a felekezetieskedésnek 
ezen áldatlan megnyilatkozását mint korunk általános jellemző-
jét akarnánk elénk állítani. A katholikusok és protestánsok fe-
szült viszonya idővel, akárcsak az egész országban, nálunk is 

hály: A magyarhoni protestáns egyház történetében, Payr Sándor Fábry 
Gergely életében. L. ezenkívül Protoč. XV. 323, 335, 471, 776, 1041, 1265, 
1267, 1453. lapjait. 

11 „Azok a külső atyafiak csinálnak fából, kőből, üstből, aranyból 
képeket, azokat Isten gyanánt imádják." Protoč. XIII. 723. 1. 
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enyhül.12 Főoka ennek a mindkét félre veszedelmes ellenségnek, 
a felvilágosodott vallástalanságnak fenyegető fellépése. Terje-
désének megakadályozására már 1767-ben felhívja a helytartó-
tanács az illetékesek figyelmét.18 

Protestánsokon kívül néha zsidókról is tesznek említést 
visitatióink. Nagyobb tömegben — adataink szerint — Nagymar -
tonban (1714) és Lakompakon (1781) élnek. A kb. 1000 főből 
álló lakompaki hitközségnek van zsinagógája és rabbija is. A 
visitatort csak oly szempontból érdeklik, amennyiben ellenőrzi, 
hogy nem szolgálnak-e a kath. hivők vallási és erkölcsi életének 
megrontására és hogy nem kellemetlenkednek-e a katholikusok-
nak. Ugyanezen okból valószínűleg nemcsak a középpulyai s a 
lakompaki, de az egyéb községekben lakó zsidók sem tarthatnak 
keresztény cselédeket.14 

12 Szakonyban közös helyre temetkeznek (1780); Csáván a templom 
harangjait közösen használják (1781). 

13 Marczali: Magyarország története II. József korában, I. köt. 310— 
313 1. 

11 ,,Existit ccmmunitas Iudeorum et numerantur 1000 animae. Ibidem 
et Synagógam et Rabbinum, nullum tarnen servum aut ancillam Christianam 
habent. Catholicos quod pervertere studeant aut illis molesti sint, hactenus 
non est observatum" — olvassuk Réczény visitatiójában. 



96 

T A R T A LO M 

Források 
Bevezetés 

Oldal 
3 
5 

I. Szent helyek. 

A templomok állapota s építkezése; külső alakja, felszerelése, 
díszítése. Liturgikus ruhák és edények, A templomok anyagi 
helyzete: birtok-, perselyjövedelem; kiadás a plébános, kán-
tor, egyházfi stb. számára; általános helyzet; a templom pénze 
és a hitel; a visitator szerepe s a pénztár kezelése. Kápolnák, 
temetők 8 

II. A papság. 

A lelkipásztorok száma, nevelése, élete, könyvtára. Gazdasági 
helyzetük: parochiák állapota; jövedelmi források: birtok, tizen-
hatod, párbér, stóla, coleda; általános jellemzés. Szerzeteseink. 37 

III. Istentisztelet és vallás-erkölcsi élet. 

Vasár- és ünnepnapok liturgiája: szt. mise, litánia, szentség-
imádás, körmenetek; a hétköznapok s a fi l iák istentisztelete. Bú-
csújárások, szentelmények. A hivők erkölcsi élete; a Caritas 
művei; vallásos társulatok. Jezsuita népmissiók, népszerűségük, 
hatásuk. Szűz Mária, a magyar szentek s az anyagi csapások 
el len védő szentek kultusza 56 

IV. Népoktatás és tanítóság. 

Népoktatás országos állapota; sopronmegyei iskolák; tanulók 
száma s a szorgalmi idő; tananyag és módszer; tandíj. A kis-
martoni és csornai latin iskola. Iskolamesterek száma, képzett-
sége, választása; tanítói, kántori, jegyzői működésük; jövedel-
mük, Összefoglalás. 77 

V. Egyház és akatholikusok. 

Az államvallás fokozatos térfoglalásával (soproni, pozsonyi 
országgyűlés; Carolina Resolutio) lépést tart a sopronmegyei 
kath. restauráció 91 

Nihil obstat. Pannonhalma, die 16. Nov. 1928. Dr. Egidius Schermann, 
"«censor. 916/1928. 

Imprimatur. Pannonhalma, die 20. Nov. 1928. Dr. Remigius Bárdos, 
archiabbas et Ordinarius. 
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