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BEVEZETÉS. 
A magyar kat. megújhodás Mária Terézia alatt jutott el utolsó 

állomásához és vezető gondolata a Regnum Marianum erős 
hangsúlyozása volt. 

Ha Győregyházmegye vallási életét összehasonlítjuk a szá-
zad elején levő vallási állapotokkal, kétségtelenül kedvezőbb vi-
szonyokat találunk. A vallási küzdelmek harcias színe letompul és 
a XVII. sz. vitatkozó, polemizáló vallási életét a lelki elmélyülés, 
a katolicizmus életerejének és százados hagyományainak újra-
éledése váltja fel. 

Amíg a XVIII. század a protestantizmust a lehető legziláltabb 
állapotban találta, gyülekezeteik száma nagyon megcsappant, 
lelkipásztoraik megfogytak, patrónusaik kidőltek1), addig a kato-
licizmus megifjodva, céljaiban és eszközeiben az ifjúságot jellemző 
lelkesedéssel tör a vallásilag egységes Magyarország meg-
teremtésére. 

Franciaországban ekkor már elkezdődött az egyházellenes 
aknamunka. Az enciklopédisták ádáz gyűlölettel léptek fel minden 
pozitív vallás ellen s a gúny és a rágalom nyilait szórták az Egy-
házra 2 ) . Németországban az aufkleristák töltötték be a francia 
racionalista filozófusok szerepét. 

Sokkal veszedelmesebb volt azonban a vallástalan filozófiá-
nál a vallásosság és szigorú egyháziasság köntösébe öltözködő 
janzenizmus, mely különösen a pápa főségét támadta s Német-
országban és Ausztriában a febroniánizmus alakjában mételyezte 
meg a lelkeket3). 

Hozzánk is eljutottak ezen szellemi áramlatok hullámai, de a 
klérus jó része Mária Terézia alatt még ment volt ezektől a tanok-
tól és a hivatalosak a legerélyesebben utasították vissza. Jellemző 
eset erre Felbiger apát katekizmusának fogadtatása. Mária Teré-
zia (1774.) a helytartótanács út ján megküldte ezt a könyvet a 
magyar püspöki karnak felülbírálás végett és azon célzattal, hogy 
magyar nyelvre lefordítva Canisius katekizmusa helyett ezt hasz-
nálják az elemi iskolákban. A janzenista és pelagiánista tanoktól 

Dr. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. 
Budapest, 1907., 419. 1. 

2) Perémy fmre: Tíz év a magyar egyház történetéből. Budapest, 
1904., 8. I 

s) id. m. 9. I, 



csak úgy hemzsegő könyvet a magyar püspöki kar egyhangúlag 
visszavetette4) . Zichy püspök is kifogásolja egyrészt az anyag el-
rendezését és módszerét, másrészt eretnek izü kitételeit5). 

Legjobban mutatja azonban a magyar klérus egyházias szel-
lemét az a tény, hogy míg Franciaországban a janzenizmussal 
együtt megkezdődik a jezsuiták zaklatása és Ausztriában is a 
racionalista és febroniariista tanok terjedésével mindjobban nép-
szerűtlenekké lesznek, nálunk a jezsuita rend ekkor van virágzása 
tetőpontján, befolyása ekkor a legerősebb. 

Néhány szeminárium kivételével még egészen kezükben van 
a világi papság nevelése. Majdnem kizárólag ők vezetik a közép 
és felső oktatást. A lelkipásztorkodásból és missziókból most is 
alaposan kiveszik részüket. 

A tekintélytisztelet, melyet Nyugaton a racionalizmus annyira 
aláásott, nálunk még a maga teljességében állt6) . 

Mégis a jozefinizmus nem tudta volna oly hirtelen hatalmába 
ejteni a magyar katolikus papságot, ha már jóval előbb nem készí-
tették volna elő az útját. 

A bécsi udvar felvilágosodott tagjai az iskolát gondolták leg-
alkalmasabbnak a nyugati eszmék terjesztésére. És azzal, hogy 
Migazzit sikerült nekik a tanügyi bizottság éléről elütni, szabad 
út nyilt nemcsak a profán tudományok, ' hanem még a teológia 
megreformálására is. t' . • 

1767-ben megszüntetik a teológiai karon az egyházjog taní-
tását és a teológusoknak a civilekkel együtt felvilágosodott szel-
lemű világi tanároktól kellett az egyházjogot hallgatniuk7) . A 
janzenista szellemű Riegel és Eibel, majd a szabadkőmíves Pehem 
már gallikán tanokat hirdettek a katedráról. 

A nagyszombati egyetem sem volt ment ezektől a tanoktól. 
1771-ben jelentek meg Bedekovics Ádám tételei, amelyek kifejté-
sében már az állam elsőségét hangsúlyozza az egyházzal szemben. 

Nem hagyhatjuk tehát figyelmen kívül azt a tényt, hogy a 
Pázmáneumnak és a nagyszombati egyetemnek nem kis része volt 
abban, hogy a felvilágosodás eszméi már Mária Terézia alatt el-
jutottak a magyar klérushoz s ugyancsak melegágyai voltak a 
jezsuita ellenes hangulatnak is. > < 

Már 1752. van adatunk arra, hogy a pázmánita, nagyszombati 
és budai szemináriumok növendékei éles ellentétbe kerülnek a 
jezsuita elöljárókkal, melynek aztán a fegyelem teljes felbomlása 
a következménye8) . ; - ; t 

A növendékek megtagadják az engedelmességet az elöljá-
rókkal szemben, lázadoznak, gúnyolódó röpcédulákat terjesztenek 

4) Merkur von Ungarn, 1787., II. évf., 859. 1. 
5) 1774. jún. Intimata. 
fi) V. ö. Hóman-Szekfü: Magyar történet. VI., 165. í. 
7) Perémy: id. m. 132. 1. 
8) 1752. nov. 25. Intim. 



róluk a városban, sőt ahol civil diákokkal voltak együtt, ezeket is 
ellenük hangol ták 9 ) . 

E visszaéléseket azonban nem lehet az elöljárók rovására irni, 
itt már tudatos bujtogatásról van szó, amely mögött az Egyház 
ellenségeinek izzó gyűlölete lappang. 

Tévednénk, ha ebből arra következtetnénk, hogy a jezsuita 
ellenes hangulat általános volt. Zichy püspök a legnagyobb jóin-
dulattal viseltetett a renddel szemben, gyakran kérte ki tanácsát 
egyházi ügyekben, rájuk bízta növendékpapjai vezetését, egy-
házmegyéje vizitációjanál igénybe vette két jezsuita páter se-
gítségét, 3 kanonokot nevezett ki közülök, segédpüspöke is 
jezsuita, volt 

Hogy Magyarországon ekkor még oly nagy tekintélye volt 
a rendnek s a racionalista eszmék nem gyakorolták azt a hatást a 
magyar klérusra, mint akár Franciaországban vagy Ausztriában, 
legfontosabb oka az, hogy a főpapság hivatása magaslatán állt és 
erélyesen utasított vissza minden próbálkozást, mely az egyház 
jogait háttérbe akarta szorítani az állam érdekeivel szemben1*)), 
meg ne feledjük azt sem, hogy nálunk a restauráció még folyamat-
ban volt, a jezsuiták pedig a kat. ellenreformációnak legkiválóbb 
harcosai. ; : , • . s t 

Dolgozatom főforrása majdnem kizárólag a győri püspöki 
levéltárból került ki. Bár a Zichyre vonatkozó összes személyi 
adatok, egész magán levelezése megszállott területen, a család 
levéltárában találhatók csak meg, mégis elég részletes képét nyúj-
tóm a nagy püspök egyéniségének és restaurációs működésének. 
Hálás köszönettel tartozom Pokornyi Miklós irodaigazgató úrnak, 
hogy a püspöki levéltár Zichy püspökre és egyházmegyéjére vo-
natkozó anyagának átkutatását szives volt megengedni. 

9 u. o. 
l0) Ez természetes is> hisz még 1780-ban is 19 püspök közül 11 vé-

gezte tanulmányait Rómában. Perémy id. m. 32. I. 



I. FEJEZET. 

ZICHY FERENC. 
Vásonkeői Zichy Ferenc 1701-ben született Homonnán1 1) . 

Édesapja Péter, Szabolcsmegye főispánja, v. b. titkos tanácsos, 
majd a hétszemélyes tábla közbirája1 2) , mint költő, irodalmunk-
ban is helyet foglalt, költeményei azonban csak kéziratban és 
csak részben maradtak fenn, édesanyja Drugeth Klára, homonnai 
Drugeth Zsigmond leánya volt1 3) . 

À Zichy-család eredetét egészen az Árpádokig viszi vissza 
s egyike azon családoknak, amely a protestántizmus gyors előre-
törése idején is kitartott az egyház mellett. Hithű ragaszkodását 
a katolicizmushoz és nagy Mária-tiszteletét mutatja az a tény is, 
hogy a Magyarok Nagy Asszonyáról nevezett confraternitas-nak 
sokáig rektora és protektora volt1 4) . 

Zichy püspök valószínűleg már a szülői házban szívta magába 
a Szűz Anya iránti gyengéd tiszteletet és mély vallásosságot, mely 
mintegy arany fonál húzódik végig egész életén. Gimnáziumait 
Pozsonyban és Győrött végezte a jezsuitáknál és ettől kezdve 
élete végéig szoros viszonyban maradt velük1 5). Az isteni kegye-
lem után tőlük kapta a legelső indításokat a papi pályára. A szülők 
buzgóságára jellemző, hogy bár elsőszülött gyermekük volt, min-
den akadály nélkül engedték arra a pályára, amelyre akkor más 
főúri családok — az Esterházyak, Csákyak, Nádasdyak és Forgá-
csok — gyermekei is léptek. 

Az esztergomi szemináriumból elöljárói a Pázmáneumba küld-
ték a filozófia elvégzésére. Vele egyidőben tanult ott Csáky Miklós 
és Batthyány Pál gróf i s 1 6 ) . A kollégiumnak az volt a hivatása, 
hogy alapos lelki vezetést adjon növendékeinek. A jezsuita elöljá-
rók ennek meg is feleltek. Az alapelv, melyet mindig szem előtt 

11 ) Kollányi Ferenc: Esztergomi Kanonokok. Esztergom. 1900., 341. 1. 
12) Nagy Iván: Magyarország családai és cimerei. Pest, 1865. 385. I. 
13) Zichy Péter második felesége, Bercsényi Zsuzsanna részére egy 

német imakönyvet is írt. Az óbudai birtokukon egy kastélyt és kápolnát épít-
tetett 1724-ben és ott Kis Cell név alatt a híres Máriacellhez hasonló búcsú-
járó helyet akartak alapítani. Később a kápolna mellé zárdát is építettek és 
azt a trinitáriusoknak adományoznák. U. o. 

" ) 1756. márc. 6. Miscellanea. 
15) Kollányi id. m,, u. o. 
1•) Rimely K.: História Collegii Pazmaniani. Wiennae, 1865. 81—82. I 



tartottak, Xllí. Gergely pápának a kollégium germanicum-hun~ 
garicum sta tútumaiban található gondolata volt: „A kollégium 
növendékei mindenek előtt a keresztény jámborságot és istenfé-
lelmet, továbbá a katolikus vallás iránti törhetetlen ragaszkodás t 
ápol ják lelkükben, mert ezek kezdetei az igazi és üdvös bölcse-
s égnek 1 7 ) " . A kollégium egész napirendje, a reggeli elmélkedés, a 
studiumot felváltó kétszeri negyedórás lectio spirituális, a heten-
kinti gyónás és áldozás, az évenkinti lelkigyakorlatok mind ezt 
célozták. 

Míg a kollégium elöljárói a lelki élet alapjai t rakták le növen-
dékeik lelkébe, a filozófia scholast ica-t , a teológiába való szoros 
értelemben vett bevezetést a bécsi egyetemen végezték el. Zichy 
bécsi filozófiai tanulmányát az 1720-ban tartot t ünnepélyes dis-
puta zárta be, melynek végén külön kihallgatáson fogadta Csáky 
Miklóssal együtt a király s ezen alkalommal, szorgalmának jutal-
makép, a szerencsi Szt. György apá t ság c. apá t jává nevezte ki a 
18 éves Zichy Ference t 1 8 ) . 

A következő évben már mindkettő Rómában a collegium 
germanicum-hungar icumban végzi teológiai tanulmányait . Az 
örök város történelmi légköre, a pápák alkotta nagy kultúra kitö-
rölhetetlen nyomokat hagyott lelkében. Az évkönyvek tanúsága 
szerint minden tekintetben kitűnő növendék volt. Buzgóságán 
elöljárói is épülhettek, szorgalmával pedig példát adott tanuló-
t á r sa inak 1 9 ) . 

Növendék éveinek utolsó állomása Olmütz volt. 1724. ápr . 15. 
szentelték pappá és még ugyanezen év máj. 14.-én Bécsben, az 
augusztinusok templomában, a király és királynő jelenlétében el-
mondta első szentmiséjét . A király már ekkor észrevette a fiatal 
pap kiváló lelkitulajdonságait és a primicia emlékére egy d r á g a -
kövekkel ékes nyakláncot és gyűrűt adott át neki emlékül, mely 
egyúttal jelezte pályájának gyors Ívelését i s 2 0 ) . 25 éves korában 
váradi kanonok lesz, ahol egyúttal mint plébános is működik 2 1 ) . 
1727-ben már az esztergomi káptalan tagja s mint nyitrai főespe-
res végiglátogat ja kerületét. Tapasz ta la ta i t nagyszerűen gyümöl-
csözteti, mikor 1734-ben vágújhelyi prépost tá lesz. Bár pápai en-
gedély alapján megtar that ta volna kanonoki ál lását is, mégis le-
mondott róla, hogy teljesen lelkipásztori munkájának é lhessen 2 2 ) . 
1742-ben a királynő helytartótanácsi ülnökké nevezi ki, még 
ugyanezen évben cimzetes botri püspökké lesz. Majd mikor Groll 
Adolf győri püspök 1743-ban betegeskedni kezdett , Zichyt ne-
vezte ki a királynő Adolf püspök koadjutorává, utódlási joggal és 

" ) u . o. 
18 ) Fd. m,. 126. I. 
l0) Steinhuber: A collegium G. H. története. Freiburg, 1895. 283. 1. 
30) Apffalter József: Rede auf das zweite Primitzfest. Raab. 1774. 
21) Kollányi. Id. m. 342. 1. 
i2) Apffalter. Id. m. 



még ugyanezen évben, a püspök elhalálozása folytán, átvette az 
egyházmegye vezetését 2 3) . 

Mint püspök, példaképe volt papjainak és híveinek egyaránt. 
Élete végéig megőrizte a szemináriumi évek lendületes buzgósá-
gát és frisseségét. Szigorú, szinte aszkéta életet élt. Papi tiszta-
ságára annyira kényes volt, hogy bár jobboldali sérve volt, orvos-
sal soha sem vizsgáltatta meg magát. Mária Terézia „Frommer 
Bischof"-nak nevezte, a buzgóság pedig a papi lélek legszebb 
erénye2 4) . Napirendjében az Istennel való foglalkozást tartotta a 
legfontosabbnak. Korán kelt és egy órai elmélkedéssel és imád-
sággal készült Szt. miséjére. Míg reggeli vallásgyakorlatait el nem 
végezte, nem engedett be magához senkit sem. A vasár- és ünnep-
napot pedig egészen Istennek szentelte. Szt. miséit mindig a 
legpontosabban elvégezte s mikor már fizikai ereje nagyon el-
gyöngült, Szt. misét hal lgatot t 2 5 ) . 

Vallásgyakorlatai közül a Mária kultusz állt legközelebb szí-
véhez, A szülői otthonban szívta már magába a Sz. Anya iránti 
gyengéd szeretetet, amely a szemináriumi évek alatt csak fokozó-
dott, püspöksége idején pedig egyetlen öröme és vigasztalása 
volt. Koptik Odó, dömölki bencés apáttal együtt sokat fáradozott 
azon, hogy Sz. Mária kiscelli kegyhelyét minél többen láto-
gassák.2 6) 

Egyházmegyéjébe ő vezeti be, hogy minden vasár- és ünnep-
nap a hívők a templomban közösen mondják a Szt. Olvasót. 50 
éves papi ' jubileumát Sz. Mária mennybemenetele napján ünnepelte. 
Végrendeletében Sz. Mária tiszteletére örök misealapítványt tett 
és legdrágább nyakláncát Mária oltárának hagyta. Mégis talán az 
bizonyítja legfényesebben a Szt. Szűz iránti forró szeretetét, hogy 
oltára alá építtette kriptáját, mely fölött nap-nap után órák hosz-
szat elmélkedett.2 7) 

Lelke buzgóságának felfrissítésére évenként kétszer tartott 
10 napos lelkigyakorlatot. Különösen kedvelt helye volt Mária-
völgye, ahol Isten Anyját gyengéd szeretettel tisztelhette,28) arról 
is van tudomásunk, hogy Dömölkön végezte lelkigyakorlatait.29) 

' Papjaihoz és híveihez való viszonya meleg és szeretettel tel-
jes volt. Mindjárt püspöksége elején atyai szeretetéről biztosította 

23 ) Kollányi, Id. m. 342. 1. • 
24 ) Wurzbach: Biographisches Lexikon. 1891. Wien. 23. 1. 
35) Apffalter. Id. m. 
2e) Pacher Donát: A dömölki apátság története. Budapest, 1912. 213— 

229. II. 
27) Halottas emlékezet, melyet Nagyméltóságú Vásonykeöi gróf Zichy 

Ferenc néhai győri püspökről mondott Erdélyi József széplaki apátúr, váci 
kanonok. Győr, 1783. 

28 ) Koptik Odo. Thalíeidos liber 1. Sopronii. Anno MDCCXLIV. 61. I. 
„Excellentissimus D. D. Franciscus ex comitibus Zichy Episcopus jaurinensis 
pontificaliter coram S. Anna celebravit saepiusaue Divam tenera devotione 
veneratus est. 

29) 1748. okt. 5. Missilia. 



őket ,s elrendelte, hogy az esperesek minden negyedévben általá-
nos, minden év elején pedig részletes információt küldjenek kerü-
letük papságáról, hit- és erkölcsi életéről, lelkipásztori működésé-
ről, műveltségéről, jó és rossz tulajdonságairól. 

Zichy ezen információknak nagy fontosságot tulajdonított, 
mert elsősorban ezek alapján írta meg körleveleit, buzdította vagy 
intette, jutalmazta vagy büntette papja i t 3 0 ) . 

1748-ban ír fel a püspök a királynőnek és bejelenti egyház-
megyéje vizitációját s egyúttal a megyék és földesurak támogatá-
sát is kéri. Egyházmegyéje megvizitálása nagy terjedelme miatt 
több évet vett igénybe.3 1) Rendesen csak a nyári hónapokban vé-
gezte s ekkor a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. A vizitáció 
nagy fénnyel és pompával ment végbe. A püspök mielőtt egy ke-
rületet megvizsgált, értesítette az esperest erről, hogy méltókép 
fogadhassák és a bérmálkozókat a szentség felvételére megfelelő-
kép előkészíthessék. Egyúttal információt is kért papjairól. A vi-
zitáció megkezdésekor két jezsuitát vett maga mellé és őket maga 
előtt küldötte, hogy a népet a fogadtatásra előkészítsék. A püspök 
a kerület főesperesével haladt községről-községre a megyei, a 
földesúri lovasok és a kerület papságának kíséretében. A faluba 
harangzúgás mellett vonult be s a hivők sorfala között a tem-
plomba ment, ahol Veni Sancte-t intonált, majd kiszolgáltatta a 
bérmálás szentségét. A plébánia megvizitálásánál a templomot, 
iskolát és paróc^iiát, ezek gazdasági helyzetét kisérte figyelemmel. 
A püspök a törvények értelmében a prédikátorokat is megvizs-
gálta s főleg a keresztség érvényes kiszolgáltatására volt tekin-
tettel. Egy-egy kerület vizitációjának végeztével aztán közölte a 
kerület esperesével észrevételeit. 

Az egész egyházmegye megvizitálása majdnem 6 évig tartott, 
melyet az 1755-ben kiadott 19 oldalas Epistoía pastoralis zárt be. 
Ebben részletesen foglalkozott a papság és a hivek kötelességei-
vel és kifejti azokat az elveket, melyek szerint az egyházmegyét 
kormányozni fogja. 1762-ben újra elkezdte egyházmegyéje vizi-
tálását, azonban ekkor minden kerületét nem látogatta végig 3 2 ) . 

A püspök nagy súlyt helyezett arra, hogy míg a lelkipászto-
rok a reájuk bizottakkal foglalkoznak, saját lelkük műveléséről se 
feledkezzenek el. Azért elrendeli, hogy évenkint 8 napos lelkigya-
korlatot tartsanak valamely közel fekvő kolostorban, vagy 
központi fekvésű plébánián. A lelkigyakorlatok célja a lelki 
elmélyülés .és összeszedettség, azért — írja a püspök — tartóz-
kodjanak minden világi és szórakoztató gondolatoktól s ekkor még 
hiveikkel se törődjenek. Szorgalmasan érdeklődik az esperesektől, 
hogy elvégezte-e a lelkigyakorlatot kerületük papsága? S akikről 

3°) 1748. febr. 5. Miss. 
3 i) 1748. Miss. 
32 ) 1767. vizsgálja meg a káptalant 



megtudta, hogy elmulasztották, kétszer kellett lelkigyakorlatot 
tartaniuk s róla bizonyítványt küldeniük. 

Körleveleiben és rendeleteiben folyton figyelmezteti papjait 
hivatásuk főnségére, a lélek értékére és a jutalom nagyságára, inti 
őket, hogy gondosan hirdessék az Úr igéjét, a szentségeket pon-
tosan szolgáltassák ki, a gyermekeket gondosan oktassák a hit 
igazságaira, továbbá, hogy vasár- és ünnepnap egylapnyi részt 
olvassanak fel KelczI.jezsuita katekizmusából és azt alaposan ma-
gyarázzák meg a hiveknek. Sokszor egész apró dolgokra is kiter-
jed figyelme. Pl., hogy a tabernakulum előtt ne csak fejet, ha-
nem térdet haj tsanak, hogy a templomi miseruhák tisztaságáról 
gondoskodjanak 3 3 ) . 

Zichy papjainak nemcsak lelki életére és pasztorációs mun-
kájára vigyáz, hanem anyagi ellátására is gondot visel. Ösz-
szeiratta plébániáit és amelyiknek évi jövedelme a stólával együtt 
nem ütötte meg a 150 forintot, a cassa parochorumtól subsidiumot 
kért számára. (A földesurakkal szemben párt jukat fogta.) Maga 
évenkint azon az összegen kívül, melyet a cassa parochorumba fi-
zetett egyházmegyéje után, a szegény parochiák támogatására 
6000 forintot adott. 

Vizitációja alkalmával győződött meg arról, hogy az egyszerű 
nép a hit dolgában még sok helyen mennyire tudatlan. Azért külö-
nös buzgósággal igyekezett egyházmegyéjében a confraternitas 
catechetica-t terjeszteni. Munkájában különösen a jezsuiták voltak 
nagy segítségére. A jezsuita misszionáriusoknak külön figyel-
mükbe ajánlotta a társulat bevezetését, vagy ha már bevezették, 
működésük ellenőrzését. 

Hogy minél jobban felkarolják a hivők e társulatot, Rómától 
gazdag búcsút eszközölt ki számára. Munkájának eredménye nem 
is maradt el, mert püspöksége utolsó éveiben már alig volt köz-
ség, ahol nem működött volna áldásosán a társulat a nép vallási 
ismereteinek emelésén 3 4) . A nép nagyobb lelki hasznára több he-
lyen megváltoztatja az istentisztelet rendjét. Pl. Kőszegen és 
Sopronban. Gondoskodik arról, hogy a nemzetiségeknek a maguk 
nyelvén hirdessék az evangéliumot. 

Magyar érzésének mégis kifejezést ad akkor, midőn a na-
gyobbára német jellegű Kőszegen meghagyja a parochusnak, hogy 
a magyar Szt. Háromság társulatot a körmeneteken minden más 
társulat elé helyezze, mivel a magyarság ,,in libera civitate 
Gynsiensi pro aliis quibusvis nationibus praecedentiam habe t 3 5 ) " . 

A nép vallásos buzgóságának fölkeltésére, a papság lelki-
pásztori működésének megkönnyítésére gyakran tartat missiót 

33 ) 1749. jún. 5. Miss. 
34) Valószínű Ö alatta kezdődik az egyházmegyében a Szt. Szív. kul-

tusza is, mert Rómából megszerzi a Jézus Szentséges Szívéről szóló misét és 
officiumot. Jákon valóban be is vezették. 

35) 1756. máj. 8. Miss. 



egyházmegyéjében. Pedig sokszor nagy nehézségekbe ütközött, 
mert voltak helyek, hol három nyelvű nép lakott, meg az akatoli-
kusok és földesurak is gördítettek akadályt út jába. 

Papja i t érdemük szerint jutalmazza. Ebben még a rokoni kö-
telék sem befolyásolja. Zichy Friderika kérte a püspököt , hogy 
Tier Jánost nevezze ki c. kanonokká. A püspök kérését meg-
tagad ja azon megokolással , hogy egyrészt még fiatal, másrészt 
érdemesebbeket kellene emiatt mellőznie 3 6) . Midőn Eördög J. 
nyuli plébánost kinevezi kanonokká, értesíti Pierer későbbi 
segédpüspökét , hogy az érdemen kívül a kort is figyelembe veszi. 

A tévedések kiirtása és az igaz hit ter jesztése volt minden 
időben az apostoli lelkület egyetemes megnyilatkozása. Mindkét 
tulajdonságot megtaláljuk Zichynél. Összeirat ja a konvertiták szá-
mát és azok részére, akik már katolikus érzelműek ugyan, de 
külső körülményeik miatt nem mernek áttérni Győrött konvert i ta-
házat épít tetett s halálakor 3000 forintot hagyományozot t neki. 
Védelmébe veszi az akatolikus községekben kisebbségben lévő 
katolikusokat, a protestánsoknál szolgáló katolikus cselédeket. 
Állandóan figyelmezteti papjai t , hogy a vegyesházasságból szü-
letett gyermekek katolikus neveléséről gondoskodjanak. Pá r t fogá-
sába veszi az árvákat s nem egyszer a helytar tótanács út ján a 
megyei és városi magistrátusok segítségét is kikéri. Patr imóniu-
mán földesúri jogaival élve, 1749-ben Lébényben eltiltja a protes-
tánsokat a községben való letelepedéstől. Figyelmezteti gazda-
tisztjeit, hogy eladó ház esetén a katolikusokat az ott lakó protes-
tánsokkal szemben előnyben részesítsék. A protes tánsoknak a 
faluba való beköltözését még házasság esetén sem engedte 
m e g 3 7 ) . 

Győrött az akatolikusoknak mindkét templomát elveszi. Kör-
nyén, Szamodon, Szenden az akatolikus oratórium helyén kat. 
templomot építtet. Kocson, Császáron, Ácson, Igmándon plébániát 
állíttat fel, másut t az akatolikus tanító helyébe katolikust helyez. 
A püspök azonban erőszakra sohasem ragadta t ta magát másval lá-
suakkal szemben. Plébánosainak szigorúan meghagyja , hogy 
az akatolikusokka! szemben a törvényszabta korlátokat soha át 
ne lépjék. Viszont ne is tegyenek engedményeket részükre. Inkább 
példájukkal, szelíd rábeszéléssel, mint erőszakos fellépéssel igye-
kezzenek a lelkeket megnyern i 3 8 ) . 

A győri püspökségnek a királynőhöz felterjesztett inventáriu-
mából tudjuk, hogy midőn Zichy püspöki székét elfoglalta, mind 
püspöki székhelye, mind a püspökség birtokai és gazdasági épü-
letei a romlás képét mu ta t t ák 3 9 ) . Zichynek halhatat lan érdemei 
vannak, hogy 40 éves püspöki kormányzása alatt szinte megújult 
az egész egyházmegye. A barokk főpapok lelkesedésével fogott 

36 ) 1763. oVt. 5. Miss, 
" ) 1749. fúl. 18. Mise ell. 
M) 1779. márc. 5. Miscell. 
3S) 1746. márc. 22. Miss. 



hozzá,' hogy székvárosában az akkor már Európa szerte uralkodó 
barokknak méltó teret engedjen. 

1745-ben 20 ezer rajnai forinton megvásárol ta a kincstártól 
az ősidők óta a püspökséghez tartozó várat és 15 ezer forint 
költséggel átépít tet te, majd második emeletet húzatott fö lé j e 4 0 ) . 

Amint püspöki lakásával elkészült,' azonnal hozzá fogott a 
sok javítást igénylő székesegyház restaurálásához és belső díszí-
téséhez. A legkiválóbb bécsi művészeket szerződtet te le, köztük 
Hefele Menyhért császári és királyi akadémiai építészt, kinek ter-
vei szerint készült a hatalmas renaissance templom barokk áta la-
kítása. Tabo tha Ferenc bécsi szobrászt, Gottschalk József bécs-
újhelyi kőfaragómester t , Rogg Antal bécsi aranyozót , Bichler Jó-
zsef bécsi szobrászt , Millner Károly bécsi márványozót, Maul-
bertsch bécsi akadémikus festőművészt és három magyar mester-
embert is, Kopp Mátyás győri lakatosmestert , Nassensohn József 
győri szobrászt és Praschek Ferenc győri kőfaragómester t . 

Maulbertsch a templom három hajójának mennyezetét, továbbá 
az oldalfalakat is freskókkal díszítette. A főoltár számára Mária 
mennybemenetelét , a mellékoltárok részére Szt. Annát, a három 
Szt. királyt és a fá jdalmas Sz. Anyát festette meg vászonra. Got t -
schalk József Bécsújhelyen készítette a remek Mária, Szt. István 
oltárt, továbbá a főoltár szép márvány angyalait . A presbitérium, 
az oszlopok kapiteljei és a párkányzatok Bichler József munkája . 

Minden egyes munkáról nincsen külön költségvetés, azért a 
felhasznált összeg nagyságát nem ismerjük. 

Csak annyi a biztos, hogy a felhasznált összeg jóval meg-
haladja a 20 ezer forintot. 

Maulbertschnek a főhajó és szentély kifestéséért 2 ezer fo-
rint járt ki. 

Az ismert számlák között találjuk a főoltár 6 nagy ezüst em-
pire gyer tyatar tójának és a főoltár előtt álló remek kivitelű 
ezüst öröklámpa költségeit is. Ezek ezüst súlya 179 márka és 5 
lat. Értéke 4763 for in t 4 i ) . 

Zichy építőterve ezzel még nem merült ki. Az ő dicsőségét 
hirdeti a szanyi, bágyogi, himodi, vaszari, tüskevári, szentmiklósi, 
szentlászlói, téti, rákosi, lébényi, semlei, kecskédi templomok és 
plébániaházak felépítése, továbbá a bakonyszombathelyi templom 
főoltárának, a péri és romádi templomok tornyának felépítése. 
Szanyon és Rákoson püspöki palotát emelt. Győröt t az Akadémia 
épületét res taurál ta t ta és föléje második emeletet húzatott . 

A szemináriumot átépít tet te és megnagyobbi t t a t t a 4 2 ) , Szom-
bathelyen gimnáziumot emelt. Ha hozzá vesszük még azt a nagy-
számú gazdasági épületet, melyeket püspöki birtokain emelt, ak-
kor elhihetjük, hogy a számtartók jegyzése szerint több, mint 600 

40) Károlyi: Speculum Jaurinensis Ecclesiae. 114. 1. 
41) Dr. Bedy Vince kanonok úr szíves közlése után. 
« ) 1764—66. 14.437 fr-ba került. 



ezer forintot költött templomok, iskolák és gazdasági épületek épí-
tésére, melynek nem kis részét patrimóniumából fedezte43)« 

A püspök bőkezűségét a szegények is megérezték. Különösen 
a szemérmes, koldulni szégyenlő szegényeket vette pártfogásába. 
Ezekre mindig számított, gyakran személyesen látogatta meg őket 
és hónapos költségvetésében számukra határozott összeget 
irányzott elő. A nyomorgók, Özvegyek és alsóbb néposztály fel-
segítésére tárházát valósággal kiürítette úgy, hogy kortársai va-
gyonát„Isten majorságának" és „Patrimonium pauperum"-nak ne-
vezték. A szegényekről még végrendeletében sem feledkezett meg. 
200 ezer forintnál több az az összeg, amelyet a szegények támo-
gatására fordított. 

Forró óhajtása volt az iskolaügyet egyházmegyéjében emelni 
és virágzóvá tenni. Egyik, az elemi oktatásra vonatkozó tervezeté-
ben azt ajánlja, hogy minden falu, ahol 50 ház van, tartson el egy 
tanítót. Az iskolamesterek fizetését annyira kell felemelni, hogy ne 
kelljen anyagiakkal kiizdeniök. Azért a tanításért járó összegen 
felül még 80 forintnyi jövedelmet kell nekik biztosítani akár kész-
pénzben, akár pedig ennek megfelelő egyenértékben, azonkívül az 
egyes földesurak, vagy községek legalább egy negyed telek földet 
hasítsanak ki számukra és ezt ingyen műveljék meg nekik. . . 

Másik terve volt a szeminárium kibővítése. Az 1767-ben fel-
épített új szeminárium csak 50 növendéknek volt elegendő, pedig 
egyházmegyéje nagysága körülbelül 80 kispap eltartását tette 
volna szükségessé tekintettel arra, hogy 331 parochiát, 80 capella-
nia curata-t, 18 kanonoki széket kellett betöltenie4 4) . 

Hogy ezt a tervét megvalósíthassa, a győri jezsuita kollégiu-
mot és annak javait kérte szemináriuma részére a királynőtől. Ez 
a kérése annál inkább is megokolt volt, mert a kollégium Dallos 
Miklós, Draskovics György, Széchényi György győri püspökök és 
a káptalan adományaiból épült fel, továbbá mert Széchényi György 
50 ezer forintot, Gorup Mátyás győri kanonok pedig a győrmegyei 
Sövényházát, fehérmegyei Perkátát, Szt. Ágota nevű birtokot és 
a tolnamegyei Tápecot adományozta neki. 

Tervbe vette ezenkívül az 5 éves teológiai tanfolyamot, a 
görög és héber nyelvnek a teológiára való bevezetését. 

A növendékek tanulmányi rendjét beosztotta, új házirendet 
alkotott. A szeminárium prefektusa mellé, aki kanonok volt, he-
lyettes prefektust, a növendékek lelki vezetésére állandó spiri-

43) 1726-ban halt meg édesapja és ugyanakkor testvérével, Lász-
lóval a családi birtokon megosztoztak. Mivel Ferenc volt ^az- első-
szülött, ő kapta meg édesanyja jussát, Homonnát. Az örökséggel azon-
ban egy csomó adósságot is örököltek. Zichy püspök pedig még csak nö-
velte ezt az összeget, midőn püspöki birtokaira újabb befektetéseket tett. 
Ugy, hogy az 1750. évek körül sequestrumot kért patrimoniumára a király-
nőtől, hogy így rendezze adósságát. 

14 ) 1775. máj. 6. Miss. 



tualist akar t állítani. Terveit azonban az anyagiak miatt csak rész-
ben tudta megvalósítani. A szeminárium nagyobbi tása pedig mái-
nem volt időszerű, mert a királynő győregyházmegyéből a szom-
bathelyit k i szakí to t ta 1 5 ) . 

Zichy Ferenc részint egyéni kiválóságainál, részint előkelő 
származásánál fogva Mária Terézia előtt kedvelt egyéniség volt. 
Ez magyarázza meg azt, hogy oly gyorsan emelkedett pá lyája ; 
ebben lelik részben okukat a királyi kegynek és kitüntetésnek azon 
megnyilatkozásai is, melyekben Zichyt a királynő mindig részesí-
tette. Alig foglalta el püspöki székét, Győrmegye főispánjává és 
titkos tanácsossá lesz s rá kétévre elnyeri azt a kitüntetést, mely-
lyel Mária Terézia ,,az érdemeknek ez a nagy ismerője és mél-
tánylója" csak a legmeghi t tebb embereit szokta volt jutalmazni, 
valóságos belső t i tkos tanácsossá nevezi ki. Személye iránti nagy-
rabecsülésének adot t kifejezést Mária Terézia akkor is, midőn 
1751. és 1764-ben férjével együt t meglátogat ták székhelyén. 
II. Józsefet négy évvel később látta vendégül a püspök palo-
tá jában. 

Mikor Szt. István jobbját Raguzából visszahozták Budára, a 
királynő engedelméből Zichy püspök s népe nagy .örvendezéssel 
helyezte köztiszteletre a püspöki várkápolnában. 

Kedves figyelemben részesítette a királynő az ősz főpásztort , 
midőn 1774. aug. 15. Győrött aranymiséjét mutat ta be. Ez alka-
lomra sajátkezüleg díszített a ranybrokát miseruhát küldött neki. 
A fényes ünnepségeket a győri karmeliták egykorú naplója a kö-
vetkezőkép irja le: „Aug. 15.-én. Rendkívüli örömnap volt, me-
lyen nagyméltóságú püspökünk legfényesebb ünnepségek között 
tar tot ta aranymiséjét a kalocsai érsek és más öt püspök, külön-
böző egyházmegyéből idesereglett apátok, prépostok, kanonokok 
és plébánosok, minden rendű és rangú megszámlálhatat lan nép-
sokaság jelenlétében. A bécsi udvar részéről mint császári követ, 
nagyméltóságú Fekete gróf és a kúria birája jött, ki mint Őfelsége 
kiváló ajándékát , a Szt. István-rend mellen hordozandó nagy ke-
resztjét adta át a nagymél tóságú püspökünknek. Ágyuk dörgése, 
kivilágítás, felgyújtot t tüzek! A nép örömét emelte a három helyen 
folytatott és ingyen kimért borözön. 

Az Ő császári felsége és királyné által a sa já tkezüleg himzett 
miseruhába öltözve, pompás zene mellett, jámbor áhítattal éne-
kelte miséjét a püspök, kit a Mindenható erőben és egészségben 
hosszú évek során megtartani kegyeskedjék 4 0 ) 

Zichy főpapi működését odaadó buzgalom és lelkiismeretes-

45) 1777. febr. 17. Első püspöke Szily János, Zichy segédpüspöke lett. 
V. ö. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története I. k. Szom-
bathely. 1929. 20. 1. 

46) A karmelliták egykorú naplója. A püspök aranymiséjén Majláth 
Antal győri akadémiai tanár mondott beszédet. 



sêg jellemzi4 7). Az 1775-i ad limina jelentés szerint püspöksége 
fiatalabb éveiben gyakran prédikált és pontifikált, szolgáltatta ki 
a bérmálás szentségét s csak a 70-es években kért maga mellé se-
gédpüspököt, Pierer jezsuita személyében. 

1781-ben egy rég óhajtott vágya teljesült. A királynő meg-
engedte a soproni társaskáptalan felállítását. ' Ennek felavatása 
volt utolsó nagyobb nyilvános szereplése. Ekkor a már 80 éves fő-
pásztor fizikai ereje nagyon megfogyott, úgy, hogy mindjob-
ban visszavonult a nyilvános élettől. 

Áldásos életét 83 éves korában fejezte be. Holttestét 50 napra 
halála után az általa megújított székesegyházban a Boldogságos 
Szűz vérrel verejtékező képe előtt helyezték örök nyugalomra. 

47) A római szentszéktől kieszközölte, hogy káptalanjának 6 idősebb 
tagja apáti címet viselhessen, a többi pedig violaszínü biretumot hordhas-
son. Ruschek Antal: Győr jubiláris püspökei, Budapest. 1896. 30 1. 



II. FEJEZET. 

HIT ÉS ERKÖLCSI ÉLET. 
Egy-egy kor hitéletének eléggé hű fokmérője a szentgyónás-

hoz és áldozáshoz való járulás. Szerencsére a jezsuita évkönyvek 
egész pontos statisztikát közölnek az áldozókról. Tekintetbe véve, 
hogy azokon a helyeken, melyekről a statisztikai adatok szólnak, a 
plébánián és a többi szerzetesházakban is gyóntattak, nagyon 
kedvező eredményt találunk. Győrött 1741-ben csak a jezsuitáknál 
61.184, 1744-ben 43.600, 1745-ben 50.000, 1746-ban 42.000 volt 
az áldozók száma1) . Ezek a számok meglehetős pontosan adják a 
gyónások számát is, ha meggondoljuk, hogy még ma is akárhány 
helyen úgy kell bizonyítani, hogy egy-egy gyónás után többször is 
lehet áldozni2). 

Az Egyház élő hitének és ható erejének legszebb bizonyítéka 
az évről-évre történő kisebb-nagyobb fokú áttérés, mely országos 
viszonylatban nagy összeget tett ki. Az évkönyvek csak azon ered-
ményekről számolnak be pontosan, melyeket a kollégiumok az 
iskolai tevékenységen kívül elértek, tehát a missiókat nem ért-
jük bele. Az egész provinciára vonatkozólag az összeg így is kö-
zel jár a 2000-hez. 1741-ben 1792 megtérésről tesznek említést az 
évkönyvek. Ebből evangélikus 732, református 396, a többi görög-
keleti, zsidó, unitárius és felekezetnélküli. Ez évben Kőszegen 
8 ev., 2 réf., Győrött 18 ev. tért át. 1746-ban 843 evangélikus, 
232 református, 166 görögkeleti tért meg. Ez évben Győrött 
36 volt a katolizálok száma. 1750-ben 1993 ev.-t, 307 ref.-t, 27 
görögkeletit, 15 unitáriust, 12 zsidót vettek fel a jezsuiták a kato-
likus Egyházba. Győrött ekkor 48-an tértek át. A megtértek közt 
vannak arisztokraták is. 1745-ben gróf Kemény László Bécsben, 
1741-ben Gotthard Fridrich de Samer előkelő porosz katonatiszt 
Sopronban tért át egy szentbeszéd hatása alatt. Sőt akad prédiká-
tor is. 1750-ben Liszkai István ref. prédikátor megtérését jelentik. 

A hitélet elmélyítésének és a vallási kultúra növelésének fon-
tos eszköze a szószék. Nem hagyták a jezsuiták sem kiaknázat-
lanul ezt az értékes erőforrást. Nemcsak saját templomukban, 
szívesen szónokoltak világi papok helyett is. Erre alkalmassá tette 
őket nagy műveltségük, biztos teológiai tudásuk. A nemesség és 

í) 1741., 1744., 1745., 1746. évkönyvek a pannonhalmi főkönyvtárban. 
2)Kühár: Adatok a Regnum Marianum történetéhez. Egyházi lapok. 

1926. 206. 1. 



a városi polgárság egyformán szerette őket. Midőn a jezsuita pro-
vinciális 1764-ben Horváth Sándort, a kiváló templomszónokot 
el akarta Győrből helyezni, a püspök a generálist szándéka meg-
változtatására kéri, mert a győri nemesség és polgárság egyfor-
mán ragaszkodik a híres szónokhoz3) . Ugyanezen évben Kovács 
Ferenc kőszegi atya helybenhagyását javasolja a püspök, mert 
mind a Szentháromság Társulat felvirágoztatásán, mind az ele-
misták oktatásán nagy buzgósággal fáradozik4) . 

Győrött 2 és 4 között váltakozott a jezsuita szónokok száma. 
1745-ben 2 német és egy magyar szónok volt. Amíg a német szó-
nokok megosztották maguk közt a vasár és ünnepnapokat, a ma-
gyar egész évben egyedül végezte nemes hivatását5) . 

Az évkönyvek tele vannak a szónokok, különösen a magyar 
szónokok dicséretével. Szivesen hivják őket főurak és főpapok, 
ott vannak a szomszéd plébániák búcsúin és más szerzetek rendi 
szentjeinek ünnepein. így jezsuiták beszélnek 1745-ben az orso-
lyitáknál Szt. Annakor és Vituskor, a Ferenceseknél Szt. Antalkor, 
a karmelitáknál Szt. Terézkor, Szigeten és Rárón Szt. Rókus nap-
ján. Sopronban ugyanezen évben 4 szónok volt, akik vasár és ün-
nepnap gyakran kisegítették a vidéki plébánosokat is. Pl. Kismar-
tonban Szt. Ágoston napján, Rákoson és Nagymartonban Űrnap-
ját követő vasárnap beszéltek. 

A szentbeszédek tárgya a legkülönfélébb. Vagy alkalmazkod-
nak a helyi viszonyokhoz, vagy az evangéliumi szakaszt magya-
rázzák. A magyar és a rendi szentek, továbbá Szűz Mária kedvelt 
beszédtémájuk. 

A jezsuiták nagy érdeme, hogy a hosszas törökdulás alatt fe-
ledésbe ment magyar szentek kultuszát újra belevitték a köz-
tudatba. Magyarország a XVIII. sz. szemében a szentek virágos-
kertje. Külön kalendárium jelent meg, melyben az év minden nap-
jára magyar vagy magyarvonatkozású szentet helyeztek6). 

A magyar szentekre mint hősi alakokra tekintett fel a Reg-
num Marianum katolicizmusa. Szt. István és László a Szt. Szűz 
„leghűségesebb cselédei", alattuk volt Magyarország nagy és 
boldog. Hogy a magyar szentek tisztelete milyen erős lobbot ve-
tett a nemzet lelkében, mutatják a Róluk megjelenő Panegyrok 7) , 
továbbá a tiszteletükre emelt nagyszámú templom és ol tár8) . A 

3) 1764. aug. 14. Miss. 
4) 1764. aug. 18. Miss. 
B) 1745. évk. 
6) Ilyen kalendárium van Csete István S. J. Panegyrici Sanctorum 

Patronorum Regni Hungáriáé c. munkájának elején. 
7) V. öl Scriptores Societatis Jesu, phalmi Jesuitica. 
8) A Iocsmándi főesperességben 7 templomnak volt magyar szent a 

védője. A bői, jánosfai, ebergőci Szt. Imrét, a fertőendrédi, nagygeresdi és 
nemeskéri Szt. Lászlót, Győrött a m,agyar ispotály és temploma Szt. Erzsé-
betet tisztelte védőszentül. 

Sopron vármegye keleti részén 10 templom hirdeti Mária dicsőségét. 
Csóka L.: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi viszonyai 

III. Károly és Mária Terézia korában. 74. 1. 



Róluk tartott beszédekben feltűnnek a magyarság dicső erényei: â 
hősi hazaszeretet, nagy Mária tisztelet, az Egyházhoz való szilárd 
ragaszkodás. Szent Lászlónak még törvényeit is magyarázták a 
szószékről9). 

A Mária prédikációk a Szűz Anyát mint a magyarok Nagy 
Asszonyát, Patronáját , szabadságának cimerét ünneplik és Magna 
Dominanak, Nagy Boldog-Asszonynak nevezik. A magyarság 
fennmaradása a magyarok Nagyasszonya különös gondoskodásá-
nak következménye. „Magyarországot Róla nevezik Regnum Ma-
rianumnak, helyesen is, r— jegyzi meg egy XVIII. sz. eleji jezsuita 
— inert a Te tiszteleted itt oly gyökeret vert, hogy amennyi kirá-
lyi templomok, annyi tropheumok állottak a Te nevedre, országos 
búcsúk is nem indultanak, mint a Te innepeiden. Püspöki iskofiu-
mos süvegeken egyik felől Jézus drága neve, másik felől a Te ne-
ved tündöklött, aranyon, ezüstön, hadizászlókon öledbe tartott Szt. 
Fiaddal együtt lerajzolva voltál. Kardjuk markolatjára tekert Ol-
vasókból egy szem le nem gördült a Te nevednek segítségül 
hivása nélkül, Téged ma emlékeztetünk nagy nevedre Domina, 
titulus libertatis nostrae nobil issimus"1 0) . 

Mária fordította el az országról a török veszedelmet, Ő acé-
lozta meg a harcosok karját , Tőle van a nemzet fénye és dicső-
sége. „Nem erős várakban, sem a nemesi szabadságban és tör-
vényekben fundáltatott ennek a hazának megmaradása, hanem a 
Patrona Hungar iae-n" 1 1 ) . Azért Mária tiszteletének kiirtása egyet 
jelentene az ország sírjának megásásával. „Töröljétek ki emléke-
tekből, nyelvekről ráspollyal vakarják ki Mária nevét, akkor éne-
keljetek az országnak Requiemet." 

Szűz Mária áll középpontjában a Regnum Marianum állam-
elméletének is. Ezen állameszme kialakulása logikus következ-
ménye a török visszaszorításával meginduló azon hatalmas nem-
zeti törekvésnek, melynek célja az ország vallási és területi teljes 
restaurációja volt. A cél első fele a török kiűzésével megvalósult, 
a vallási egység azonban csak a Regnum Marianum állameszmé-
jéből folyó gyakorlati elvek következetes megvalósításával áll-
hatott volna csak elő. 

A Regnum Marianum államelmélete nem valami új politikai 
rendszer, hanem a Szt. Korona tanának erősen kat. szemszögből 
való magyarázása. 

A jezsuiták, akik ezen elméletet felállították, csak a nemzet 
lelkében élő történeti tradíciónak adtak kifejezést, mely szerint 
Szt. István fiának, Imre hercegnek halála után a Boldogságos Szt. 
Szűznek ajánlotta fel a Koronát. „Anya tejével tanulja azt a gyer-
mek és szokásba vették mondani, hogy: Magyarországot Szt. Ist-

9) Csete István id. m. Szent László király decretuma a szabolcsi 
gyűlésben. 166. 1. 

10) Csete I. id. m. 41. I. 
Id. m. 26. I. 



ván testamentumba hagyta Boldog Asszonynak, ki is a maga 
örökségét el nem hagyja. Boldog Asszony öröksége vagyunk, 
Övé az ország és Korona Szt. István király tes tamentomából 1 2 ) . 

Ezen tételből vezeti le a jezsuita szónok államrendszerét és 
úgy alkalmazza, hogy Magyarországon senki másnak, csak kato-
likusnak lehet létjogosultsága. „Ó nem haza fia, valaki nem Bol-
dog Asszony szolgája. Miért tapodja Mária földét Mária ellen-
sége? Pirulj orca! Bizony valamint az hitszegés, elpártolás nélkül 
nem lehetséges, úgy nekünk nem kicsiny dicsőség és öröm Mária 
cselédinek lenni és neveztetni Szt. István holta után is" 1 3 ) . Mégis 
elsősorban a királyra gondol itt. „A Szt. Korona nem test és vér 
szerint való örökség, hanem a Boldog Asszony kezéből adatik ki-
nek tetszik. Azért, aki e Koronára vágyna, eszébe venné, mi nemű 
törvénnyel járna a magyar Korona. Elsősorban, hogy apostoli, 
másodszor, hogy angyali ajándék, harmadszor, hogy Szűz Mária 
kezében és szabados hatalmában áll annak adni, akinek tetszik. 
Az okáért vagy apostoli legyen, vagy apostoli férfiú, ki a katoli-
kus hitet oltalmazza és előmozdítja az istentiszteletet, Szűz Mária 
tiszteletét gyarapítja, különben a korona kövei nem ékesítenék 
homlokát, hanem terhelnék lelkiismeretét"1 4). 

A katolikus rendek vállára ugyanazok a kötelességek nehe-
zednek a Szt. Korona tanának regn. marianumi értelmezése sze-
rint, mint a királyéra. Jogaikat és kiváltságaikat a Szt. Koronán át 
a Boldogságos Szűztől kapták, annak mintegy hűbéresei. Ezen 
jogokat csak addig élvezhetik, míg Mária tiszteletét növelik, azaz 
hűbéri kötelességeiknek eleget tesznek. A XVII. és XVIII. század 
főurai tehát midőn beálltak a restauráció nagy munkájába, tulaj-
donkép csak a Szűz Anya és a Szt. Korona iránti kötelességeiket 
teljesítették. 

És midőn a jezsuita szónok a nemesek és főurak ilyetén kö-
telességeire gondol, lelkében új ideálok magaslanak föl: „Széché-
nyi Györgyök, akik kimeríthetetlen bőséggel, amit Isten kezéből 
vettenek, Istennek és Máriának visszaadják, Esterházy Pálok, akik 
Dunáninnen s túl összegyűjtött ezrekkel Mária-Cell felé kereszte-
ket emelnek a napra, Losoncy Istvánok, kik a táborban a hét ünne-
pei előtt böjtöt tartanak s akiknek száraz koponyájuk holtuk után 
is nevedet k iá l t ják 1 5 )" . 

És amint a barokk életforma minden területén bizonyos opti-
mizmus ömlik el, ez az erős bizakodás a Regn. Marianum kialaku-
lását illetőleg is erősen érezhető. Még a XVIII. sz. elején is abban 
a biztos tudatban fejezte be Csete István egyik Mária prédikáció-
ját a győri nagytemplomban, hogy rövidesen meg fog valósulni 
az integer kat. Magyarország. „Boldog szemek, kik megérik és 

12) Id. m. 21. 1. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Esterházy Pál gyö-
nyörű imádsága is. 

l s ) Id. m. 16. 1. 
" ) L. u. o. 22. 1. 
« ) U. o. 41. 1. 



látják azt az aranyidőt, mely az országot ismét egy hitben, lélek-
ben fundálja, visszatérvén ki-ki az ő lakó földébe és birodalmába. 
Akkor a letöretett aranyágak és csillagok Mária koronáján új vi-
lágossággal tündökölni kezdenek, kinek kerületében lehetnek 
gyöngyökkel kirakva ezen betűk: Anno Jubilaei redient omnes; a 
jubileum esztendejében mindnyájan megtérnek 1 6 )" . 

A Mária kultusz egyházmegyénkben főleg két formában jele-
nik meg: a tiszteletére alapított testvérületekben és a búcsújárá-
sokban. A Mária kongregáció a jezsuiták harmadrendjeként tekint-
hető, elterjedése a legszorosabban összefügg a rend felvirágo-
zásával. 

Az első Mária leventék 1560-ban Szirakuzában esküdtek fel 
Mária zászlójára. Rómában 1564-ben alakították meg a társulatot 
és Leon János kongregációja már 70 tagot számlál. A fejlődés 
gyors ütemben halad. Hamarosan 5 új társulat alakul az Örökvá-
rosban. A szervezés nagy munkája Aquaviva Kolosé, akinek nagy 
tekintélye eszközli ki XIII. Gergely pápánál az apostoli megerő-
sítő levelet s általa a társulat számára számos búcsút. 1584-ben 
XIII. Gergely az Omnipotentis kezdetű bullával a Gyümölcsoltó 
Boldog-Asszonyról nevezett római kongregációt anyatársulattá 
emeli és ezáltal mindazon társulatoknak, melyek ebbe bekebelez-
tetik magukat, kánoni megerősítést és az összes kiváltságok élve-
zését megadja . 

A társulat nem maradt meg Róma falai között. Rövid félszá-
zad alatt Európa minden országában virágzó Mária kongregációk 
szelleme gyúj t ja ki és táplálja a kat. megújhodás vezéreinek a 
Szűz Anya és az Egyház iránt lángoló buzgalmát. 

Nálunk először Kolozsváron alakul meg. Innen indul útjára a 
magyar kat. restauráció két vezéralakja, Pázmány Péter és Do-
bokai Sándor. Erdély adta az első lökést a Mária kongregáció által 
a hitélet fellendítésére1 7) . Erdély küldetését a kongregáció terén 
Vágsellye vette át, ahol Dobokai rektorsága alatt 1602-ben kez-
dődik el a Mária kongregáció áldásos munkája. Sajnos, már 
1605-ben megszűnt, de 1615-ben Nagyszombatban továbbfolyta-
tódik. A XVIII. sz. első felére esik a kongregáció általános elter-
jedése s a jezsuiták felosztásáig 49 városban tett nagy szolgálatot 
a kat. hitélet fellendítésének1 8). 

Győrött négy kongregáció hirdette Mária dicsőségét a jezsui-
ták vezetése alatt. 

A Congregatio B. M. V. sub titulo Magnae Hungarorum Do-
minae Nationis Hungaricae-t 1734. alapította Vitellesco jezsuita 
generális. Tagjai főleg a főpapok, főurak és magasrangú katona-

*«) U. o. 51. 1. 
17) P. Friedrich Weiser S. J.: Die Marianische Congregationen in 

Ungarn. Regensburg, 1891. 19. il. 
18) Mihályfi Á.: A papnevelés története. Budapest, 1896. 243. 1. 



tisztek közül kerültek ki. Élén egy ideig a pannonhalmi főapát állt, 
kinek az officiálisok voltak segítségére1 9) . 

A Sodalitas Immaculatae semper Virginis Deiparae Mariae de 
Victoria-t 1634. hagyta jóvá Pizzoni Ferenc generális. Győrött 
1666-ban alakult meg Tissinger János rektorsága alatt és a német-
nyelvű katolikusoknak volt a kongregációja2 0) . 

A Congregatio B. M. V. Dolorosae, ahol a jezsuitáknak háza 
volt, majdnem mindenütt megtalálható, így Bécsben, Grácban, 
Nagyszombatban, Kassán, Budán és Győrött. A klérusnak volt 
kedvelt társulata. Élén Zichy püspök volt korunkban 2 1 ) . 

A Congregatio B. M. V. sub titulo Annuntiatae 1631-ben ke-
letkezett. Főleg jezsuiták iskoláiban volt otthonos, így Győrött, 
Egerben, Kassán, Pozsonyban, Sopronban, Trencsénben, Nagy-
váradon, Ungváron 2 2 ) . 

A Cong. Sti Rosariit a bécsi dominikánusok alapították meg 
1625-ben a győri ferencesek kérésére templomunkban 2 3 ) . 

A karmeliták terjesztették a Congr. Scapularis B. V. M.- t 2 4 ) . 
Míg a Mária-kongregációk kizárólag a Szt. Szűz tiszteletének 
emelését tartották szem előtt, más kongregációk a hívok más-más 
lelki szükségletét elégítették ki. 

A ferences szellem terjesztője volt a kordások tervérülete 
(Confr. Cordigerorum Sti. Francisci) és Szt. Ferenc harmad-
rendje 2 5 ) . 

A Congregatio passionis Dominicae-t a kamalduliak terjesz-
tették már a 16. századtól fogva. Megyénk területén a hitbuzgó 
Széchényi György alapította meg XII. Kelemen engedélyével 
1731-ben Széplakon2 6) . Célja volt az Úr Jézus kínszenvedésének 
tisztelete által a nép vallásosságát előmozdítani. A társulat főünne-
pét feketevasárnap tartotta. 

A Congr. Sti. Michaelis a jó halálra való előkészületet tar-
totta szem előtt. 

Egyházmegyénkben legnagyobb elterjedésnek a congr. 
Catechetica örvendett. Zichy püspök volt lelkes terjesztője. Rómá-
ban alapították és gazdag búcsúkkal volt ellátva. A szervezés 
munkáját Zichy a jezsuitákra bizta. Ettől a társulattól várt leg-
többet a hitélet fellendítésében. Körleveleiben, az esperesekhez 
intézett leveleiben folyton érdeklődik utána. A catecheticai missiót 
végző páternak külön a lelkére köti ezek ellenőrzését. Az espere-
sek is szorgalmasan figyelik kerületük látogatása közben és az e 
téren tapasztalt hanyagságot felterjesztik a püspöknek, aki ezt 

10 ) 1756. máj. 8. Miscel1. 
2°) U. o. 

U. o. 
U. o. 

" ) U. o. 
34 ) 1785. aug. 15. az eltörölt társulatok katalógusa. 
» ) 1785. aug. 16. Miss. 
20 ) Csóka L.: Sopron vármegye kat. egyházi és tanügyi viszonyai III. 

Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929. 66—67. 1. 



oly szigorúan veszi, hogy egyik plébánosát külön levélben dor-
gálta meg, mert semmi érdeklődést sem tanúsított a társulat iránt. 
Szervezetükre vonatkozólag a császárfalvi vizitáció tartalmaz 
egyet-mást. Eszerint a tanítványok — pueri, puellae, iuvenes, vir-
gines — csoportra osztva megjelentek az oktatóknál, kik a köz-
ségbeli férfiak és asszonyok közül kerültek ki. A tanulás a hit ele-
meinek felmondásából, ismétléséből állt. A társulat gazdag búcsú-
kat biztosított tagjainak. Teljes búcsúban részesülhettek a tagok, 
az előírt feltételek megtartásával, a társulatba való belépés nap-
ján, a társulat főbb ünnepein, haláluk óráján Jézus szentséges 
nevének segítségül hívásával. 

2000 napi búcsúban részesülhetnek, kik szorgalmazzák a cse-
lédek, gyermekek, vagy más személyeknek a lelki oktatáson való 
megjelenését,akik a római stációk napiain másokat a hit igazságaira 
oktatnak a templomban s akik a tanítást meghallgatják, ugyanazon 
búcsúkat nyerhetik el, mintha a stációs templomokat látogatták 
volna. 100 napi búcsút nyernek, kik hétköznap nyiltan. vagy kör-
nyezetükben lelkioktatást végeznek, 7 esztendei búcsúban része-
sülnek a tanítók, kik a gyermekeket hitoktatásra vezetik, 10 esz-
tendei búcsúban azok a családapák és anyák, kik otthon gyerme-
keiket vagy cselédjeiket lelki dolgokra oktatják, 200 napi búcsú-
ban. kik a társulat betegieit látogatják, 7 évi búcsút nyernek, kik 
az Oltáriszentséget beteghez elkísérik, 3 évit, kik a társulat tag-
jainak temetésén megjelennek, 200 napit, ha körmeneteken a tár-
sulat zászlója alatt vonulnak. 3 évit, ha a Boldogságos Szűz ünne-
pein gyónnak és 5 évit. ha áldoznak is. Igazi eredményt a társulat 
keretében csak akkor érhettek volna el, ha a felnőttek és a szülők 
otthonosak lettek volna a hit igazságaiban. A szentmártoni plé-
bános meg van ugyan elégedve a társulat munkájával: „bono in 
flore existit", a karácsonyi szintén: „floret pro possibili", a kö-
zéppulyai azonban már rámutat egy fontos, szinte leküzdhetetlen 
nehézségre amikor kijelenti, hogy vajmi kevesen tudnak eljárni a 
tanító t isztében2?). 

Magyar alapítású társulat volt a Congr. Sti. Stephani. 
Pozsonyban Szt. Márton templomában alakult meg III. Károly 
alatt 3000 forintos alaptőkével. Feladatául a katolikus érzelmű s 
áttérésre hajló protestánsok anyagilag való felsegélyezését tűzte 
ki. A társulat részére az egész országban gyűjtöttek. Győrből a 
jezsuiták több esetben küldtek konvertitát e társulathoz anyagi 
támogatás végett. A társulatnak különösen gróf Balassa Pál hely-
tartótanácsi tag volt nagy támogató ja 2 8 ) . 

A Congr. Sanctissimi 5 vulnerum-ot a pálosok terjesztették. 
Célja Krisztus szent sebeinek tisztelete által a hivek hitéletének 
emelése 2 9 ) . 

27) Csóka L.: Id. m. 69. I. 
=») 1763. jan. 5. Miscell. 
29) 1785. aug. 16. Miscell, 



A Congr. Septem Dolorum B. V. M. a Szt. Szűz szenvedéseiről 
való megemlékezés által buzdította tagjait az élet keresztjeinek 
hitvalló elviselésére3 0). 

A confraternitas Sti Sebastiani, Sti Rochi, Sti Josephi, Sti 
Joannis Nepomuceni, az illető szentek tiszteletének terjesztésén 
fáradoztak 3 1 ) . 

A Confr. Sanctissimae Trinitatis már a XVII. században meg-
található egyházmegyénk egyes falvaiban, a Confr. Stissimi Cordis 
Jesu-t Batthyány Ignác jáki apát alapította 1756-ban Jákon 3 2 ) . 

Egyik legrégibb vallásos társulat, melynek eredete ismeretlen, 
a jezsuitáknál virágzó Congregatio Stissimi Corporis Christi. A sop-
roni gimnáziumban már 1636-ban megalakult. Feladatául a leg-
méltóságosabb Oltáriszentség tiszteletének előmozdítását tűzte ki. 
Minden tag köteles volt a társulatba való belépése előtt szívét 
őszinte gyónással és áldozással megtisztítania, valahányszor az 
Oltáriszentséget a soproni templomokban imádásra kiteszik, ott 
megjelennie, körmenetekben kisérnie, ha beteghez viszik, oda el-
kísérnie. Hetenkint kétszer hallgattak a társulat tagjai közösen 
szentmisét, vasár- és ünnepnap a kollégium templomában szent-
misén és litánián vettek részt. Ha a társulat valamelyik tagja meg-
betegedett, a társulat elnökét figyelmeztették erre, kinek aztán kö-
telessége volt a beteget a szükséges lelki vígasztalásban részesí-
tenie s ha rászorul, anyagiakkal is segítenie. 

A társulati tag temetésén testületileg vesznek részt s alatta 
a szentolvasót imádkozzák. Lelke üdvéért pedig a prézes szent-
misét mond, melyen mindnyájan résztvesznek, a tagok 2 teljes 
szentolvasót ajánlanak fel érte. A társulat fogadalma folytán éven-
kint egyszer körmenetet vezet Lorettomba, hol a prézes misét 
mond, alatta áldoznak, délután könyörgésen vesznek részt. Min-
den hó első vasárnapján közösen járulnak a szt. áldozáshoz. Ők 
díszítik fel Űrnapján és a rákövetkező vasárnap azon tereket és 
utcákat, melyeken végigviszik az Oltáriszentséget és az oltárokat, 
ahonnét áldást adnak. Nagycsütörtökön, a lábmosás szertartása 
után a szertartáson résztvevő szegényeket megvendégelik és meg-
ajándékozzák3 3) . 

Az egész katolikus világon elterjedt társulat volt a Congr. 
Agoniae Jesu, vagy a Jó halál társulata. P. Caraffa Vince jezsuita 
generális alapította meg 1638-ban Rómában. Hazánkban a XVIII. 
sz. második felében honosodott meg. Havi összejövetelét az Úr 
Jézus és Szűz Mária szenvedése emlékének szentelte és szent-
beszédek keretében gyakran elmélkedtek az utolsó dolgokról3 4) . 

30) U. o. 
31) U. o. " 
32) 1756. aug. 27. Miscell. 
33 ) 1755. jún. 24. Miscell. 
31) Tüll A.: A pécsi Pius gimnázium 1930—31, értesítője. 21. 1. és 1785. 

aug. 16. Miscell. 



A vallásos társulatok megalakulása a tagok és az elöljárók 
megválasztásával történt. A falvakban virágzó testvérületek élén 
rendesen a plébános állt. A jezsuita és a többi szerzetes-rendek 
templomaiban virágzó testvérületek, kongregációk vezetését a tár-
sadalom legelőkelőbbjei vállalták el. A győri Annuntiatio B. M. V. 
kongregációjának vezetői közt látunk főurakat, főpapokat, magas-
rangú katonatiszteket egyaránt. 1687-ben a tisztikar a következő 
volt. Rektor: Széchényi Pál, veszprémi püspök, örökös főispán, a 
győri káptalan nagyprépostja. I. Assistens: Dvornikovics Mihály, 
csanádi püspök, győri kanonok. II. Assistens: Simoncsics Gellért, 
pannonhalmi főapát. Titkár: galánthai Esterházy János gróf, a 
győri csász. őrség kapitánya és tábornoka. Tanácsosok: Telekessy 
István, tihanyi apát, győri kanonok. Matusek András prépost. 
Csernátoni Miklós, Jäger Márton, Kecskeméti Mihály, Nagy Mi-
hály, Kolecák Péter kanonokok, Bugnics Mátyás a győri káptalan 
német káplánja, Farkas Mihály postamester, Görgey László, a 
győri harmincad ellenőre. Az ifjúság kebeléből a következő hiva-
talok voltak: Vicerektor; I. viceassistens, II. viceassistens és ennek 
segédje, helyettes tanácsosok, intők (monitores) , az új tagok 
oktatói (instructores tyronum), pénztárosok, olvasók (lectores), 
szónokok (oratores) , felügyelők (procuratores), . könyvtárosok, 
fáklyavivők, szertárosok, névsorfelügyelők és ajtónállók, beteg-
látogatók, a betegek pénztárának kezelői3 5). Az oltáriszentségről 
nevezett soproni társulat főbb elöljárói: a rektor, prézes és vice-
rektor. Az első kettő mindig jezsuita, az utóbbi városbíró vagy 
consul volt. 

A választás ünnepélyesen szokott végbemenni. 1695-ben 
Telekessy István püspök elnöklete alatt tartották meg a választá-
sokat a templom kápolnájában kanonokok és más előkelőségek 
jelenlétében; a választás eredményét dobpergés és trombitaharso-
gás közt hirdették ki 3 6) . 

Az új tagokat eleinte aug. 15-én vették fel, később azonban a 
választás alkalmával is. Az új tagok előbb próbának voltak alá-
vetve s tyroknak nevezték őket s választással lettek a kongregáció 
tagjaivá. A fölvétel előtt általános gyónást végeztek, azután az 
elnöklő püspök vagy helyettese előtt letették az esküt. A kongre-
gáció szónoka Máriát dicsőitő beszédet mondott, a zenekar pedig 
a Magnificat éneklését kisér te 3 7) . 

Később a kongregáció iránt való érdeklődés meglanyhult, a 
választások és gyűlések sokat vesztettek ünnepélyességükből3 8) . 

A tagok száma a megalakulás után évről-évre növekszik. 
A congr. Annuntiationis 67 taggal alakult meg 1631-ben. De ez 

35) Acsay Ferenc: A Mária kongregáció a győri gimnáziumban. Gim-
náziumi értesítő. 1896. 155—156. 1. 

39) Id. m. 157. 1. 
37) U. o. 
38) U. o. 



a szám évről-évre növekszik. 1709-ben 187 tagja volt, 1710-ben 
205, 1731-ben 282, 1735-ben 293, 1754-ben 294 tagot számlálts»). 
A kőszegi congr. Agoniae-nak 1745-ben 247, Győrött 1749-ben a 
fájdalmas Szt. Szűzről nevezett kongregációnak több, mint 200 
tagja volt, a congregatio Agoniae ez évben 90 új tagot vett fel. 
Legnépesebb a kőszegi congr. Studiorum volt 699 taggal. 

A társulatok és testvérületek tagjai felvételkor kötelezték ma-
gukat a vallási kötelességek pontos teljesítésére. Az 1747. évkönyv 
szerint nem vettek fel senkit, ha nem igérte meg, hogy külön áj ta-
tossággal rójja le tiszteletét a Bold. Szűz iránt. És a Mária leven-
ték nem is lettek hűtlenek Ígéretükhöz, mert a hősies erények és a 
férfiasságnak olyan példáival találkozunk, melyeknek ma a hal-
lása is tiszteletet parancsol a Regnum Marianum komoly gondol-
kodású ifjúsága iránt. ,,Számosan voltak, kik naponként többször 
is elmondták a szt. olvasót, egyesek úgy imádkozták el, hogy éles 
fát tettek a térdük, alá. Mások nem mentek el a piacon álló szobor 
előtt anélkül, hogy az Üdvözlégyet el ne imádkozták volna. Ez 
áj tatosságokat aztán szigorú önsanyargatásokkal hozták kapcso-
latba. így sokan voltak, akik Mária tiszteletére kilencszer írták le 
az Üdvözlégyet, úgy, hogy nyelvükből bőségesen folyt a vér. Volt 
olyan is, aki a nagyhét minden napját másként ülte meg: hétfőn 
egész nap ciliciumot viselt; kedden tövises korbáccsal verte ma-
gát, pénteken egy álló óráig állt egy helyben kiterjesztett karok-
kal. 1632-ben, böjtben a tagok nagyon kérték a ciliciumot és kor-
bácsot ifjú hajlamaik szelídítésére s ebbe a rektor, P. Beleczi szí-
vesen beleegyezett. Akadt sok tanuló, akik önmegalázásból térdel-
tek mindaddig, míg előttük valamennyi iskola tanulója elvonult. 
Mások inkább szállásukat hagyták el, semhogy rosszra engedték 
volna magukat csábíttatni. Akadtak többen, akik alázatosságuk ki-
mutatására a Mária-szobor előtti tért söpörték fel. így tették ezt 
az előkelő származásúak is. Egy tanuló türelmesen viselte az 
arcul ütést azért, mert feleletet nem adott; egy másik, még pedig 
gyermek (O imitandum viris omnibus exemplum, kiált fel az év-
könyvíró) a verést hálával és jótéteménnyel viszonozta. Egyesek 
az alsóbbosztályuakkal verették magukat nyilvánosan; mások tőr-
rel szúrdalták testüket s annyi vérük folyt el, hogy elbágyadtak 
bele; sokan erőszakkal vették el az önsanyargatás eszközeit az 
elöljáróktól. Egy másik tanuló rossz hajlamának csillapítására a 
kis ujját, amelyről azt hallotta, hogy legközelebb van a szívhez, 
forróviaszban tartotta mindaddig, míg csak össze nem égett. S mi-
vel másnapra feladatát kellett megírnia, arra kérte a Bold. Szüzet, 
hogy gyógyítsa meg ujját, s csodálatos — mondja az évkönyvíró 
— az éjjel teljesen meggyógyul t 4 0 )" . 

Az 1745-i évkönyvíró megjegyzi, hogy már az előző években 
is a Szűzanya iránt való tisztelet nem közönséges módon nyilvá-

3B) Id. m. 158. 1. 
« ) Id. m, 160. 1. 



nuit meg, de az elmúlt évek aszketikus gyakorlatai szinte eltör-
pülnek a jelen mellett. Voltak, akik leküzdve lelkük állhatatlan-
ságát egész éven át egy pillantást sem vetettek hátra, mások az 
Ür asztalához sohasem járultak anélkül, hogy ciliciumot ne visel-
tek volna és hogy a szt. áldozásra minél méltóbbá váljanak, sze-
ges ostorcsapásokkal verték magukat mindaddig, míg vérük bő-
ven ki nem serkent. Egyesek az éj nagy részét éles deszkán vagy 
csupasz földön térdelve imádságban töltötték. Volt egy kongre-
ganista, aki ujját önmegtagadásból megégette, egy másik Mária 
nevét hatalmas betűkkel karjára égette, volt, aki a legszentebb 
nevet késsel véste mellére. 

A felebaráti szeretet tényeinek gyakorlásában versenyre kel-
tek egymással. Bár nem volt elsődleges céljuk a szegények, bete-
gek ügyének felkarolása, mégis azt látjuk, hogy e téren is missiót 
töltöttek be. A böjtölés alatt saját maguktól megfosztott ételt 
örömmel ajánlották fel a szegényeknek. A győri Annuntiatio kon-
gregáció tisztviselői között találunk külön a betegek meglátogatá-
sára kijelölt elöljárókat, kik maguk közt a betegek meglátogatása 
végett felosztották kerületekre a várost. Szent Erzsébet példájára 
fölkeresték a szegények házait, menhelyeit, a kórházakat látogat-
ták és kiszolgálták azok lakóit. A szeretet áldozatos tényeinek 
gyakorlásában a főurak gyermekei sem maradtak ki. Nyilvános 
tereken át vitték az élelmet és ruhát a szűkölködőknek, melyet ré-
szint a saját , részint a kongregáció vagy a kollégium pénzén sze-
reztek meg. Lássuk, hogy írja le az 1745-i évkönyv egy szegény-
ház meglátogatását. Senki sem volt, aki az irgalmasság cseleke-
detei alól kivonta volna magát. Némelyek élelmet, vagy italt vittek 
amphorákban, mások evőeszközökről gondoskodtak. Amint célhoz 
értek, barátságosan üdvözölték a szegényeket, majd a prézes in-
tonálására Szűz Mária canticumát, a Magnificatot énekelték el. En-
nek elmondása után felosztották maguk között a munkát. Egyesek 
a szoba kövezetét söpörték ki, mások asztalt terítettek, tányéro-
kat, tálakat helyeztek rá, azután az asztalhoz ülő szegényeket ak-
kora figyelemmel szolgálták ki, mintha az ország legelőkelőbbjeit 
látták volna vendégül. Minden húzódozás nélkül etették a nemes 
ifjak a már magukkal tehetetlen, agg szegényeket. Étkezés után 
megajándékozták őket. Végül a prézes néhány szóval a Bold. Szűz 
iránt való tiszteletre buzdította a szegényeket és a szeretetlako-
mát a lorettói litánia elimádkozásával zárta be. 

Itt említjük meg a jezsuita kollégiumnak karitatív működését 
is. 1744-i évkönyv szerint 5 halálra itélt embernek engedték el a 
jezsuiták közbenjárására a halálbüntetést, másik ötnek pedig a 
szabadságot szerezték vissza. 

Többször segítettek olyanokon, kik vagyonukat valamilyen 
baj miatt elvesztették. 

Egyik szerencsétlen nőnek, midőn adósságát erkölcstelen uton 
akarta letörleszteni, segítségére siettek. 4 fogoly katonatisztnek 
teljesen új felsőruhát adtak, 40 fogoly közlegényt alsóruhával öl-



töztettek fel, ezenfelül bőségesen ellátták Őket élelemmel, 14 mázsa 
gabonát juttattak nekik. 1745-ben 58-on felül volt a száma azok-
nak, kiket felruháztak, irgalmas szeretetüket még; a török rabság-
ban sinylődők is megérezték. 

A társulatok nem feledkeztek meg elhunyt tagjaikról sem. El-
hunyt tagtársuknál halála után azonnal elmondták az officium de-
functorum-ot és gyászmisét szolgáltattak lelke üdvösségéért. 

Szokásban volt, hogy összeírták és kinyomatták a megholtak 
névsorát és a tagok közt szétosztották, kik aztán hónaponként kö-
zös ájtatosságon jelentek meg, hogy az elhunyt lelke üdvéért imád-
kozzanak. 

Többször kaptak alapítványt is azon célból, hogy az alapí-
tóért, halála után évenként egyszer elmondják a halotti officiumot. 
így 1771. Klimó György pécsi püspök e célra 100 fr.-t hagyott a 
kongregációnak. 

Az elhunyt tag temetése nagy fénnyel szokott véghezmenni. 
A halottasházat feldíszítették, majd a koporsót fáklyás menetben 
a jezsuiták templomába vitték, ahol elbúcsúztatták az elhunytat a 
kongregációtól. 1765-ben Körmendi Antal syntaxísta temetése a 
következőkép folyt le: Három zöld ruhába öltözött növendék vitte 
a kongregáció jelvényeit. Az első jobbjában kardot, baljában meg 
nem gyújtott gyertyát, szívet és olvasót tartott. Az utána jövők 
közül az egyik letakart tányéron az Officium Rákócianumot, a má-
sik koszorúkat vitt. A koporsóra is tettek szíveket és körülötte ki-
vont karddal álltak az ifjak. Azonkívül 6 tanuló ment a koporsó 
mellett égő fáklyával4 1) . 

A kongreganisták a színdarabokat is felhasználták a hit- és 
erkölcsi élet fokozására. Az 1739-i évkönyv feljegyzi, hogy Győ-
rött a III. grammatikai osztály a színpadon nagy eredménnyel ját-
szott és a főszerepet a kongreganisták vitték. 

1745-ben történelmi akadémiát rendeztek. 1749-ben a teoló-
gusok dobpergés és harsona hangjai mellett hirdették ki a vitatko-
zás napját. Ugyanezen évben a felső grammatikai osztály Jákobot, 
a középső Korvin kegyességét, az alsós grammatikusok az Atyja 
iránt kegyes Titus Martitust adták e lő 4 2 ) . 

A társulatoknak megvoltak a maguk összejöveteleik, melyeken 
kötelesek voltak megjelenni. Az 1745. évkönyv szerint mind a ma-
gyar, mind a német Jó Halál társulatnak hétfőn és pénteken volt 
közös miséjük s utána a Krisztus szenvedéséről szóló litániát imád-
kozták el. A magyar Jó Halál társulat főünnepe: Szent Kereszt fel-
magasztaltatásának napja volt. Ekkor a tagok ünnepélyes kör-
menetben vonultak a kálváriára. Szokásban volt híresebb kegy-
helyek meglátogatása is. 1745-ben a magyar Agónia társulat Szt. 
Jakab napján Lébénybe, a német pedig Bácsára vezetett körmene-
tet. A soproni Oltáriszentségről nevezett társulat tagjai közösen 

41) Acsay F.: id. m. 164—65. 
L. a megfelelő évkönyveket. 



kötelezték magukat arra, hogy évente egyszer elzarándokolnak 
Lorettomba. 

A kongregációknak rendesen külön termük volt, melyet a ta-
gok adományaiból szereltek fel. A társulatok jövedelme elsősorban 
a tagoktól befizetett díjakból, nagyon sok esetben önkéntes pénz-
adományokból folyt be. Kőszegen 1744-ben Szapári Péter gróf 
mind a congr. Agoniae-nak, mind a congr. Studiorumnak 100—100 
forintot adományozott, ugyanezen évben a tagoktól befizetett 
pénzösszeg 40 forintot tett ki. Mecséri Ferenc adománya 100 fo-
rinttal növelte ezt az összeget. 

Győrött ez évben a magyar Agónia társulat bevétele 100 raj-
nai arany volt, a congr. Mariae de Victoria-é 60 rajnai frt.-t tett ki. 
1750-ben egy Suetics nevű úrnő a kőszegi Jó Halál társulatnak ci-
boriumot, egy evangélikus nő pedig 3 forintot ajándékozott. A ta-
gok végrendetükben sem feledkeznek meg társulatukról. A kőszegi 
congr. Agoniae 1750-ben 300 forintot kapott ilyen uton. 

A befolyt összeget részint a templom felszerelésére fordítot-
ták, részint ebből szerezték meg a társulat szükséges jelvényeit, 
zászlóit, gyertyáit, fáklyáit stb. 1744-ben a győri magyar Agónia 
társulat 4 ministerruhát csináltatott, ugyanekkor a német társulat 
476 forintért vett új zászlót, a soproni Mária kongregáció pedig 
tabernaculumot és fekete zászlót készíttetett. 1750-ben a kőszegi 
congr. Agoniae 200 forintért javíttatta meg a kálvária stációit, a 
Mária kongregáció pedig diszes casulát vett a templom számára. 
A tagsági díjakból gyarapították könyvtárukat is. 1746-ban a 
győri ifjúsági kongregáció 200 új vallásos tárgyú könyvet vett a 
befolyt jövedelmekből. 

A társulat felszereléséhez tartozott az album -— mely rende-
sen díszes kötésű volt — a tagok nevének feljegyzésére, a ládács-
ka, a kongregáció kéziratainak és évkönyveinek elhelyezésére, a 
zászló a társulat védőszentjének képével, botok (baculi) , koszo-
rúk, koronák. Nem ritka, hogy értékes ötvös munkákat, ezüst ke-
reszteket, szobrokat, kelyheket is találunk a felszerelések között. 

Egyházmegyénk leggazdagabban felszerelt társulata a győri 
ferencesek templomában működő conf. Cordigerorum volt. Vagyo-
nának értéke 1053 frt-t tett ki, utána következett a jezsuitáknál mű-
ködő magyar Agonia-társulat 879 forinttal, a congr. Mariae de 
Victorianak vagyona 856 fr t - ra tehető. Az 1785-i eltörlési rendelet 
alkalmával pontos leltárt készítettek az eltörölt társulatok számá-
ról és vagyoni helyzetéről. Ennek alapján bepillantást nyerhetünk a 
testvérületek és társulatok felszerelésébe. A győri magyar Agonia-
társulat felszerelése közt a következők szerepelnek: (Csak a fon-
tosabbakat említjük) 6 drb. ezüst gyertyatartó (értéke 44 frt .) , 
egy nagyobb feszület, melyen a corpus szinezüst volt (96 frt .) , a 
fájdalmas Szűz Anyának ezüstszobra (144 frt .) , Szt. János ezüst-
szobra (120 frt .) , ezüst turibulum naviculával (48 frt .) , gazdagon 
aranyozott casula (25 fr t . ) , 3 kisebb ezüstszobor, lilaselyemből ké-
szült zászló (30 frt.). Az összeírás említést tesz még vázákról, ké-



pékről, velumokról, antípendiumokról, palliumokról, fáklyákról, 
faszobrokról, különféle színű zászlókról. A congr. Maríae de Vic-
toria értékesebb darabjai: gazdagon díszített ezüstkeretű album 
(39 frt .) , aranyozott ezüstkehely drágakövekkel kirakva (80 frt .) , 
nagyon értékes zászló vörös selyemből, középen ezüst alakokkal, 
Szűz Mária ezüstszobra (70 frt .) , ezüst kereszt (16 frt .) . A német 
Agonia-társulatnak is körülbelül ilyen értékű vagyona volt, ezen-
kívül 70 kötetes könyvtára, nagyobbrészt vallásos tárgyúak, el-
mélkedések, prédikációk, szentírás s más ortodox tartalmú teoló-
giai könyvek. 

A falusi confraternitások felszerelése természetesen sokkal 
szerényebb: album, zászlók, fáklyák, fáklyavivőruhák és szobrok 
a leggyakoribbak, de találkozunk értékesebb ötvösmunkával is. 
A fraknói hét fájdalmú Szűzről nevezett testvérület forgótőkéje 
476 frt volt; felszerelése a következőkből állott: 7 kék és vörös 
színű ruha a fáklyavivők számára, 7 zászló, botok (cum myste-
riis), kereszt, Szűz Mária szobra. A boldogasszonyi Szt. Ferenc 
harmadrendjének volt ezüstkelyhe (47 fr t . ) , ezüsttel gazdagon ki-
vert albuma. 

Az egyes kongregációk a következő helyeken terjedtek el. 
1. A cong. Catechetica: Győr, belvárosban (magyar, német), 

Öttevény, Szigetöttevény, Sövényháza, Fehértó, Markota, Tét, 
Gyömöre, Nyul, Nagyécs, Pázmánd, Mezőőrs, Sopron, Ágfalva, 
Zárány, Szikra, Somfalva, Fraknónádasd, Sopronkertes, Lók, Bán-
falva, Borbolya, Selegszántó, Vulkapordány, Törmafalu, Siklósd, 
Márcfalva, Nagymarton, Mösonújfalu, Lajtaúfalu, Pecsenyéd, 
Büdöskút, Rétfalu, Völgyfalu, Kismartonhegy, Kismarton, Kis-
hőflány, Fejéregyháza, Feketeváros, Szarvkő, Lorettom, Nagyhőf-
lány, Szárazvám, Lajtapordány, Széleskut, Vimpác, Ruszt. Szt. 
Margit, Rákos, Medgyes, Darázsfalu, Oszlop, Oka, Cinfalva, 
Szentgyörgy, Kelénpatak, Sérc, Balf, Kabold, Veperd, Récény, 
Szentmárton, Csáva, Lánzsér, Bónya, Derecske, Karló, Felsőlászló, 
Nyék, Németkeresztúr, Kópháza, Füles, Haracsony, Nagybarom, 
Gyirót, Alsópulya, Fraknó, Kéthely, Klastrom, Locsmánd, Peresz-
nye, Nagycenk, Németpereszteg, Kövesd, Fertőszentmiklós, Lózs, 
Ebergőc, Pinnye, Röjtök, Széplak, Söjtör, Hegyeshalom, Levél, 
Horvát-Kimle, Magyar-Kimle, Káinok, Lébény, Szentjános, Pusz-
tasomorja, Szentpéter, Szolnok, Császár, Dad, Bokod, Kisbér, 
Ászár, Kocs, Mocsa, Nagy-Igmánd, Szend, Szák, Bánhida, Kör-
nye, Kecskéd, Szomód, Tolna. 

2. Congr. Agoniae: Győr (magyar, német), Kőszeg. 
3. Congr. S. Mariae de Victoria: Győr. 
4. Congr. Sti. Francisci cordigerorum: Győr (magyar, német), 

Fehértó, Markota, Kóny, Rábaszentmihály, Bodonhely, Csécsény, 
Mórichida, Bő, Gór, Egyházasfalu, Völcsej, Felsőszakony, Szár-
föld, Mihályi, Páli, Tótkeresztúr, Bősárkány, Szany, Szil, Szilsár-
kány, Csanak, Védeny, Újfalu, Lajtafalu, Zurány, Gata, Kőbánya, 
Nyulas, Sásony, Bánfalva, Barátfalva, Boldogasszony, Féltorony, 



Gálos, lllmicz, Pomogy, Szentandrás, Pátfalu, Tétény, Tárcsa, 
Valla, Bezenye, Körtvély, Dunacsuz, Nemesvölgy, Horvátjárfalu, 
Köpcsény, Miklóshalma, Németjárfalu, Oroszvár, Magyaróvár, 
Rajka, Rábapatona, Nyul, Nagybarátfalu, Sopron, Kismartonvár, 
Kismarton, Csepreg, Beled, Kecöl, Mocsa, Szőny, Tata . 

5. Congr. Sti. Francisci: Vimpác, Nagycenk, Kövesd, Fertő-
szentmiklós, Csapod, Sós, Ebergőc, Pinnye, Szergény, Felsősza-
kony, Szentiván,Lövő, Kapuvár, Veszkény, Bogyoszló, Himod, Páli, 
Csorna, Barbacs, Pordány, Szany, Egyházaskesző, Szil, Csanak, 
Boldogasszony, Magyaróvár, Halászi, Nagyigmánd, Bánhida. 

6. Confr. tértii Ordinis Sti. Francisci: Kismarton, B.-aszony. 
7. Confr.-Sti. Rosarii: Győr, Sopron, Ruszt, Kismarton, Ne-

zsider, Magyaróvár. 
8. Congr. Scapularis B. V.: Győr, Környe, Széleskut. 
9. Congr. SS. 5.-Vulnerum: Bánfalva. 
10. Congr. septem Dolorum B. M. V.: Fraknó, Lorettom. 
11. Congr. Sti. Josephi: Kismarton, Klastrom. 
12. Congr. Sti. Sebastiani: Sérc, S. Corona Camalduli-

ensium: Széplak. 
13. Congr. Stssimae Trinitatis: Védeny. 
14. Congr. Sti. Rochi: Kőbánya. 

* * * 

Egészen a Bold. Szt. Szűz tiszteletét célozták a búcsújáró 
körmenetek. Megyénk leglátogatottabb búcsújáróhelyei: Kismar-
ton, Kisboldogasszony, Kis-Máriacell, Lorettom és Osli voltak. 
Hogy ezek a körmenetek mennyire a kor lelkiségéből fakadtak, 
mutatja az a tény, hogy a társadalom minden rétege képviselve 
volt egy-egy nagy barokk körmeneten. Jó példa erre a dömölki 
Szűz Mária-szobornak régebbi kis templomából, az Erdődyektől 
épített új templomba való átvitelekor kifejlődött hatalmas kör-
menet, mely 1748 szeptember 15-én kisérte a csodatévő szobrot 
diadalmenetben új trónusához. 

Előtte való nap már özönlenek a népek az újtemplom felé, a 
győri búcsúsokat Stehenics János nagyprépost vezeti. Estefelé 
megérkezik a püspök egész udvarával. Egész éjjel hangos volt a 
templom tája a jámbor versengésben imádkozó és éneklő magyar, 
német és horvát búcsúsoktól. Már kora hajnalban öregmisét mon-
danak a régi kápolnában, utána kismisét ahányan odaférhetnek az 
oltárhoz. Azután három szentbeszéddel lelkesítik a népet, magyar-
ral az új templom előtt a szabadban, mert a magyarok nem fértek 
volna be mindnyájan a templomba, némettel az új templomban és 
horváttal a régi kápolna előtt a szabadban. Utánuk a püspök a 
papsággal a régi kápolnába vonul, főpapi díszbe öltözik, leemeli a 
helyéről a csodatevő szobrot, á tad ja a körülötte diakónusként 
szolgáló négy kanonoknak, azok díszes lócára teszik és az egé-
szet a vállukra teszik. Megindul a körmenet harangzúgás, ének, 
zene, mozsárdörgés közt. Elől megy zászlójával az ifjúság, utána 



jött a sok búcsús, mindegyik csapat a maga zászlójával és szob-
rával; utánuk a céhek, majd férfiak szobrokat hozva állványokon, 
mögöttük jönnek a lányok szobraikkal, mögöttük a testvérületek, 
mindenik a maga különös ruhájában, utánuk jön 12 fiú géniusznak 
öltözve, cimerekkel és jelképekkel, utánuk jöttek férfiak kettős sor-
ban, utánuk fegyveres katonák, mögöttük viszik Magyarország 
összes kegyhelyeinek festett képeit, utánuk megint fegyveres ka-
tonaság következett, majd a papság, előkelő világiak, falusi zene-
karok, utánuk a kanonokoktól vállukon vitt csodatévő szobor, 
mögötte a püspök nagy segédlettel, nyomában megint nemesség, 
ezután polgárság, végül asszonyok. 

Az út mentén jobbról-balról zöld galyak, közben-közben egy-
egy díszes, összesen húsz oszlop, mindegyiken fölírás, mely a ká-
polnában nyert valamely kegyelemre figyelmeztette az olvasót. 
A körmenetet Te Deum zárta be, majd ünnepélyes nagymisét mon-
dott a püspök 4 3 ) . 

Nagy Máriacell is szívesen látogatott búcsújáróhelye egy-
házmegyénknek. A kismartoniak azon alkalommal, hogy a faluban 
dühöngő dögvész megszűnt, fogadalommal kötelezték magukat, 
hogy évente egyszer elzarándokolnak a híres kegyhelyre4 4) . 
A sági plébános évente 5—6-szor vezet körmenetet Dömölkre. 
1745-ben a püspök körlevélben hívja fel a papság figyelmét arra, 
hogy minél többen zarándokoljanak el a dömölki csodatevő Mária-
szoborhoz,^ hogy így megszűnjék a sáska já rás 4 5 ) . 

* * * 

A XVIII. sz. missionáriusai a jezsuiták. Nagy segítségére vol-
tak a lelkészkedő papságnak, vallásilag közömbös vagy elhanya-
golt vidékeken pedig valósággal áldást jelentettek. Mivel egyház-
megyénk közel feküdt Bécshez, hazánk más egyházmegyéivel 
szemben előnyben volt. Alig van év, hogy valamelyik részén ne 
folyna missió. 

Egyházmegyénk területén 3 nyelvű nép lakik, azért a missió 
is magyarul, németül és horvátul folyik. Magyarul beszélnek 
1744-ben Körmenden, Szombathelyen, Kőszegen, Szakonyban, 
Csepregen és Széplakon; 1746-ban Markotán, Sövényházán, Lé-
bényszentmiklóson, Halászin, Dömölkön, Ivánban, Lövőn, Eger-
váron; 1750-ben Teszéren, Csóton, Pázmándon, Kovácsiban, 
Nórápon és Kupon. 1751-ben magyarul folyik a catecheticai mis-
sió a szombathelyi, sárvári és kemenesaljai kerület 54 községében. 

43) Hochfeyerliche Übersetzung der wundertätigen Mutter Gottes von-
Dömölk, von der hölzernen Capellen in die neue Kirche anno 1748. den 15. 
September, an dem glorreichen Namenstag Maria. Raab. Pannonhalmi le-
véltár fasc. 78. nro. 26. A körmenetnél használt címerekből, képekből, 
jelképekből és föliratokból még most is lehet látni a dömölki sekrestyében. 
Pacher D.: A dömölki apátság története. Budapest, 1912. 250—25 K 11. 

44 ) 1775. aug. 7. Miss. 
45 ) 1745. máj. 5. Miss. Egy alkalommal több mint 25 ezer hívő gyűlt 

össze. 



Németül beszélnek 1744-ben Kéthelyen, Pordányban, Gatán, 
Köpcsényben, Féltoronyban, Barbacson, Okán, Nagy martonbán, 
Fer tőrákoson, Szentmargi tban; 1746-ban Borostyánkőn, Mária-
hegyen, Máriafalván, Németujváron, Hidegkuton, Nagyfaluban, 
Dobrán; 1750-ben a következő községekben tartot tak 'horvát 
missiót: Hidegségen, Kópházán, Pándorfalun, Kelénpatakon, Ot to-
ván, Siklóson, Völgyfalun, Büdöskuton, Pordányban, Zárányban, 
Cinfalván, Járfaluban, Bezenyén, Kimlén, Szentivánon, Zurányban. 

A missió kora tavasztól késő őszig tart. Egy-egy területet 
ál lomásokra osztanak, melyekre aztán messzi vidék népe is ösz-
szejön. Rendesen 8 napig maradnak egy helyen, de néha a fá rad-
ság kipihenésére, 3 napra elvonulnak valamely kisebb jelentőségű 
faluba, ahol kevesebb munka akad. A missionáriusoknak már a 
fogadásá ra nagy tömegek jönnek egybe és a plébános vezetése 
alatt beszéddel köszöntik őket. A kőszegi apá tp lébános a város 
előkelőinek élén, kivül a város határán fogadta az atyákat . 

A missió a megérkezés napján bevezető elmélkedéssel kezdő-
dik s a következő napokon délelőtt és délután is egy-egy szent-
beszédet és elmélkedést tartanak s a napot a szentségi áldás zár ja 
be. Nem volt állandó módszerük, hol a Segneri, hol a Szt. Ignác-
félét használ ják. Ha szabad idejük .maradt, azt gyónta tásra fordí-
tották. A missió híre messzi vidékek lakosságát is megmozgat ja 
és sietnek kihasználni a kegyelem napjai t . Markota határában már 
kora ha jna lban feltűnik a szélrózsa minden irányából zászlók alatt, 
énekszóval a missió helyére vonuló hívek hosszú sora. Semmi 
fá radságot sem kiméivé, tavaszi á radások idején siet az igére 
szomjas nép Lébényszentmiklósra. Egy csónak, melyre több mint 
30 férfi, nő és gyermek ült fel, a nagy teher miatt felfordult a Du-
nán. Szerencsére mind megmenekültek s még úgy vizesen, ahogy 
megszabadul tak , álltak be a páter hallgatói közé. Lébényszent^ 
miklóstól egy órányira ïekvô Lébényből, nagyrészt férfiakból álló 
csoport jöt t vezeklő körmenetben, hatalmas kereszttel a vállu-
kon s töviskoszorúval a fejükön, mely körül 'már bőven folyt a vér 
a tövisek miatt. Hidegkutra a szomszédos Stiriából jöttek nagy-
számban, minden szobát lefoglaltak, még a paj ták, szérűk, kama-
rák is megteltek vendégékkel. Gyakori eset volt, hogy a 3—-4 
napra magukkal hozott eleség elfogyott , ilyenkor aztán inkább 
böjtöltek, vagy házról-házra koldultak, semhogy egyetlen egy 
beszédet elmulasztottak volna. 

Egy-egy missiós állomáson összegyűlt hívek száma megüti a 
8—10 ezret, nem ritka a 12—14 ezres embertömeg sem, sőt egy-
esetben 20 ezret is elérte a hallgatók s záma 4 6 ) . 

A hal lgatóság közt a társadalom minden rétege képviselve 
van. Az évkönyvek gyakran tesznek említést arról, hogy nemesek 
és főurak is nagy számban hal lgat ják a missiót, sőt több helyen 
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4e) Dömölkon 12, Rohoncon 16, Köpcsényben 20 ezerre ment fel az 
engesztelő körmeneten résztvevők száma. 



éppen ok járnak elő jó példával. Egerváron Széchényi Ignác gróf 
minden beszéden megjelent. Az engesztelő körmeneten szőrzsákba 
öltözve, fején töviskoszorúval, vállán súlyos kereszttel vett részt. 
Mise alatt ő töltötte be a sekrestyés szerepét és minisztrált a 
páternak 4 7 ) . 

Vörösváron Erdődy gróf és családja volt szorgalmas láto-
gatója a missiónak, a körmeneten a gróf a férfiak, felesége az asz-
szonyok, lányai a gyermekek közt vettek részt. Ezen alkalomra a 
zenészeit is kirendelte. 

Rohoncon a bevezető elmélkedést a templomban tartották, 
ezen megjelent Batthyány Lipót kancellár is családjával együtt. 
A többi beszéd szintere a templom előtt elnyúló nagy térség volt, 
a kancellár, számos főúri vendégével együtt a vár ablakaiból hall-
gatta a missiós beszédet. Este az Oltáriszentséggel tartott körme-
neten a kancellár is belevegyült a tömeg közé, kezdetben ő is ve-
zeklő ruhát akart Ölteni, de felesége kérésére, ki féltette egészsé-
gét, ettől elállt. Virágvasárnap mégis felemelő példáját adta buz-
góságának. A menet élén haladva egyik kezében feszületet tartva 
a szent olvasót imádkozta, őt követték a többi nemesek és ura-
dalmi tisztek. A kancellár különben többi birtokain is megláto-
gatta az atyákat. Németujváron fiával, Batthyány Imrével együtt 
fogadták a missionáriusokat. Batthyány Imre protestáns alatt-
valóinak is meghagyta, hogy vegyenek részt a missión és kifejezte 
óhaját, hogy minél többen térjenek át.. Három agg akatolikus alatt-
valóját4 8) saját hintóján vitette el az atyák beszédére és végül 
meg is tértek. 

A gróf, hogy a megtérésen érzett nyilt örömét kifejezze, 
néhány napig asztalánál tartotta a megtérteket, majd hatlovas 
gyönyörű hintón vitte őket haza kunyhóikba 4 9 ) . 

A gróf felesége is szívén viselte a missió ügyét. Egyik protes-
táns alkalmazott nőjének meghagyta, hogy vagy áttér, vagy el-
bocsátja. A felszólítás sikerrel végződött. 

Kéthelyen, 1744-ben Esterházy Miklós és felesége a nála 
időző Rudovszky generálissal hallgatta végig a missiót. A vár fes-
tői is abban hagyták a munkát s a mulasztást éjjel pótolták. 

Ugyanezen évben Esterházy János Gatán mindazokat a szer-
zeteseket és plébánosokat, kik a gyóntatásnál segédkeztek, aszta-
lánál látta vendégül. 

A köznemesség, kik jórészt a jezsuiták tanítványai, veteksze-
nek főurainkkal a missiók támogatásában. 

A jezsuita szónok hallgatói között nem egy esetben látunk 
protestánsokat, sőt zsidókat is. Igaz, a prédikátorok a legtöbb he-
lyen megtiltják híveiknek, hogy résztvegyenek a missión, ilyen 

47) 1746. évkönyv. 
48) Az egyik 70, a másik 87, a harmadik 90 éves volt. 
49) Dominus comes ut captum inde solatium1 palam ostenderet con-

versos hos domi suae liberaliter per dies aliquot habuit primum, tum gene-
rosis sex equis splendidissimo in curru ad sua eos mappalia revehi jussit. 



helyeken aztán az éj leple alatt lopóznak a páterhez, hogy elmond-
ják lelkük nehézségeit. A protestánsoknak a missión való részt-
vevősének következménye a gyakori áttérés. Pápócon több evan-
gélikus és 2 réf., Halásziban 2 réf., Máriahegyen 30, Pinkafőn egy 
férfi és egy nő, Borostyánkőn két 15 éves ifjú tért át. 

KÖpcsényben az engesztelő körmeneten 186 protestáns pár 
vett részt, akik a katolikusokkal együtt imádkozták a szent olva-
sót és énekelték a Mária-énekeket. Hogy még a zsidók is mily ér-
deklődést tanúsítottak a páterok beszédje iránt, erre Wüth páter 
a püspökhöz intézett egyik levele vet világosságot. 

Midőn a páter Városszalónakon missiót tartott, a zsidók foly-
tonos kéréssel ostromolták, hogy engedje meg nekik is a templom-
ban beszédének meghallgatását. De mert fedett fővel akartak 
résztvenni és ezt az evangélikusok botránkozása nélkül alig tudta 
volna megtenni, alkalmasabb időre halasztotta el. Midőn egy má-
sik alkalommal újra megjelent az emiitett helyen zászlók megál-
dása és az újonnan bevezetett catecheticai társulat felülvizsgálása 
végett, a város terén tartott beszédének leglelkesebb hallgatói a 
zsidók voltak. A beszéd végén a hitközség egyházi és világi elöl-
járói a nép véneivel együtt fölkérték, hogy a zsinagógában is tart-
son nekik beszédet. A páter elfogadta a meghívást. Valósággal 
körmenetben vonult a zsinagógához. A várból indultak ki, elől vit-
ték a szent könyveket (ószövetséget) , utánuk haladt a páter a pé-
terfalui plébános és a várkáplán közt, az uradalom tisztviselőitől, 
továbbá katolikus és evangélikus lakosság nagy számától kísérve. 
A város terén a rabbi, a nép véneivel ünnepélyesen fogadta őket, 
majd a zsinagógához mentek. Mivel ez a nagy tömeg befogadására 
kicsinek bizonyult, az előtte elterülő téren elhelyezett asztalnál 
tartotta meg beszédét a páter az összegyűlt tömegnek. 

Beszélt nekik a zsidó népnek az Ószövetségben élvezett ki-
váltságos helyzetéről, azokról a jótéteményekről, mellyel Isten 
elhalmozta őket. „Mint élettelen szobrok, szinte mozdulatlanul 
csüngtek rajtam mind a városszalónaki zsidók, mind a rohonciak, 
kiket ez alkalomra hívtak meg: Szemük könnybelábadt és közben 
élénken helyeselték szavaimat." A beszéd végén valósággal meg-
rohanták, kezét csókolgatták, mások vállát veregették és hálát ad-
tak neki. Majd így szóltak: 

„Pater, mindenben igazat szóltál, majd pedig: bárcsak min-
dig velünk lennél. Ismét mások: sohasem beszélt így még ember 
nekünk. Végül mindnyájuk nevében a hitközség vezetői: Pater! 
Ábrahám, Izsák, Jákob Istene áldja meg minden lépésedet, melyet 
hozzánk tettél és mivel földi javainkat megveted, legyen hálánk 
jutalma: amigcsak élünk, minden este 3 zsoltárt fogunk érted el-
mondani." 

Más alkalommal mondott beszédén még többen vettek részt, 
megjelent rajta Batthyány Fülöp gróf is. A bő aratás reményével 
hagyta el a páter a községet. Több mint 140 zsidó és protestáns 
katolizált. 



A missiók gyümölcse az élet minden vonatkozásán érezhető. 
A hivők buzgóságát növeli és így a lelkipásztorok munkáját meg-
könnyíti. 1746-ban Pápócon a hivek megfogadták, hogy a károm-
kodás bűnét minden erejükből kerülik. A falu véneit választották 
meg fogadalmuk teljesítésének ellenőrzésére. Akit rajtakapnak a 
káromkodáson, testi és pénzbüntetéssel sújtják. Két rokon család, 
kik ádáz gyűlölettel voltak egymás iránt eltelve, kibékült. Egyik 
nőt, kit a családból kitagadtak botrányos élete miatt, az atyák köz-
benjárására visszafogadták. A missió célját elsősorban a gyón-
tatószéken át éri el. A missió alkalmával a legnagyobb bűnöket is 
könnyedén bevallják. 40—50 éves elmaradt gyónásokról is elszá-
molnak. Voltak, kik már évek hosszú sora óta szentségtörően 
gyóntak és áldoztak és a beszédek hatása alatt rendbehozták éle-
tüket. A missió sikerét mutatja a családi béke és a házas élet tisz-
taságának helyreállása. Sok vad házasságot törvényesítenek. Egyik 
férfi, aki már 8 éve élt vadházasságban, az atyák szavára elbocsá-
totta bűntársát. A babona kiirtása körül is nagy eredményeket ér-
tek el. Nagy számban égetnek el bűvös amuletteket, erkölcstelen, 
vagy heretikus könyveket. 

A földesurak és alattvalóik közti súrlódásokat elsimítják. 
Egyik község birója és elöljárósága a földesúrral folytatott hosz-
szas veszekedésből kifolyólag börtönbe került és a missió hatása 
alatt a földesúr megkegyelmezett nekik. Nem becsülhető le a mis-
sió azon hatása sem, mellyel a gyermekeknek a szülők iránti en-
gedelmességet, a szülőknek viszont a gyermekek iránti szeretetet 
kötötte a lelkükre. A szülők iránti engedelmességről szóló beszéd 
után, a gyermekek nyilvánosan kértek bocsánatot szüleiktől, sokan 
a temető néma hantjaira borulva, könnyek közt engesztelték meg 
elhalt szülőik szellemét. A szülők pedig, kik gyermekeikkel durván 
bántak, vagy korukhoz képest erős munkával terhelték, megfogad-
ták, hogy nagyobb szeretettel gondozzák gyermekeiket. 

A missiót rendesen engesztelő körmenet zárta be. Ezen nyi-
latkozott meg a kor bűnbánati fegyelme. A nép fekete ruhába 
öltözve, gyászénekeket zengedezve vett részt. A legszigorúbb ön-
sanyargatások is gyakoriak voltak. Kőszegen 1744-ben a lakos-
ság apraja-nagyja jelen van a körmeneten. Az apátplébános ve-
zette a menetet, vezeklő ruhában, vállán hatalmas kereszttel, fején 
töviskoszorúval, lábán bilincsekkel. 14 ezren vettek részt raj ta . 
Kéthelyen a horvátok oly nagy kereszteket hordtak, hogy majd-
nem minden lépésnél összeroskadtak alatta. Az Esterházy gróf 
zenészei a Miserere zsoltárt játszották a körmeneten. A missió 
utolsó aktusa a Te Deum volt, a várakból és templomokból mo-
zsárágyúk lövöldözése, Kéthelyen és Rohoncon kürtök harsogása 
jelezte a hálaadást. 

A missióval kapcsolatban szólnunk kell néhány szót a 
catecheticai missióról is. Nincsenek biztos adataink arra, hogy a 
trienti zsinattól annyira sürgetett catecheticai oktatást mennyire 
valósították meg egyházmegyénkben, de Mária Terézia ismételt 



sürgetéséből és a püspök azon intézkedéséből, hogy vizitációja 
után külön catecheticai missiót vezetett be, főleg pedig az év-
könyvek feljegyzései alapján arra kell következtetnünk, hogy csak 
kevés helyen volt rendszeres hitoktatás. 

Valószínű, hogy ezen mulasztást akarta pótolni Mária Terézia 
az 1753-ban kiadott decretumával, melyben megbízza a jezsuitá-
kat catecheticai missiók tartásával s egyben a hittannak az -elemi 
iskolákba való bevezetését is elrendeli. 

A decretumot úgy látszik nem hajtották végre, mert 1758. 
okt. 8-án újra nyomatékosan hangsúlyozza a királynő a hitoktatás 
fontosságát és felszólítja a földesurakat is, hogy a jezsuiták mun-
káját ne akadályozzák, hanem inkább mindenben legyenek nekik 
segítségükre. Meghagyja, hogy a joghatóságuk alá tartozó tanítókat 
szorítsák arra a rendre és hittanoktatási módszerre, melyet a je-
zsuiták vezettek be, kényszerítsék őket a catecheticai missióban 
való pontos megjelenésre állásuk elvesztésének terhe alatt. 

Ez utóbbi esetben a jezsuita atyával egyetértve, válasszanak 
helyébe alkalmasabbat. Az "új tanítónak mind szellemi képessé-
géről, mind erkölcsi magaviseletéről bizonyítványt kellett felmu-
tatnia és hittanból vizsgáznia kellett a missiós atya előtt. A rende-
let értelmében a tanoncok is tartoznak vasár- és ünnepnap a hit-
tanoktatáson résztvenni. A püspök, aki méltányolta a rendelet fon-
tosságát, missióval kapcsolatban egész egyházmegyéjébe be-
vezettette a cat. társulatot és egyben gondoskodott hittanköny-
vekről is. Kolonich német katekizmusát Kelcz Imre jezsuitával le-
fordíttatja magyarra, majd saját maga átdolgozásában papságá-
nak ingyen rendelkezésére bocsátja. 

Mária Terézia a hitoktatásra vonatkozó rendeleteit 1770-ben 
újból összefoglal ja5 0) . 

Ebben ismételten hansúlyozza a hittan fontosságát s meg-
követeli a tanítóktól, hogy a hittanban járatosak legyenek, mert 
csak így tudják felvenni a harcot az atheizmus és indifferentizmus 
átkos terjedése ellen. A hittanoktatás módszerét illetőleg nemcsak 
a tanítók, de még a plébánosok is sokat tanulhattak a catecheticai 
missiót tartó jezsuitáktól. A cat. missió a népmissiótól annyiban 
különbözik, hogy itt a hangsúlyt inkább a hittani ismeretek begya-
korlására fordítják. A püspök a missió előtt pásztorlevélben hivja 
fel a plébánosok figyelmét a missió fontosságára és levélben kéri 
a földesurakat a szent ügy támogatására. 1749-ben Vasmegye 
három kerületében, a sárvári, kemenesaljai és a szombathelyiben, 
továbbá az egyházmegye Veszprém felé eső részén 54 helyen tar-
tottak cat. missiót. 

Az évkönyvíró valósággal kifakadt a hittanismeretek terén 
tapasztalt tudatlanság miatt. Hihetetlen, — jegyzi meg az író — 
hogy mekkora tudatlanságot lepleztek le. Voltak felnőttek nem 
kis számmal, akik a megtestesülés és Szt. Háromság titkát még 

0(>) 1770. szept. 17. Intim. 



névleg is csak alig ismerték, a természetfölötti bánatról pedig 
alig volt száz közül egynek helyes fogalma. A szentolvasó elmon-
dása legtöbbnél a gyónáshoz szükséges előkészületet jelentette. 

Egész vallásosságuk merő külsőségekben nyilvánult meg, a 
természetfölötti erényekről még hallomásból sem volt fogalmuk. 
Elgondolhatjuk, hogy a nép hiányos vallási ismerete mennyire 
igénybe vette a missiósok türelmét. A missionáriusok a catecheti-
cai missiókban királyi parancsot teljesítenek, midőn a földesurak-
tól megkövetelték, 1. hogy kat. tanítót alkalmazzanak és azokat 
egyedül ők fizessék, 2) hogy a heretikus árvákat Győrbe vagy Kő-
szegre küldjék árvaházakba, 3. hogy a protestáns telepesektől el-
hagyott, vagy megürült telkeket katolikusoknák adják oda meg-
művelésre, 4. hogy protestáns lakost a földesúr falujába ne fogad-
jon, a falu birája és elöljárói csak katolikusok legyenek. 

Módszerük a következő volt: Reggel szentséges mise után a 
lorettói litániát mondták el, majd beszédet tartott a missiós atya. 
Délelőtt volt még egy szentbeszéd, melyben a hit elemeit magya-
rázta el. Délután tulajdonkép újat nem mondott, hanem csak a 
délelőtti anyagot vették át és tanulták meg. Genesen a hívek meg-
vallották, hogy életükben először hallottak ilyen igazságokról s 
oly lelkesedéssel hallgatták az atyákat, hogy a 8 nap letelte után 
mind a gyermekek, mind a felnőttek kivülről tudták az üdvösségre 
szükséges hitigazságokat. 

Baltavárra Festetics gróf generális hívta meg az atyákat, aki 
a missió szerencsés befejezéséért hálából értékes gyógyszertárt 
ajándékozott az atyáknak, hogy a missiós körúton a szegény nép 
szükségletére fordítsák. 

Rendekre Batthyány Imre kérésére mentek, kitol kieszközöl-
ték, hogy birtokairól egyetlen egy evangélikus gyermeket sem en-
ged át a nemescsói ev. paphoz és kötelezi a katolikus hittan meg-
hallgatására őket. A missió alatt több mint 5000 forintot gyűjtöt-
tek össze az akatolikus árvák felnevelésére, melyből 1500 forintot 
küldtek a kőszegi árváknak. Ugyancsak e célra egyik végrendel-
kező 6000 forintot hagyományozott. 

* * * 

Ha a trienti zsinat határozatai a vallásos élet valamelyik terü-
letén megvalósultak, ezt elsősorban a liturgiáról mondhatjuk el. 
A liturgia mindert időben a vallásos élet gazdag energia forrása 
volt. Érthető tehát, ha a kat. megújhodás is szívesen fordult feléje. 
Csóka Lajos tartalmas dolgozatában már ismertette, hogy mint 
újult meg a falvak vallási élete a liturgia eredeti fényének helyre-
állításával, mi csak egy-két adattal próbáljuk teljesebbé tenni ezt 
a képet. 

Egészen új és a barokk katolicizmusra jellemző, hogy min-
den nagyobb templomban megalakulnak a zenekarok a liturgia 
ünnepélyességének emelésére. 



A győri székesegyházban a XVII. században chorális zene 
volt. 1718-ban azonban ezt figurális zene váltotta fel. A zene-
karnak ekkor még csak 8 tagja volt. Számukat azonban a zenealap 
növekedésével nagyobbították úgy, hogy 1766-ban a zenekar már 
13 tagból állott, mégpedig 1 succentorból, 4 fuvolistából (fidici-
nes), 3 kürtösből (tubicines), 1 bassistából, 1 altistából, 1 dis-
cantistából, 1 calcantistából és 1 tenoristából5 1) . 

A zenealapot Széchényi György 17.000 forintos adománya 
vetette meg, melynek 5 százalékos kamatjából fizették a győri, 
soproni, szombathelyi zenészeket. 

A győriekre eső részt növelte Molczán Károly és Kálóczy 
Márton 400—400 forintos alapítványa, továbbá Gaun Antal báró-
nak 4400 forintos hagyománya. 

A templom zenészei, 3 kivételével, a káptalannak a város bel-
sejében lévő házában laktak, még pedig az orgonistának 2 szoba, 
konyha és éléskamra állt rendelkezésére, a többinek egy szoba-
konyha éléskamrával. A győri jezsuiták zenekara 12, a kőszegieké 
9 tagból állott52). 

A székesegyház zenészei az éneklő kanonok felügyelete és 
vezetése alatt voltak. Ők szolgáltatták a Matutinumon, Vesperaen 
és szentmisén a szükséges zenét. Két chorálista a bassista vezeté-
sével Szűz Mária votiv officiumán is résztvettek. Szűz Mária votiv 
miséjén pedig, melyet vasár- és ünnepnap 8 órakor tartottak, az 
egész zenekar megjelent és Urfelmutatásig ők szolgáltatták a zenét 
és éneket, utána egyik choralista a magyar nép énekét vezette. 
Ünnepélyesebb alkalmakkor több zenekart vontak össze. Mária 
Terézia Győrré való ellátogatása alkalmával még a pannonhal-
miak is ott voltak. 

Az istentisztelet sorrendjét egyházmegyénk városaiban a püs-
pök határozta meg, figyelembe véve a nép érdekeit. Mivel na-
gyon sok plébánia nyelvileg vegyes volt, a püspök a szentbeszé-
dek számának és sorrendjének megállapításánál erre is tekintettel 
volt. Kőszegen a jezsuitáknál az első mise vasár- és ünnepnap 6 
órakor csendes mise, fél 9 órakor énekes nagymise, 10 órakor 
ismét csendes mise volt. Győrött még alkalmasabban lehetett a 
hivők szempontjából az istentisztelet sorrendjét rendezni, mert a 
székesegyházon kívül még 3 szerzetes-rend templomában tehettek 
eleget vallási kötelességeiknek. A székesegyházban meghatáro-
zott időben mondták a konvent misét, melyet az alapítóért és jó-
tevőkért mutattak be. Hónaponként egyszer a konvent mise helyett 
gyászmisét mondtak ugyanazokért, mint előbb. 

A nagyobb ünnepek egy részén a püspök pontifikált a kano-
nokok segédletével. 1745-től kezdve, mikor Zichy XIII. Benedek 
pápától megszerezte a káptalan első 6 tagjának a főpapi jelvé-
nyek, a többinek pedig a lila biretum használatát, a segédlet a kö-

51) 1767-iki káptalani vizitáció jegyzéke. 
52 ) 1774. Miscell. 



vetkezőkép alakult: a hononarius diákonusok tisztét a pápóczi 
és szent adalberti prépost töltötte be, a diákonusok és az assisten-
cia többi tagja a káptalan tagjai közül került ki. 

Ha kanonok celebrálta a nagymisét, akkor a kispapok segéd-
keztek. Hétköznapokon pedig ministránsfiúk szolgálták ki a 
misézőt. 

A hivők lelki életének megszentelésében nagy szerepet ját-
szott a körmenet és szentségimádás. Minden hó első vasárnapján, 
a farsang utolsó három napján és a rákövetkező vasárnap, továbbá 
a püspöktől elrendelt napokon tartottak szentségimádást. 
1763-ban a püspök Barkóczy primás kérésére 3 napos szentség-
imádást rendelt el hálaadásul a poroszokon vett győzelem miatt. 
Győrött reggel öt órakor volt a székesegyházban a szentségkitétel. 
A szentségimádáson a város társadalmának minden rétege képvi-
selve volt, így a katonaság, nemesség, polgárság, különféle 
confraternitasok, céhek és városi hatóságok. A katonaság és hiva-
talok maguk választhatták meg az adorálás idejét. A jezsuitáktól 
vezetett testvérületek délelőtt, a ferencesek és karmeliták kongre-
gációi délután végeztek szentségimádást. A kongregációk és céhek 
közösen vonultak fel szentségimádásra és közösen is mentek visz-
sza kiindulási helyükre. Az egyes adoráló csoportok elrendezése 
a következő volt. Reggel 5-től 6-ig a kőmívesek, ácsok és molná-
rok, 6—7-ig a csizmadiák, magyar vargák, timárok, magyar és né-
met lakatosok, 7—8-ig a diákok kongregációi, magyar és német 
kalaposok, 8—9-ig a jezsuiták magyar kongregációi, harisnya-
kötők és pékek, 9—10-ig nagymise, nem voltak hivatalos ado-
rálók, 10—11-ig a jezsuiták német kongregációi, 11—12-ig kato-
naság, üvegesek, 12—l-ig hentesek, német vargák, asztalosok, fa-
mívesek, ványolók, 1—2-ig magyar és német szabók, szűrszabók, 
halászok, német gombkötők és aranymívesek, 2—3-ig a ferencesek 
német kongregációi, 3—4-ig a ferencesek magyar kongregációi, 
az újvárosi körmenet, borbélyok, 4—5-ig a karmeliták kongregá-
ciói, 5—6-ig magyar és német szappanosok és szíjjártók voltak. 
A körmenetek részint engesztelő és kérő, részint pedig hálaadó 
jellegűek voltak. Hálaadó körmenet volt Győrött pünkösd más-
napján tartott processió, a városnak 1598. márc. 22. a töröktől 
való visszafoglalása emlékére, melyet felváltva majd a kanonokok, 
majd a jezsuiták és ferencesek vezettek. Ez alkalommal magyar és 
német prédikáció is volt. 

A körmenetet Te Deum fejezte be. 1763-tól kezdve Szt. 
László király ünnepén a Szt. király ereklyéit vitték körül a város-
ban nagy ünnepélyességgel, melyen a szigetiek és újvárosiak is 
részt vettek a catecheticai társulat zászlói alatt. 

Szent Márk napján a székesegyház plébánosa vezette a kör-
menetet a város szélére, hogy ott áldásért könyörögjenek a zsen-
dülő mezőre. Kérő és engesztelő jellegűek a keresztjáró körmene-
tek. Az első nap a ferencesektől, második nap a jezsuitáktól, har-
madik nap a karmelitáktól indult el a menet. 



Zichy püspöksége alatt két jubileumi év volt, 1755-ben és 
1775-ben. Az utóbbit XIV. Kelemen pápa hirdette meg 1774. ápr. 
30-án kelt Salutis Nostrae Auctor kezdetű bullájával. Azonban 
még ez évben elhalt és így a szentévet már VI. Pius nyitotta 
meg 5 3 ) . A római ünneplések lezajlásával VI. Pius a Summa Dei 
kezdetű bullával a szent év búcsúit az egész katolikus világra ki-

? ter jesztet te 5 4) . 
» A magyar püspöki kar a kancellária útján kapta meg a jubi-
laeumot kihirdető bullát febr. 20. körül és Zichy püspök már febr. 
25-én 6 oldalra terjedő körlevélben fejtette ki a szentévi búcsúk 
elnyerésének feltételeit5 5). Meghagyja a plébánosoknak és admi-

!' nistrátoroknak, hogy mihelyt kézhezkapják a körlevelet, ragasz-
szák ki a templom ajtajára és prédikáció keretében magyarázzák 
meg a hívek előtt annak tartalmát. A búcsú elnyerésének idejét 
márc. 25-től szept. 25-ig határozta meg, vagy általában a kihirde-
tés napjától 6 hónapig terjedő időre 5 6 ) . 

Templomlátogatásra Győrött a köv. 4 templomot jelölté ki: 
székesegyházat, növendékpapok kápolnáját, ferencesek és karme-
liták templomát. A püspök felszólítja híveit, hogy minél számo-
sabban látogassanak el a szent időben Győrbe, hogy eleget tegye-
nek a búcsúk elnyerésére megjelölt feltételeknek. Akik pedig akár 
az út hosszúsága, akár más akadály miatt nem jöhetnek Győrré, a 
plébánostól kijelölt négy templomot, vagy ahol ez is nehézségekbe 
ütköznék, akkor csak egy templomot látogassanak meg 15 napon 
át, naponként négyszer és ott a pápa szándékára, az eretnekek 
megtéréséért, a kat. fejedelmek egyetértéséért, a keresztény népek 
jólétéért és nyugalmáért imádkozzanak. A confraternitasoknak és 
kongregációknak, ha testületileg végzik az előírt feltételeket, csak 
5 napon át kell templomot látogatniuk. A szerzetesek és apácák 
saját templomukban is elnyerhetik a búcsút a szokásos feltételek 
mellett. 

A jubileumi búcsút az egész egyházmegyében márc. 25-én 
ünnepélyes körmenet vezette be. Győrött ezen a napon 7 órakor 
szentséges mise volt, 8 órakor magyar szentbeszéd, 9 órakor 
ünnepélyes nagymise, 10 órakor indult el a körmenet a székesegy-
házból a ferencesek templomába, innen a szeminárium ká-
polnájába, majd a karmeliták templomába vonult. A végén a püs-
pök Te Deumot tartott és pápai áldásban részesítette a hívőket. 

53 ) Tóth László: A jubilaeumi búcsú kihirdetése Magyarországon. 
Századok, 1928. 534. 1. 

" ) Id. m. 537. 1. 
56) Ezek szerint tehát ő volt az első, aki a pápai bullát egyházmegyé-

jében kihirdette. V. ö. Tóth László id. m. 
5ß) Acprimum hoc decretum nostrum acceperint, illud acsi insertam 

Constitutionen! pontificiam1 populo christiano e cathedris promulgent, valvis 
ecclesiarum affigant, Jublaeumque universale per sex menses a die nimirum 
25. mensis Mártii usque 25. septembris anni praesentis duraturum indicant. 



Az Egyház volt az egész középkoron át a szegényügy gon-
dozója, ő építtetett kórházakat és menhelyeket. A barokk katoli-
cizmusnak nincs e téren szégyelnivalója. Főpapjaink mind bő-
kezűek voltak a szegényekkel szemben. Elég ha Zichyre mutatunk 
rá, ki maga 200 ezer forintot osztott szét a szegények között. 

Nemcsak alkalmilag segítettek a szegényeken, hanem a sze-
génygondozást intézményesen is biztosították, amennyiben sze-
gényházakat 'emeltek. A győri szegényház alapját Széchényi 
György vetette meg, midőn 2000 forintért megszerezte Gukl Kon-
rád győri kapitány özvegyének házát és benne 30 szegényt helye-
zett e l 5 7 ) . 

Még Széchényi püspök életében Matkovics Mihály zágrábi 
püspök, volt győri kanonok hagyatékából 5000 forintot kapott 
az ispotály. Mivel az eredeti épület kicsinek bizonyult, a szegény-
ház prefektusa, Tarrodi D. kanonok 1720-ban megvette Jordán 
Márton városbírónak a szegényház mellett fekvő házát és e két 
épület átalakításából alakult ki a Zichy idejében fennálló szegény-
ház. 1735-ben báró Szeleczky Márton és felesége 10 ezer forintot 
adományoztak az ispotály részére, úgy, hogy ekkor már 41 sze-
gényt tudott állandóan el tartani5 8) . 

A szegényeket az ispotály prefektusa vette fel, kik itt minden 
szükségest megkaptak. Ebéd kétfogásos, vacsora egyfogásos volt, 
bort minden pénteken és szombaton kaptak, vasár- és ünnepnap az 
ebédet és vacsorát is egy fogással megnövelték, úgyszintén a bor-
adagot is. JvH ! !*WH P | 1 P H 

Kékszínű felső ruhát viseltek, mely ha elkopott, újat kàptak, 
cipőt, sarut és alsóruhát egész évre csak egy párt kaptak. Amit 
kéregetés útján gyűjtöttek össze, maguk közt osztották szét. 

Napirendjük szinte kolostori volt. Reggel fél 6 órakor keltek 
harangszóra, háromnegyed 6-kor az ispotály templomába mentek, 
ahol elvégezték közös reggeli imádságukat és megemlékeztek, az 
ispotály jótevőiről. Aki erről az imádságról elmaradt, az ispotály 
bírója megbüntette. A közös imádság elvégzése után más templo-
mot is meglátogathattak. Háromnegyed M órakor csengetésre az 
ebédlőbe vonultak. Ebéd alatt olvasás volt. 1 órakor újból közös 
imádságra gyűltek a templomba, utána kimehettek a városba. 
6 órakor vacsora, utána öt miatyánkot és üdvözlégyet imádkoztak 
az alapító és jótevők lelkiüdvéért; esti imádság után lefeküdtek. 

Ha valaki imádkoztatni akart magáért, alamizsnát küldött a 
szegényeknek, az ilyen imádságot a napirenden kívül közösen 
mondták el. A háziszabályok szigorúan tiltották a részegséget. 
Ha valaki közülök megkívánta az italt, hozathatott saját pénzén, 
de a kocsmák látogatása szigorúan tiltva volt. Ha valakit első 

" , >,> í V, t . „ ; y. < > 
57) 1767. kápt. vizitáció. 
58 ) Az épület hosszúsága egyik oldalról 16 öl és 5 láb, a másik oldal-

ról 18 öl, szélessége 11 öl és 1 láb volt. Az ebédlővel és éléskamrával együtt 
13 lakóterme volt, melyek mind fel voltak szerelve. Ezeken kívül" volt még 
két kamra a bor és a fa számára. 



izben rajta csíptek, földre fektették, kenyéren és vízen bőjtöltet-
ték, ha másodszor is rajta csípték, ezen büntetésen felül még egy 
garas birságra ítélték, harmadszorra az ispotályból eltávolították. 
Ha valaki a közösimádságról elkésett, vagy alatta elaludt, az ebé-
det megvonták tőle. Szakállukat nem nyírathatták, kivéve, akinek 
a prefektus erre engedélyt adott. Ha körmenet volt, azon testületi-
leg vettek részt. 

A német ispotályt Habért Farkas és felesége alapította 
1714-ben. Mária Terézia a szegényházat 1743-ban történt felava-
tása után a püspök és a káptalan védnöksége alá helyezte s pre-
fektusa egyik kanonok lett. Mivel az alapítók nem jelölték meg a 
felveendő szegények számát, a püspök határozta meg s 12 férfit 
és ugyanannyi nőt helyeztek el benne. A szegényeket a püspök és 
káptalan engedélyével a prefektus vette fel az ispotályba. 

A szegények hónaponként 3 forintot kaptak, egész évi tűzi-
fára 4 forintot, világításra 85 garast. Ezenkívül a szegényház 
elláta őket alsó- és felsőruhával, még pedig a férfiak kék köpenyt 
hordtak fehér kereszttel5 9) , kaptak még tógát, inget, egy pár ci-
pőt, harisnyát, sarut, tunikát, kalapot és ágyneműt; az asszonyok 
kék köpenyt fehér kereszttel, tógát, togulát, harisnyát, kötényt, 
sarut, kollárét és fekete főkötőt hordtak. Az ispotály vagyona 
12.382 forint volt. Ezt az összeget Malzán gróf 2000 forintos ala-
pítvánnyal növelte. 

Mindkét ispotálynak volt külön temploma, melyben majdnem 
minden vasár- és ünnepnap volt mise. A magyar ispotály templo-
mában a ferencesek miséztek. 1767-től kezdve külön papja volt, 
aki gyóntatta a szegényeket, prédikált és misézett nekik. 

A német és magyar szegényháznak egyházi és világi elöljárói 
voltak. A káptalan részéről egy a püspöktől kinevezett kanonok 
ügyelt fel az intézményre, a szegények közül került ki az ispotály 
gazdája, ki az anyagi ügyeket intézte és az ispotály birája, ki a 
fegyelemre őrködött és igazságot szolgáltatott. 

Győrött a város tartott fenn egy kórházat a szegénybetegek 
részére. A jótékonysági intézmények közé sorolhatjuk a konverti-
ták házát is. Célja volt azon szegénysorsú konvertiták anyagilag 
való fölsegélyezése, akik még a kat. hit ismeretében gyöngék 
voltak. Zichy végrendeletében 3000 forintot hagyott az 
intézményre. 

A soproni kerületben Fraknón volt 24 személyes szegényház, 
alaptőkével nem rendelkezett, de Esterházy herceg gondoskodott 
a szükségesekről. 

Kismartonnak szegényháza és kórháza is volt. A kórházat 
Esterházy Antal herceg alapította 1760-ban 7 irgalmas-rendi tag 
részére, akik közül az egyiknek mindig felszenteltnek kellett lennie. 
A kórház alaptőkéje 35 ezer forint volt, amely összeghez még 
6000 forintot adott az alapító herceg. 

50) Valószínű a magyar ispotály tagjaitól való megkülönböztetés miatt. 



Ennek fejében az irgalmasoknak 11 beteget kellett gondoz-
niuk, élelemmel és ruhával ellátniuk. Hogy a rend betegápolási hi-
vatásának még jobban megfelelhessen, a Fraknón felállított nyil-
vános gyógyszertár jövedelmét is nekik adta. Bár az alapítólevél 
elsősorban a herceg betegjeit tartja szem előtt, megengedi, ha van 
üres hely, hogy vallás- és álláskülönbség nélkül vehessenek fel 
betegeket. A kórházban külön cellák nem voltak a lábbadozó bete-
gek részére, de a közös terem oly nagy, hogy könnyen el lehetett 
őket a súlyos betegektől különíteni. 1774 novemberétől 1775 má-
jusáig 63 beteget ápoltak. A betegek nagy része osztrák volt^o). 

Kisebbszerü szegényházról tesz említést az 1785-ik összeirás 
Feketevároson. 1266 forint alaptőkével. A felügyeletet a plébános 
és falu közösen gyakorolta. 

Sopronban mind a kórházat, mind a szegényházat a város 
tartotta fenn. 

A sopronnyéki szegényház megalapítása az Esterházy-család. 
nevéhez fűződik. Alaptőkéje 7700 forint. 5—6 százalékos kamatait 
a herceg folyósítja. Hat férfi és ugyanannyi nő számára épült 4 
szobával 6 1) . 

A magyaróvári szegényházat és kórházat a város alapította és 
ennek is volt a felügyelete alatt. 

A miklósfalvi szegényházra a plébános ügyelt fel. Tatán szin-
tén a plébános gondoskodott a szegényekről. 

Az egyháztól fenntartott szociális intézmények között meg 
kell még említenünk a konviktusokat és árvaházakat is. Egyház-
megyénkben két nemesi konviktus volt, a győri és a soproni. Mind-
kettő egyházi alapítású és a jezsuiták vezették. Itt csak a sopro-
niról emlékezem meg, mert a győrit Német Ambrus már feldol-
gozta. A soproni konviktust Draskovics György püspök alapította 
15 nemes világi ifjú részére. Ehhez járult még Völcsey Györgynek, 
Rhorer Istvánnak egy-egy rokon ifjú részére tett alapítványa. 
Draskovics alapítványa 40.000 frt., Völcseyé 3500 frt., Rhoreré 
1600 forintot tett ki. A konviktusnak voltak ingatlanai is: egy da-
rab szőlő, melybe 1000 forintot fektetett bele s évi jövedelme 50 
forint volt, ezenkívül volt egy 600 forint értékű Neustifft nevű 
allodiuma, melynek évi jövedelme 110 forintot tett ki. Szántóföl-
dek ís tartoztak hozzá, melyek haszna 40 forint volt. 

A konviktusnak nagyjából ugyanazok voltak a háziszabályai, 
melyeket más jezsuita kollégiumokban találunk. A lélek belső ki-
művelésére következő intézkedéseket találunk. Hetenkint szom-
baton a Regens konferenciákat tartott az egész konviktusnak. 
Ezen beszédek tárgya részint hittani kérdések, részint morális té-
mák voltak. Mindegyik konviktornak Salamon liber sapientiae c. 
könyvéből naponként két közmondást kellett megtanulnia és egyi-

60) 37 osztrák, 9 cseh, 8 magyar, 6 nagynémet, a többi olasz volt. 
1774. szept. 1. Intim. 

61 ) Csóka: id. n t 650. 



ket ebéd, a másikat vâcsôra alatt felmondania s hogy még jobban 
emlékezetükbe véssék, 10 naponként a 20 közmondást közösen 
mondták fel; majd egy kis füzetben feljegyezték őket. 

Miután Salamon bölcs mondásait megtanulták, sorra kerültek 
a nevesebb görög bölcsek. Ezen sentenciáknak a gyakorlati életbe 
való átvitelére dicséretekkel és ajándékokkal buzdították a növen-
dékeket. 

- A tananyagok elvégzésében a gimnáziumhoz igazodtak. 
Ezenkívül naponként egyórás francia Studium volt, külön erre a 
célra szerződtetett francia nyelvmester vezetése alatt. A cél az 
volt, hogy könnyedén és szép magyarsággal tudjanak franciáról 
magyarra fordítani. Számtan és földrajz ebédutáni időben volt. 
Miután a számtanban már otthonosak voltak, helyette jellemne-
velő olvasmányokkal foglalkoztak. 

Hónaponként gyóntak és áldoztak. A szent olvasót és Szűz 
Mária kis officiumát közösen mondták el. Elmélkedésre és lelki-
ismeretvizsgálatra félóra volt előírva. Reggel, felöltözés után, este, 
lefekvés előtt közös imádságra gyűltek össze. Naponként hallgat-
tak szentmisét, közülük kerültek ki a ministránsok is. Szentbeszé-
det a gimnázium templomában hallgattak vasár- és ünnepnap. 
Imádság, tanulás, ebéd és vacsora alatt szigorú silentium volt. A 
gimnáziumba vagy sétára, közösen mentek. 

A regens engedélye és kisérotárs nélkül senkisem mehetett 
ki a városba. Nem látogathatták osztálytársaikat, viszont őket 
sem engedték be a konviktusba. 

Napirendjük a következő volt. 5-kor keltek, fél 6-kor a közös 
imát végezték el, majd tanulás következett. A gimnáziumba való 
indulás előtt közös adoració volt. A rétorok kivételével, akik há-
romnegyed 8-kor mentek iskolába, egynegyed 8 volt az indulási 
idő, 10 órakor az iskolából szentmisére vonultak, utána hazamen-
tek és háromnegyed 11-ig az iskolában hallottakat ismételgették. 
Háromnegyed 11 órakor a múzeumba gyülekezve elimádkoz-
ták Sz. Mária kis officiumát, utána lectio spirituális következett, 
majd pedig ebéd, mely hétköznap kétfogás volt és egy sextarius 
bort kaptak. Vasár- és ünnepnap egy fogással többet kaptak és a 
szokott bor mellé infusoriumot is adtak. Ebéd és vacsora alatt 
olvasás volt. Ebéd után számtannal, vagy felváltva földrajzzal és 
történelemmel foglalkoztak. Egynegyed 1-től háromnegyed 2-ig 
Studium volt. Majd iskolába mentek és ennek végeztével 4 órától 
kezdve háromnegyed 5-ig a hallottakat ismételgették, utána a kö-
vetkező napra tanultak. Háromnegyed 6-kor közös lectio spiri-
tuális, 6—7-ig fráncia nyelv gyakorlása, 7-kor vacsora, majd 
indifferens, 8-kor elimádkozták a minden szentek litániáját, a 
hozzátartozó könyörgésekkel együtt, majd rövid lelkiismeretvizs-
gálat után lefeküdtek. 

Szünetnapokon 6 órakor keltek, utána reggeli ima, elmélke-
dés, majd séta, vagy ha az idő nem engedte meg, indifferens. 9 
órától kezdve háromnegyed 11-ig számtannal és földrajzzal fog-



lalkoztak. Utána Szűz Mária kis officiuma következett, a többi a 
rendes napirend szerint ment. Délután 2 órakor séta. 5-től Stu-
dium, háromnegyed 6-tól 6-ig lelkiolvasmány. 6—7-ig francia. 

Vasár- és ünnepnapon készítették el írásbeli feladataikat, 
ekkor volt a szentgyónásra való előkészület és a gyónás is. 
Háromnegyed 9-kor exhortatio, szentmise után negyedórás lect. 
spirituális, 1 órakor kongregáció gyűlésre mentek a gimnázium 
templomába. A napirend többi része ugyanolyan, mint szünet-
napokon. 

Egyházmegyénk dicsekedhetik azzal, hogy területén, neveze-
tesen Kőszegen alakult meg az első árvaház. 

Az intézetnek első nyoma 1742-ben tűnik fel, amikor a kősze-
giek az árvaház céljaira egy külvárosi házat vesznek meg. Ezen 
évben veszik fel az árvaházba az első hét árvafiút is. 

Az intézmény alaptőkéje 3450 frt. Ehhez járult Kelcz Imre 
kőszegi jezsuita, majd kanonok, Trinchl Jakab és Svetics Jakab-
nak összesen 1700 frt-ra rugó adománya. 1749-ben a belső város-
ban vesznek házat az árvák számára. Az áryák közt főleg a nem 
katolikus árvák voltak nagyobb számmal, kiket Mária Terézia 
1749-i rendelete szerint katolikus vallásban kellett nevelni. 

A vallási oktatást a jezsuiták végezték. Az árvaházba egész 
Dunántúl területéről kerültek akatolikus árvák. Már előbb láttuk, 
hogy a jezsuita missionáriusok milyen buzgósággal gyűjtöttek a 
kis árvák részére adományokat. Adelffi Antalnak a hetvenes évek-
ben életbelépett mintegy 80 ezer forintos alapítványa az árvahá-
zat az ország egyik legelső nevelőintézetévé te t te 6 2) . 

Egyházmegyénk másik árvaháza Sopronban volt. Alaptőkéjét 
Voss Károly hadbiztos özvegye, Lánius Anna vetette meg, aki 
1768-beIi végrendeletével emeletes házát és 10 ezer forintnyi va-
gyonát egy helyben felállítandó kat. árvaház céljaira hagyta 12 fiú 
és 12 leány részére. 1772-ben nyilik meg az árvaház. Az árvaház-
ban volt egy páter familias, egy instruktor, ki az olvasást es írást 
tanította, 2 árvaanya és egy lelkiatya. 

1778-ban a Voss-féle alapítványhoz még hozzá csatolták a 
báró Praun 1000 forintos, Szabó-féle 200 forintos és Lakner-féle 
13,040 forintos alapítványokat63)., . , 

62 ) Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. Budapest, 1899. I. 188—189. 1. 

fly) Id. m, II. 308—309. II. 



III. FEJEZET. 

AZ AKATOLIKUSOK. 
A protestánsoknak a kat. egyházhoz való viszonyát az 1691-i 

Explanatio Leopoldina szabályozza részletesen. A Leopoldinum nem 
jelentett újabb jogtalanságot a protestánsok számára, mert hiszen 
sem az 1608-i, sem az 1647-i törvények nem szüntették meg tel-
jesen a protestánsok és a katolikusok közti kapcsolatot és nem 
biztosították a protestánsok egyházkormányzati önállóságát, füg-
getlenségét a kat. egyházzal szemben. Az Expl. elvei, ha nem is 
oly határozott formában, de azelőtt is uralkodók voltak1) . 

Az alapeszme, melyből kiindul, az exercitium publicum és 
privatum közti különbség. 

Egyedül a kat. egyháznak, mint uralkodó egyháznak lehet 
mindenütt nyilvános vallásgyakorlata, a protestánsoknak csak a 
törvényektől biztosított helyeken. Innen a protestáns községek 
osztályozása artikuláris és nem artikuláris helyekre. 

Az artikuláris helyeken a protestáns lelkészek szabadon gya-
korolják vallási ténykedéseiket, minden más helyen az akatoliku-
sok csak magán vallásgyakorlattal bírnak, közös imaházakban 
össze nem jöhetnek, sem prédikátort nem tarthatnak, az artikulá-
ris helyek papjai leányegyházaikat nem látogathatják, a leány-
egyházak lakossága azonban, a stóla lefizetése után, szabadon 
mehet az artikuláris helyek papjaihoz. 

A XVIII. század elején levő politikai küzdelmek nem voltak 
alkalmasak arra, hogy az Expl.-t végrehajtsák. A magán és nyil-
vános vallásgyakorlat eszméjéből folyó gyakorlati következmé-
nyek megvalósítása III. Károly és Mária Terézia nevéhez fűződik. 

Károly I. és II. resoluciojának2) kiadásával együtt kezdte 
el a parochiális szervezet kiépítését is. Ezzel aztán együtt járt a 
protestáns prédikátorok elűzése és a templomok visszavevése 
mindazon falvakban, melyek nem voltak artikuláris helyek. 

Az ekként pap nélkül maradt községeket a helyi viszonyoknak 
megfelelően vagy új katolikus parochiákká alakították át, vagy 
más parochiális községhez csatolták őket. 

A parochiák ez irányú rendezése és különösen a protestáns 

*) Timon Ákos: A protestánsok viszonya a párbérhez az 1790/91. tör-
vényhozásig. Budapest, 1884., 18. I. 

a) 1733, márc. 21. és 1734. okt. 20. 



községek affiliációjának nagy munkája Mária Terézia alatt tekint-
hető befejezettnek, midőn már az artikuláris helyek affiliációját is 
elrendelik3). 

Egyházmegyénkben ezen félszázad alatt fogy le az akat. ora-
tóriumok és lelkészek száma.Nem lesz tehát érdektelen,ha a Mária 
Terézia alatti helyzetet összevetjük a század elején levő vallási 
viszonyokkal. 

Míg az artikuláris törvényeket illetőleg a század elején még 
messze járt a valóság a törvény betűitől, addig Mária Terézia 
alatt már csak néhány helyet találunk, ahol a protestánsok tör-
vénytelenül gyakorolnak nyilvános vallásgyakorlatot. 

A rábai kerületben a század elején az artikuláris Vadosfán 
kívül még 13 más községben is volt protestáns miniszter4), ko-
runkban már csak Malomsokon találunk törvénytelenül akatolikus 
lelkészt. 

A locsmándi kerületben Nemeskért jelölték ki az 1681-i tör-
vények artikuláris helyül. Keresztély Ágost püspöksége alatt még 
Répceszemerén is működött protestáns lelkész5), korunkban már 
nem találkozunk vele. 

Legnagyobb a visszaesés Vasmegyében. A XVIII. sz. elején a 
vasvári kerületben 29 prédikátor vezette a népet 6 ) , az 1767-es 
összeírás szerint csak az art. Nemescsón találunk 2 ev. lelkészt. 

A németújvári, hegyháti, őrségi és sárvári kerületekben a 
század elején csak néhány helyen volt világi licenciatus, a többi 
községekben mindenütt prédikátorok vezették a népet 7 ) . 

Zichy püspöksége idején már teljesen kiszorították őket. 
Aránylag tehát ezen a részen ért el legnagyobb eredményt a kat. 
restauráció az artikuláris törvény megvalósítását illetőleg. A szom-
bathelyi esperesi kerületben Felsőőr volt artikuláris helyül kije-
lölve. 1700-ban még 23 más helyen vezették akat. prédikátorok a 
népet, korunkban csak az artikuláris Felsőőrön működik akat. 
lelkész. 

Annál feltűnőbb, hogy Kemenesalján az artikuláris Dömölkön 
kívül még Gergelyin, Piriten és Csöglén is találunk protestáns 
minisztert. 

Míg a restringált vármegyékben a nyilvános vallásgyakorlat 
majdnem egészen az artikuláris helyekre szorult vissza, a privile-
giált vármegyék sokkal kedvezőbb helyzetben voltak. 

A győri egyházmegyében privilégiait megyéhez tartozott a 
győri, rábai, komáromi és a pápai kerület. 

Mivel ezeken a helyeken sem a püspök, sem a vármegye nem 
tudott a törvény erejével fellépni, ha csak nem 1681 után kelet-

3) 1747. jani. 27. rend. 
4) Kelemen A.: Keresztély Ágost herceg kat. restaurációs tevékeny-

sége a győri egyházmegyében. 1931. Pannonhalma. 52. 1. 
5) Id. m. u. o. 
e) U. o. 
7) U. o. 



keztek az oratóriumok, azért fiéííi is találunk nagyfokú visszaesést 
Keresztély Ágost püspökségéhez viszonyítva. A pápai kerületben 
19 helyen vezetik prédikátorok a népet: így Bödögén, Adászteve-
len, Nagyszőllősön, Kertán, Szentlászlón, Szentkirályon, Csetény-
ben, Dudaron, Dabronyban, Mihályházán, Alásonyban, Tamá-
sin, Tapolcafőn, Kéttornyulakon, Lovászpatonán, Takácsin és 
Noszlopon. 

Sokkal jobban leapadt a számuk a győri főesperességben. Az 
oka valószínűleg az, hogy közel feküdtek a püspöki székhelyhez 
és a püspökök, mint főispánok, jobban figyelemmel kisérhették 
őket. A század elején levő 26 miniszterrel szemben most már csak 
6 helyen vezetik a népet: Fölpécen, Kispécen, Téten, Szombat-
helyen és Rédén. 

Legnagyobb számmal a komáromi kerületben voltak akat. 
lelkészek. Még Keresztély Ágost püspökségének végén is 34-gyel 
találkozunk. Zichy alatt már a felénél is alacsonyabbra száll le ez 
a szám, mert már csak 15 helyen van ev. vagy ref. miniszter: Ba-
jon, Almáson, Neszmélyen, Oroszlányon, Dadon, Kömlődön, Szá-
kon, Bokodon, Császáron, Etén, Csépen, Igmándon, Ácson, Ba-
nán, Szőnyön és Kocson. 

Az oratóriumok elvevését és a prédikátorok elűzését rende-
sen hosszantartó vizsgálat előzte meg, melyet vagy egyenesen a 
helytartótanács felszólítására kezdtek el, — mert egy kerületben 
sokalta az oratóriumok és a lelkészek számát — vagy valami jog-
talanság hivta fel rá a figyelmet. A püspököt 1775-ben a helytar-
tótanács arra kéri, hogy a kemenesaljai protestáns oratóriumok 
és miniszterek jogos voltát vizsgálja meg és a vizsgálat eredmé-
nyét terjessze fel. 

A vizsgálatot rá két évre fejezték be és a következő közsé-
gekre terjesztették ki: Külsővatra, Gergelyire, Csöglére, Nagy- és 
Kispiritre, Adorjánra, Nemesszalókra és Mersére. 

A külsővati oratórium csak a XVIII. sz. 30-as éveiben épült 
fel, világos tehát, hogy a kölsővati akatolikusok jogtalanul gya-
korolják a nyilvános vallásgyakorlatot. 

A jogtalanságot még csak növeli az, hogy az iskolamester 
harangjukkal, melyet a falu közepén állítottak fel, nagycsütörtö-
kön és nagypénteken a katolikusoknál dívó szokás ellenére, ha-
rangoztat8) . Összeszedi a szomszéd falvak gyermekeit iskolájába, 
sőt temetésen karban énekeltet velük9). 

Gergelyiben szintén nem volt az evangélikusoknak templomuk, 
hanem bizonyos Jósa András kamrájában szoktak összegyűlni. 
1732-ben pedig, midőn Vasmegyében több helyről elűzték az 

8) Ezt tiltja az 1769. aug. 14-én 2289—2416. sz. alatt kiadott rendelet. 
Ez viszont az 1691., 1731. és 1769. aug. 14. rendelettel ellenkezik: 

„Ut videlicet occasione funerum Ludimagister acathoücus a cantu privato 
supersedeat". 



akat. papokat, a szergényi ev. minisztert fogadták be és ugyan-
azon időtájt építettek oratóriumot i s 1 0 ) . 

Adorjánba mind a ref. miniszter, mind a tanító csak 15 évvel 
a viszgálat előtt kerültek. Az adorjániak mindkettő részére új há-
zat építettek engedély nélkül és felhasználták hozzá a kat. temp-
lom romjait i s 1 1 ) . Jogtalanul szereztek új harangot is templomuk 
részére. 

Nemesszalókon körülbelül 30 éve épült a templom a hely-
tartótanács tudta nélkül. 

Nagypiriten ugyanezen időben fogadták fel a ref. lelkészt a 
királyi rendelet ellenére. 

A baboti, kocsi és igmándi oratóriumokat ugyan földesúri, 
de nem helytartótanácsi engedéllyel építették fel, azért 1749-ben 
le is bontják őket és a helyükbe katolikus templomot épí tenek 1 2) . 

Ha a protestánsok törvényes úton akarták megjavítani, na-
gyobbítani vagy újjáépíteni templomukat, akkor erre vagy a hely-
tartótanácstól, vagy a vármegyétől külön engedélyt kellett kérniök. 

Ezek az esetek aztán ismét alkalmasak voltak az akatolikusok 
zaklatására. Mielőtt akár a helytartótanács, akár a vármegye en-
gedélyt adott volna, felülvizsgálta, hogy jogos-e kérésük? 

Az almási reformátusok oratóriumuk kijavítására kértek a 
helytartótanácstól engedélyt. Erre az leír a püspöknek, hogy ala-
posan vizsgáltassa felül, hogy mennyi az akatolikusok száma, 
hol van a reformátusoknak legközelebb nyilvános vallásgyakorla-
tuk, továbbá, hogy Almás nem volt-e 1681-ben török hódoltság 
alatt, mert akkor jogtalan a kérésük 1 3 ) . 

A császári, dadi, naszalyi akatolikusokat az oratóriumuk épí-
tésének abbanhagyására kényszerítik. Egyúttal Komárommegyét 
is felszólítják, hogy tüzetesen vizsgálja meg, hogy milyen anyag-
ból, milyen hosszúságban, szélességben és alakban akarják fel-
építeni és kinek az engedélyével fogtak hozzá 1 4 ) . 

A vizsgálat eredménye mindazon esetben, melynek okmányai 
kezembe kerültek, kedvezőtlen volt a protestánsokra. 

Midőn a bokodiak templomuk megnagyobbítására kértek en-
gedélyt, a vizsgálat eredménye a következő volt. 

Bár elég sok az akatolikusok száma (941) , de három nyel-
vűek és így a miniszter különböző időben tarthat nekik istentisz-
teletet. A földesúr sem engedte meg. A bokodi oratórium csak 1 
órányira van a száki és az oroszlányitól. Könnyen botrány szár-
mazhatna belőle, ha az evangélikus templomot előbb megjavíta-
nák, mint a katolikust. Tehát semmi ok sincs a nagyobbításra. 

Ugyanígy nem ajánlja a püspök a mihályháziak oratóriumá-

10) Zsilinszky szerint ekkor körülbelül 40 lelkész lett hontalanná. Zsi-
linszky: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907., 382. 1. 

" ) Ez ellenkezik az 1691. és 1714. rendeletekkel. 
12) 1749. márc. 9. Miss. 
13) 1754. máj. 14. Intim. 
14 ) 1749. márc. 13. Miss. 



nak nagyobbítását sem. Mert a királynő 1755-ben azért engedte 
meg az ádászteveli ref, templom kibővítését, hogy a környékről is 
odamehessenek az akatolikusok, továbbá, mert az engedékenység 
csak újabb jogtalanságokra adna alkalmat és számuk növekedé-
sét vonná maga u tán 1 5 ) . 

A nagyszőllősiek templomuk kőből való felépítésére kértek 
engedélyt, a püspök azt a jánl ja a helytartótanácsnak, hogy kéré-
süket utasítsa el, mert nincs kőanyagjuk, a fa pedig már együtt 
van és fel is van dolgozva 1 6 ) . 

A tétiek kérését, hogy templomukat más helyen építhessék 
fel, szintén jogtalannak tar t ja a püspök és a következő okokat 
sorolja fel ennek megakadályozására: 1. Mivel a templom és taní-
tóház leégett, ez esetben nagyon jó alkalom kínálkozik a vallás-
gyakorlat elvevésére; 2. a földbirtokosok 4 kivételével, mind 
katolikusok és így nem elégségesek az építkezéshez szükséges 
anyag megfizetésére, gyűjteni pedig a kir. rendelet értelmében 
nem szabad, más módon tehát a kérdést nem lehet megoldani, 
mint a szegény nép erős megterhelésével, azért megfelelőbb, ha a 
protestánsok a feípéci templomba járnak, mely úgy is elég tágas. 

Sokszor a protestánsok maguk nehezítették meg kérésük tel-
jesítését, mert legtöbbször nem elégedtek meg a kapott engedély-
lyel. A noszlopi evangélikusok csak a tetőzet megjavítására kap-
tak engedélyt a megyétől, mégis egészen új tetőt építettek, a torony 
tetejére, melyet egészen átfestettek, kakast tűztek, az ablakokat 
megnagyobbították, a szentély nagyságát egy téglaszélesnyire 
megnövelték1 7) . 

A tapolcafőiek ugyan engedélyt kaptak a templom építésére, 
de ők sem elégedtek meg ezzel, hanem egészen más helyen állí-
tották fel, jóval megnagyobbítva 1 8) . 

Az artikuláris törvények végrehajtása nem vonta maga után 
mindig a protestáns tömegek áttérését is. Egyházmegyénkben a 
század elején közel 180 prédikátor működött és ez a szám Mária 
Terézia alatt egyharmadára csökkent le. Nem mondhatjuk azon-
ban, hogy ugyanilyen arányban fogyott az akatolikusok száma is. 
Elég, ha az 1767-i népszámlálásra gondolunk. Vasmegyében az 
említett évben bár csak 8 miniszter volt, mégis mindegyik esperesi 
kerületben tekintélyes számmal voltak protestánsok. A keme-
nesaljai kerületben 18.638 kat.-ra 9020 prot., a szombathelyiben 
32.256 kat.-ra 4378 prot., a sárváriban 10.368 kat.-ra 1691 prot., 
a hegyhátiban és őrségiben 27.089 kat.-ra 5230 prot., a német-
újváriban 26.819 kat.-ra 6103 prot., a rohonciban pedig 15.959 
kat.-ra 8545 prot. esett. 

Vannak plébániák, ahol az akatolikusok száma felülmúlja a 

15) 1770. szept. 30. Miss. 
16 ) 1776. júl. 4. Miss. 
17) 1765. jan. 2. Miss. 
18 ) 1767. júl. 30. Miss. 



k a t o l i k u s o k é t . A k e m e n e s a l j a i M i h á l y f á n vol t 151 kat . , 538 p ro t . ; 
H ő g y é s z b e n 2 2 0 kat . , . 1017 p ro t . ; A s s z o n y f á n 2 3 8 kat . , 3 5 9 p ro t . ; 
V ö n ö c k ö n 2 0 2 kat . , 3 9 2 p ro t . ; M a g a s i b a n 106 kat . , 781 p ro t . ; S á -
gon 2 5 4 kat . , 436 p ro t . 

T ö b b k ö z s é g van , ahol m a j d n e m elér ik a ka to l i kusok s z á m á t . 
A k o m á r o m i k e r ü l e t b e n is n a g y a p r o t e s t á n s o k s z á m a : 16.203 
ka t . - r a 12 .199 a k a t o l i k u s esik. 

Numerus Animarum Diocesis Jaurinensis Anno 1767. 

D i s t r i c t u s 
Catholicorum 

Universim 
Acatholicorum 

Universim D i s t r i c t u s 
Confessionis 

capacium 
Confessionis 
incapacium 

Universim Confessionis 
capacium 

Confessionis 
incapacium 

Universim 

Jaurinensis 25,631 8,928 34,559 8,115 3,587 11,702 

Sup. Soproniensis 13,369 3,814 17,183 1,202 770 1,972 

Inf.' 22,564 7,029 29,593 4,604 2,252 6,856 

Sup. Mosoniensis 10,962 3,331 14,293 2,164 448 2,612 

Inf. 19,749 6,558 26,307 2,820 844 3,664 

Sup. Locsmándiensis 19,021 5,889 24,910 2,468 657 3,125 

Inf. 27,711 5,623 33,334 2,065 614 2,679 

Pápensis 9,179 4,910 14,089 3,910 1,463 5,373 

Rábensis 16,503 5,898 22,401 3,225 1,095 4,320 

Komáromiensis 13,564 5,860 19,424 11,286 3,740 15,026 

Sabariensis 24,785 7,471 32,256 3,352 1,026 4,378 

Sárváriensis 7,297 3,071 10,368 1,099 592 1,691 

Kemenesaljensis 13,314 5,324 18,638 6,471 2,549 9,020 

Tótságiensis 8,969 3,283 12,252 5,804 2,943 8,747 

Hegyhát et őrségiens 20,015 7,074 27,089 3,845 1,385 5,230 

Németujváriensis 19,885 6,934 26,819 4,148 1,955 6,103 

Rohonciensis 11,785 4,171 15,956 6,214 2,331 8,545 

284,303 95,168 379,471 72,792 28,251 101,043 

Summa Summarum: 480,514. 



A protestáns lelkészek, oratóriumok és tanítók száma 
győregyházmegyében 1767- ben. 

Lel-
kész 

Orató-
rium Tanító 

Győri kerületben: 

Györszemerei plébánián — — — — — — 
Fölpécen — —• — — — — — — — 
Kispécen — — — •— — — .— — — 
Gyarmati plébániához tartozó Téten — — •— 
Szombathelyi plébánián — — — — — — 
Rédén — -— — — — — — — — 

1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 

1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 

1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 

Soproni kerületben: 

Soproni plébánián — — — — — — — 
Mosoni kerületben — — — — — — —-
Felsőlocsmándi kerületben — — — — — 

6 

2 ev. 

6 

1 ev. 

6 

gimná-
zium 

Alsólocsmándi kerületben : 

Lövői plébániához tartozó Nemeskéren — — 1 ev. 
superin-
tendens 

1 ev. 1 ev. 

Pápai kerületben: 

1 ev. 
superin-
tendens 

Tüskevárhoz tartozó Karakószörcsögön — — 
Ugodi plébániához tartozó Bödögén — — — 
Ádásztevelen — — — — — — — — 
Nagyszőllősön — — — — — — — — 
Kertán — — — — — — — — — 
Vecsén — — — — — — -— — — 
Gyiróthoz tartozó Szentlászlón — — — — 
Oszlophoz tartozó Szentkirályon — — — — 
Csetényben — — — — — — — — 
Dudaron — — — — — — — — — 
Nyárádi plébánián — — — — — — — 
Dabronyban — — — — — •— — — 
Derecskén — — — — — — — — — 
Mezőlakon — — — — — — — — 
Mihályházán — — — — — — —• — 
Alásonyban — — — — — — — — 

1 ev. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 

1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 

1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 

1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 

1 ev. 
1 ev. 
gimná-

zium 
1 ev, 
1 ev. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 

22 24 24 

Teszérhez tartozó Tamásin — — — — — 
Kovácsihoz tartozó Kupon — —• — — — 
Tapolcafőn — — — — — — — — 
Kéttornyulakon — — — — -— — — 
Vanyolához tartozó Lovászpatonán — — — 
Vaszarhoz tartozó Takácsin — — — — — 
Devecserhez tartozó Noszlopon — •—• — — 

1 ev. 

1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 

1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 

1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 réf. 
1 ref. 

Rábai kerületben: 

Szanyhoz tartozó Malomsokon — — — — 
Mihályihoz tartozó Vadosfán — — — — — 

1 ev. 
J ev. 

1 ev. 
1 ev. 

1 ev. 
1 ev. 



Lel-
kész 

Orató-
rium Tanító 

Komáromi kerületben: 

Tatához tartozó Bajon — — — — — — 
Almáson —. — — •—- — — — — 
Neszmélyen — — — — — — — — 
Kecskédhez tartozó Oroszlányon — — — — 
Dadon — — — — — — — — — 
Kömlődön — — — — — — — — — 
Szákon — — — — — — — — — 
Bokodon — — — — — — — — — 
Császáron — — — — — — — — — 
Etén — — — — — — — — — — 
Csépen — — — — — — —• — — 
Igmándon — — — — — — — — — 
Ácson — — — — — — — —• — 
Banán — — — — — — — — — 
SzőnyÖn — — — — — — — — — 
Kocson — — — — — — — — — 

1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 

1 1 ev. 
1 ev. 
I ref. 
1 ref. 

1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 

1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref 
1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 

1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 

Szombathelyi kerületben: 
15 16 16 

Kőszeghez tartozó Nemescsón — — — — 2 ev. 2 ev. 2 ev. 

Rohonci kerületben: 

Felsőőrön — — — — — — — — — 
Németújvári kerületben — — — — — — 
Hegyháti és Őrségi kerületben — — — — 
Tótsági kerületben — — — — — — — 
Sárvári kerületben — •— — — — — — 

1 ref. 1 ref. 1 ref. 

Kemenesaljái kerületben: 
3 3 3 

Dömölkön — — — — — — —- •— 
Külsővathoz tartozó Gergelyin — — — — 
Piriten — — — — — — — — — 
Nemesszalókon — — — — — — — 

» M 
Egeralján — — — — — — — — — 
Adorjánon — — — — — — — 
Külsővaton — — — — — — — — 
Csöglén — — — — — -—sr. — — — 

2 ev. 
1 ev. 
1 ref. 

1 ref. 

1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 

1 ev. 
1 ev. 
1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 

1 ref. 
1 ev. 
1 ref. 

5 9 8 

Összesen — — — — — — — — — 
Ebből evangélikus — — — — — — — 

és egy gimnázium Sopronban 
Református — — — — — — — 
és egy gimnázium Adásztevelen 

53 
25 

29 

61 
27 

34 

60 
27 

33 



Igaz, a restauráció Mária Terézia alatt még folyamatban volt. 
Évről-évre kisebb-nagyobb számot tettek ki az áttérések. A kato-
lizálás azonban már nem volt oly nagyfokú, hogy az említett szám-
viszonyt észrevehetően megbontotta volna. 

Nézzük például a komáromi kerületet 1739-től 1756-ig. Kis-
béren áttért 20, Igmándon 14, Mocsán 14, Kecskéden 4, Kocson 
12, Kemenesalján: Sótonyban 6, Miskén 14, Jánosházán 17, Pápó-
con 1, Kenyerin 1, Hetyén 12, Mihályfalván 5, Oszkón 2, Hőgyé-
szen 2, Szentmártonban 4, Peresztegen 2, Baltaváron 3, Külső-
vaton 8. 

Általában azt kell mondanunk, hogy az akatolikusok különö-
sen azokon a helyeken, ahol nagyobb tömegben éltek együtt, erő-
sen kitartottak hitük mellett. A kocsi plébános közli a megtértek 
körülményeit is és ezek azt mutatják, hogy nagyobbrészt függő 
viszonyban levők és kiskorúak tértek át többszöri intésre és buz-
dításra, nagyon sok esetben házasságkötés alkalmával1 9) . 

Nem járt tehát mindig eredménnyel az állam az irányú törek-
vése, hogy a protestáns lelkészek és tanítók eltávolításával az 
akatolikusok könnyebben lesznek áttéríthetők. A harkaí plébános 
írja a püspöknek, hogy a protestáns szülők még az iskolába sem 
engedik gyermekeiket, arra meg, hogy a hit elemeire kioktathatná 
őket, semmi módja sincs2 0) . 

A hegyeshalmi plébános szerint a tanítás könnyebben menne, 
ha kényszeríteni lehetne őket katolikus templombajárásra, ha a 
magánistentisztelettől, a biblia és heretikus könyvek olvasá-
sától el lehetne tiltani őket, ha beteghez kat. papot hivatnának, 
ha az ellenszegülőket a kiharangozástól és egyházi temetéstől 
meg lehetne fosztani. 

A locsmándi esperes jelentése szerint az akatolikusok száma 
nemcsak hogy nem csökkent, hanem még növekedett is. 1670-ben 
vették el mind az oratóriumot, mind a miniszter lakását a protes-
tánsoktól és alakították át katolikus templommá és plébániává. 
A templom visszafoglalása után a katolikusok száma észrevehe-
tően nagyobbodott . 1703-ban Esterházy Pál nádor az egész köz-
séget katolikus hitre térítette és megeskette őket, hogy fej- és 
jószágvesztés terhe alatt nem térnek vissza előbbi hitükre2 1) . 

19) 1752. Szabó Erzsébet 17 éves cselédleány. Az indítóok: „piis moni-
tis mota". Takács Katalin réf., 20 é., házasság alkalmával. — 1753. Falusi 
Judit 16 é., ref. cselédleány. Indítóok: „per crebras adhortationes tandem". 
Szabó Éva réf., 20 é. cselédleány, házasságkötés alkalmával. — 1754. Cse-
tény Judit réf., 16 é. cselédleány. — 1755-ben Horváth Judit réf., 14 é. cse-
lédleány. Indítóok: „piis adhortationibus mota". Cziráky Zsuzsanna réf., 
31 é., házasság alkalmával. Szabó Katalin 16 é., ev. cselédleány. Indítóok: 
„per pias adhortationes mota". Kristóf Éva 17 é., ref. cselédleány. Mária 
Anna ev., 19 é. cselédleány. Indítóok: „proprio pio motu". Lengyel István 
réf., 20 é., házasságkötés alkalmávial. Ignuándon 14 áttérő közül 12 kiskorú, 
Mocsán 14 közül 12, Kisbéren 20 közül 17. 

20) 1757. márc. 8. Miscel'l. 
21 ) 1757. máj. Miscell, 



A Rákóczi-felkelés idején azonban újra vallást változtattak. 
Voltak, akik maguk kitartottak a katolikus hitben, de gyermekei-
ket már protestánsoknak nevelték. 1733-ban már oratóriumot épí-
tettek és nyilvános vallásgyakorlatot folytattak úgy, hogy a falu-
ban ők a vezetők, számuk meghaladja a katolikusokét, akik na-
gyobbrészt szegények, mert az eladó földeket és házakat mindig 
protestánsok veszik meg. 

Amíg az oratóriumokat és a prédikátorokat nagyrészt sike-
rült az artikuláris helyekre visszaszorítani a földesúri és várme-
gyei beavatkozás segítségével, a Leopoldinum azon részének a 
megvalósítása, amely a protestáns lelkészek és tanítók joghatósá-
gát korlátozza, nagyon kevés eredménnyel járt. Majdnem általá-
nos tény, hogy ahol prot. lelkész működött, vallási ténykedéseket 
is végzett a körülfekvő falvakban. 

Holetz István, beledi plébános panaszkodik a győri konszisz-
tórium előtt, hogy a vadosfai lelkész ,,sine litteris testimoniaíibus" 
és a stóla előzetes lefizetése nélkül két beledi lakost össze-
e ske t e t t ^ ) . 

Ugyanezen prédikátor egy beledi katolikus lányt luteránus 
legénnyel adott össze2^). 

A kenyeri parochus (1753) Miskey Ádám dömölki prédikátor 
miatt panaszkodik, hogy folyton sértegeti joghatóságát 2 4 ) . Egy 
asszonyfai leányt „sine deposita stóla et informatione" össze-
esketett, ezen pár gyermekeit meg is keresztelte; egyik csöglei 
lakost a plébános tudta nélkül titokban eltemette, sőt nemcsak 
protestánsok, hanem még katolikusok temetését is elvállalja2 5) . 

A nagypiriti miniszter Kispiriten beszédet tart és más val-
lási ténykedéseket végez 2 6 ) . 

1759. szept. 17. rendelettel a protestáns lelkészeket házas-
sági ügyekben a megyéspüspök fennhatósága alá helyezték. Alkal-
mat adtak a rendelet kibocsájtására Miskey Ádám dömölki és Mli-
nárik László nemescsói ev. lelkészek többszöri törvényellenes es-
ketései. A rendelet kibocsájtásának háttere a következő. Német 
György ev. és Danes Anna kat. szentjakabi lányt Miskey Ádám 
nemescsói ev. prédikátor a szőczei plébános engedélye nélkül 
összeadta. A vármegyei vizsgálat nyomán kitűnt, hogy Danes Já-

22) 1756. febr. 7. Miscell. 
23) Edvei akatolikusokat tamásiakkal esketett össze kihirdetés és 

,,1'itterae testimoniales" nélkül. 
24 ) 1753. máj. 5. Miscell. 

) Ugyanezen prédikátor a csöglei nemes Karcsay Zsigmond leányát 
farádi nemes Ostfi Lajossal eskette össze, gyermekeiket megkeresztelte és 
egyházkelőnél assistált „Caeterum magno numero sunt mulieres plebeae, 
quas introduxit et q.uibus infantes baptisavit et haec omnia sine informatione 
et praevia deposita stóla. (A kenyeri plébános levele konszisztóriumhoz.) 
1753. jan. 25. Miscell. 26) Pedig Mária Terézia 1749. jan. 17. kiadott rendeletében ismételten 
eltiltja ettől őket: „ne ultra loca Mansionum suarum excurrere, aut iuris-
dictionem catholicorum parochorum inviolare, hosque turbare praesumant". 



nos szülei katolikusok és hogy leányuk, Anna is mindaddig, míg 
Német György meg nem kérte kezét, katolikus módon élt. Nagy 
Ferenc szőczei plébános mindent megtett, hogy a leányt a kat. 
vallásban megtartsa. Magához hivatta a szülőket és intette 
őket, hogy leányukat küldjék el jegyesoktatásra és végezze el a 
szent gyónást. Közben új plébános jött Szőczére, aki szintén meg-
tagadta az összeesketést az oknál fogva, hogy a leány katolikus. 
És miután a kétszer felajánlott stólát nem fogadta el, Nemescsóra 
mentek, ahol a beteg nemescsói lelkészt helyettesítő dömölki pré-
dikátor megáldotta házasságukat. 

Ezért a tettéért a szombathelyi konszisztórium maga elé idézte 
Miskey Ádám minisztert, akit mivel nem jelent meg, 100 forintra 
ítélt a szentszék. 

Egy másik esetben Mlinárik László nemescsói miniszter két 
nádasdi lakost adott össze, akik közül a lány katolikus volt, a stóla 
előzetes lefizetése, a litterae testimoniales nélkül. 

E két üggyel a helytartótanács is foglalkozott és 1759. szept. 
1 T-i visszaélések hatása alatt elrendelte a királynő, hogy a pro-
testáns lelkészek a rokonság fokai, a házasság felbontása és a 
jegyesek kihirdetését illetőleg az egyházmegyei hatóságtól 
fügjenek 2 7 ) . 

A csöglei református miniszter tiltott fokú házasságoknál 
segédkezett, katolikusokat prot. szertartás szerint temetett el. 

Sikos István kertai ev. minisztert a győri konszisztórium maga 
elé idézte, mert két karakószörcsöki párt a stóla előzetes lefizetése 
nélkül összeadott. A lelkész jogtalanságnak fogta fel a győri kon-
szisztórium eljárását és ezért a királynőhöz folyamodott elégté-
telért. Mivel a püspöki konszisztórium jogosan cselekedett, a hely-
tartótanács elutasította panaszát. (1760. nov. Miss.) 

A nemescsói ev. prédikátorok titokban többször bejártak a 
szomszédos Kőszegre és ott lelkészi teendőket végeztek. Ezért 
Kőszeg városa 1702-ben azt határozta, hogy a miniszte-
rek a jövőben csak a parochus előzetes tudtával és beleegyezé-
sével léphetnek a városba, különben a város elöljárósága lefogatja 
őket. A határozatot semmibe sem véve, a következő években a 
kerteken át éjjel jártak a városba. 1716-ban a plébános a városi 
tisztviselőtestülettel együtt megintette őket, ezzel aztán elérték 
azt, hogy 1749-ig semmiféle panasz sem volt ellenük. Ekkor azon-
ban újra megjelent a nemescsói miniszter Kőszegen és amint a 
diákság észre vette, üldözőbe vette. A parochus azonban eltiltotta 
a fiatalságot minden jogtalanságtól és a későbbi kellemetlenségek 
elkerülése végett úgy határozott a városi hatóság, hogy valahány-
szor Kőszegre jönnek, jelentkezés után városi hajdút adnak mel-

27) Eos (ti. ministros) quoad ternas promulgationes, testimonia, item 
super nullitate inpedimenti et stolae depositione iurisdictione Dioecesanorum 
eorumque foro spirituális subjectos esse deciarat. 1759. szept. 17. Helytartó-
tanácsi rendelet, 



léjük. 20 évig ezen óvóintézkedéssel megőriztetett a béke a protes-
tánsok és a katolikusok között. 1769-től kezdve azonban újra el-
maradt a jelentkezés. 1774. dec. 17. végre megengedte a helytar-
tótanács a minisztereknek Kőszegre való szabad bemenetelét, de 
csak mint privát embereknek, vallási ügyeket nem intézhet-
tek el 2 8) . 

Az 1776. szept. 13. kiadott helytartótanácsi leirat a kato-
likus személyek elcsábítását más vallásra szigorúan megtiltja. 
Idegen személyeket sem a pópák, sem a prédikátorok törvényes 
elbocsájtás nélkül nem adhatnak Össze. Ezen rendelet kibocsájtá-
sának az volt az oka, hogy több bécsi görögkeleti kereskedő kato-
likus nőt csalt Bécsbe és Magyarországra visszatérve, mint görög-
keletiek keltek egybe. Győrött is találkozunk ilyen esettel. Popo-
vics Sándor szkizmatikus kereskedő Forfinger Klára kat. nővel 
Bécsből titokban Győrbe jött, ahol ez utóbbi katolikus hitét el-
hallgatva, luteránusnak mondta be magát és a pópa összeeskette 
őket. 

A királyi rendelet értelmében az akatolikus tanítóknak sem 
volt szabad vallási ténykedéseket végezni. Ennek ellenére mégis 
azt találjuk, hogy ahol nem volt lelkész, az iskolamester vezette 
az akatolikusokat. A réti és kapi akatolikus tanítók miniszteri 
teendőket végeztek, a helytartótanács ezért elűzte őket a közsé-
gekből. A püspök azt ajánlja a helytartótanácsnak, hogy helyükbe 
kat. tanítókat helyezzen, mert hiszen ők is megtudnák tanítani a 
gyermekeket az elemi ismeretekre és így legalább békesség lenne 
a protestánsok és katolikusok között. A gergelyi prot. tanító a 
távollevő minisztert a néphez intézett beszédekben és a szokásos 
előimádkozásban is helyettesíti az 1746. júl. 5-i rendelet 
ellenére2 9). 

Az adorjáni ludimagister, a lelkésszel együtt, hetenként két-
szer megy át Eperaljára és ott vallási ténykedéseket végeznek, 
temetnek, keresztelnek és beszédet intéznek az akatolikusokhoz. 
Ilyenkor aztán a katolikusok is meghallgatják őket. Az 1749. jan. 
17-i intimatum szerint pedig súlyosan kell büntetni azokat, kik 
katolikust elcsábítanak. 

A nemesszalóki tanító az oratóriumokban felolvas, beszél, 
betegeket látogatja, továbbá rendszeresen kihirdeti a jegyeseket. 
Ezt pedig tiltja a helyt.-tanács 1767. okt. 21. kiadott rendelete3«)). 

A mérgesi tanítót el is mozdították állásától, mivel többszöri 
figyelmeztetés után is vezette az akatolikusok vallási gyülekezetét, 

28) 1774. dec. 17. Miss. 
2B) „Ne ludimagistri sub amissione officii populo contiones faciant aut 

postillas praelegant' és ugyancsak az 1767. okt. 12. rendelet: „Ludimagi-
ster acatholicorum etiam ab omni praeoratione simpliciter inhibiatur". 

30) „Acatholicus ludimagister ab omni omnino praeoratione, sepultura, 
aliisque functionibus ministerialibus exercendis sub poena (casum in 
contrarium abinde amotionis simpliciter) inhibiatur". 



a téti ellen pedig fiskális pört indítottak, mert prédikátor tiszté-
ben járt el. 

Ugyanezen okból űzték el a baboti, szobári, alsólövői tanító-
kat is és helyükbe katolikus ludimagistert helyeztek3 1) . 

A komárommegyei csépi ref. tanító, amellett hogy törvényte-
lenül került a faluba, előlimádkozik az oratóriumban és más mi-
niszteri teendőket is végez. A helytartótanács figyelembe véve azt, 
hogy csak egy éve működik a községben, egy feltétel alatt meg-
engedi, hogy továbbra is ott maradjon, t. i., hogy miniszteri teen-
dőket nem végez, evangélikus és katolikus gyermekeket nem 
tanít, különben pedig nemcsak hivatalától fosztják meg, hanem 
el is űzik onnét. 

Sok bajjal járt a vegyesházasságot szabályozó rendeletek 
végrehajtása is. III. Károly 1731-ben a vegyesházasságot minden-
kép a plébánosok joghatóságába uta l ta 3 2 ) . 

Mária Terézia a vegyesházasságot megszorította, amennyi-
ben csak azon feltétellel engedte meg, ha a gyermekeket katolikus 
vallásban nevelik3 3) . 

Hogy ezen rendeletnek nagyobb nyomatéka legyen, 1756. 
aug. 30. mind az egyházi, mind a világi elöljárókat a legszigorúb-
ban figyelmeztette arra, hogy azokat, akik reverzálist adtak, birói 
úton is kényszerítsék Ígéretük tel jesí tésére3 4) . 

Az ellenőrzés mégis inkább egyházi részről történt meg, ami 
természetes is, mert a plébános ismeri legjobban hívei viszonyát. 
A plébános a püspökön át kéri a megyei hatóság segítségét szük-
ség esetén. 

A Kocsban lakó protestáns Malasy Ferenc és Szanyi Kata-
lin, bár reverzálist adtak, mégsem nevelik gyermekeiket kat. val-
lásban. A püspök erre a komárommegyei hatósághoz fordul, hogy 
a szavukat szegő szülők ellen fiskális pört indítson. 

Abban az esetben, ha a szülők közül valamelyik katolizálna, 
a gyermekek is áttérhetnek vele együtt. Gőb János 3 5 ) soproni ev. 
lakos feleségét, aki áttért a katolikus hitre, sokat zaklatja, mert 
gyermekeit is a kat. vallásban akarja nevelni. A püspök a hely-
tartótanácson át kér segítséget a városi hatóságtól a soproni 
parochus számára 3 6 ) . 

31) 1770. okt. 29. és 1770. febr. 5. Intim. 
32) 1731. márc. 21. „Ut disparis Religionis homines tam in articulari-

bus, quam non articularibus locis praecise coram parocho loci catholico 
matrimonium inire possint". 

33) 1749. jan. 17. „Ut proles ex diversae religionis matrimoniis 
susceptae ritu catholico edocentur, desuperque Reversales porrigant Diaeces-
nis dumtaxat et medio horum parochis observatione". Hanuy F.: A ve-
gyesházasságok jogtörténete különös tekintettel Magyarországra. Pécs, 
1904, 67. 1. 

34) 1756. aug. 30. Ugyanezen rendeletet erősíti meg az 1768. júl. 28. r. 
és az 1770. nov. 18-i is. 

35 ) 1755. jan. 23. Miss. 
88) Miscell. 1769. júl. 17. 



A törvénytelen gyermekeknek a katolikus vallást kell követ-
niök. Sanderin Mária akatolikus nő Ritter Mátyástól származó 
törvénytelen gyermekét protestánsnak nevelte. A pinkafői plébá-
nos felterjesztésére a helytartótanács azon megokolással, hogy ha 
az árvákat, tekintet nélkül hogy milyen vallású szülőktől szület-
tek, katolikusnak kell nevelni, akkor természetes, hogy a törvény-
telen gyermekeket is, mivel azok az állam gyámsága alatt élnek. 

Bár a plébánosok nagy gonddal őrködnek azon, hogy a rever-
zálist adó szülők Ígéretüket megtartsák, mégis elég gyakori eset, 
hogy ezt elmulasztják. A házasságkötésnél az ilyenek összeeske-
tését a plébános meg szokta tagadni, ha csak nem katolizálnak. 
1763. azonban már azt a rendeletet adta ki a helytartótanács, hogy 
a vegyesházasságból született akatolikusok, ha a katolikus vallást 
sohasem gyakorolták, minden nehézség nélkül összeadhatók. 

Mária Terézia nemcsak azzal törődött, hogy a katolicizmust 
terjessze, hanem arra is gondja volt, hogy a katolikusokat hitük-
ben megtartsa. Ezért szigorúan büntette az indifferentizmust és 
még szigorúbban az aposztáziát. Az óvári uradalom úriszéke He-
gyeshalmon élő Hübner Pál és neje ellen fiscalis pört indított, 
mert mindketten kat. szülőktől születtek, mégis protestánsoknak 
vallották magukat. A helytartótanács ezért a férjet egy évre, a 
feleséget pedig kettős apostasia vétsége miatt 2 évi börtönre ítélte, 
hetenként két napi böjttel összekapcsolva3 7) . 

Gyakori eset, hogy mind az aposztata, mind pedig az aposzta-
ziát elősegítő protestáns prédikátorok ellen vizsgálatot és fiscalis 
pört intítanak. A püspök (1763.) megbizza a szemerei plébánost, 
Büki Sándort, hogy a gyömörei parochussal együtt vizsgálják 
meg két patonai apostata ifjú és Bánya Erzsébet ügyét, aki kato-
likus férjétől született gyermekeit ev. hitre csábította. A vizsgá-
latnak főleg arra kellett kiterjednie, hogy Bánya Erzsébet nem 
alattomosan és a kat. hit elleni gyűlöletből vitte-e át gyermekeit 
az eretnekségbe, vagy indifferentizmusból származik-e az eset? 
Vájjon az ev. lelkészt megfenyítették-e? Gyóntak-e már a gyer-
mekek akatolikus módon, nem tiltották-e őket el a kat. istentiszte-
leten való résztvevéstől és gyónástól? Ha igen, akkor mind a lel-
kész, mind a szülő ellen indítsanak fiscalis pör t 3 8 ) . 

Különösen az aposztaziába visszaesőket sújtotta keményen az 
á l lam 3 9 ) . 

A cseh származású és Sopronban élő Hodina Ferenc ellen 
Sopron városa fiscalis pört indított s a püspök kéri a helytartó-
tanácsot, hogy az 1749. máj. 17. kiadott kir. rendelet értelmében 

37) 1763. máj. 8. Miscell. 
38) 1763. febr. 8. Miss. 
3B) V. ö. az 1731. Res. VI. p. „Apostatae demum, praecipue, dum quis 

ex Augustanae et Helveticae Conf. addictis, praeprimis catholicam fidem 
amplecteretur, deinde vero ab eadem deficiendo, rursus eo redire atteritaret, 
gravi, arbitraria poena, per jurisdictionatum secularem magistratum sunt 
puniendi." 



szigorúan büntessék meg, mert már a második esetben tántorodott 
el á kat. hittől. Csehországban emiatt hosszú börtönbüntetéssel 
súj to t ták 4 0 ) . 

A vallási közömbösség ellen, mely II. József alatt öltött a leg-
nagyobb méretet, már Mária Teréziának is kellett küzdenie. Az 
1766-ban XIII. Kelemen „Christianae Reipublicae Salus" kezdetű 
brevéjében figyelmeztette a keresztény államokat arra a veszede-
lemre, mellyel a felvilágosodás irodalma fenyegeti őke t 4 1 ) . XIII. 
Kelemen vészkiáltása nem maradt visszhang nélkül. Mária Terézia 
decretumot adott ki, melyben államilag intézkedik nemcsak az 
irodalom eszméi, hanem az ebből fakadó gyakorlati következ-
mények meggátlására i s 4 2 ) . Különösen a lelkészkedő papság 
figyelmét hivja fel azon sajnálatos tényre, hogy mind a vegyes-
házasságban élő családokban, mind a teljesen kat. családokban 
vannak olyanok, kik gyermekeiket az akatolicizmusban vagy épen 
az indifferentizmusban nevelik. 

A püspök figyelmét sem kerülte el a nyugati eszmék hatá-
saként jelentkező rombolás. 1767-ben, midőn a királynő decretu-
mát egyházmegyéjében kihirdette, hiveit külön körlevélben figyel-
mezteti és óvja a felvilágosodás eszméinek pusztító levegőjétől. 
Az enciklikában találóan jellemzi a XVIII. század szellemi áramla-
tainak különböző formáit, az ateista, deista, materialista tanokat, 
Rousseau ferde természetszemléletét, a janzenistáknak a pápa fő-
ségét és lelki hatalmát korlátozó, továbbá a megváltás egyetemes-
ségét tagadó tanításait. 

A bevezetésben a káros libertinizmus előretörésére hivja fel 
hivei figyelmét, majd áttér az erkölcsi szabadosság terjesztőinek 
jellemzésére, „akik előtt nincs semmi szent és akik gúnyt űznek a 
legszentebb eszményekből is". „Mert az effajta emberek, — írja 
a püspök — hasonlóak az ateistákhoz vagy épen ateisták is, akik 
nem hisznek Istenben, a mindenség teremtőjének létezésében, ha-
nem mindent az egész világegyetemmel együtt a véletlennek tulaj-
donítanak, vagy ha el is ismerik az égnek és földnek végső 
urát, azt oly gyengének és tehetetlennek gondolják, mintha őt az 
ég teljesen lefoglalná, a földet pedig az emberek fiainak adná és 
nem törődne mindezzel semmit. Ezért aztán azt állítják, hogy 
egyedül a romlott természetet kell követnie az embernek, melynek 
vak szenvedélyeitől elragadtatva, féktelenül rohannak a legundo-
kabb bűnökbe és romlásba. És amint a kinyilatkoztatott vallásról, 
annak legszentebb titkairól gonoszul gondolkodnak, úgy megve-
téssel szólnak a szentségekről, különösen az Oltáriszentségről és 
a bűnbánat szentségének használatáról, tetszetős érvekkel szétsze-
dik és ostromolják és természetfeletti erejét kigondolt érveik bántó 

1777. júl. 22. Miscell. 
41) Brunner Emöd: A francia felvilágosodás és a magyar kat. hitvéde-

lem. Pannonhalma, 1930. 3. 1. 
42) 1767. május 3. 



mesterkéltségével elveszik. A római pápa lelkihatalmát és főségét 
annyira megszűkítik, hogy Krisztus helyettesének az Egyház leg-
főbb pásztorának puszta címén kívül alig hagynak valamit. Magá-
nak az Egyháznak a hatalmáról is csúfolkodva beszélnek, törvé-
nyeit megvetik, meghatározásait romlott eszük vizsgálatának vetik 
alá és csalatkozhatatlanságát oly szűk korlátok közé szorítják, 
hogy ezzel az nem is tudna íennállani". 

Azért kéri papjait, hogy a „damnabiíis libertinizmust és indif-
ferentizmust" bárhol is fordulna elő, gyökerestől irtsák ki4 3) . 

A püspök aggódása nem volt alaptalan. Az erkölcsi szabados-
ság és vallási közömbösség terjesztői, a felvilágosodási eszmék 
már Magyarországon is elkezdték romboló hatásukat. Mutatja ezt 
az a hangulat, mellyel a pápai brevét és a királyi decretumot a po-
zsonyi könyvcenzura fogadta. 

Ezt erősíti meg François Xavier de Fellner nyilatkozata is, 
aki szerint a főúri és intelligens körökben már általánosan ismer-
ték a francia racionalisták műveit4 4) . 

A szemináriumokban sem voltak ismeretlenek a felvilágoso-
dás szellemi áramlatai. Győrött már 1751-ben Bajus tanait vitat-
ták 4 5 ) . A felvilágosodási eszmék azonban a falvakba még nem 
jutottak el. 

A vallási közömbösség ugyan elég nagyfokú, különösen azo-
kon a helyeken, ahol protestánsok és katolikusok vegyesen lak-
nak kat. pap nélkül s bár a jezsuita évkönyvek a missiókkal kap-
csolatban gyakran beszélnek libri pravi-ról, mégis azt kell mon-
danunk, hogy az indifferentizmus nem a felvilágosodási eszmék 
terjesztéséből, hanem a vallási tudatlanságból magyarázható. 

Ebből a vallási tudatlanságból fakadó közömbösségnek legti-
pikusabb példája az, melyet Mlinárik Ádám törvénytelen esketése 
ügyében mondott el egyik tanú, hogy azon a vidéken olyan szo-
kás uralkodik, hogy a lányok mindaddig, míg férjhez nem men-
nek, egyik valláshoz sem csatlakoznak, házasságkötés alkalmával 
pedig a férj vallását követik. 

Külön kell foglalkoznunk az akatolikus árvák nevelésével. 
1749-ben kiadott kir. rendelet felhívja az egyházi és világi ható-
ságok figyelmét arra, hogy gondosan őrködjenek az árvák kat. 
nevelésén4 6) . 

Mivel ez a rendelet nem fejezi ki világosan, hogy milyen ár-
vákról van szó, a püspök a kétség elűzése végett a helytartó-
tanácshoz fordult, ahonnét feleletet konkrét eset alakjában kapott. 

1753-ban végeztek ki Sopronban egy Magerler nevű em-

43) 1767. jún. Miss. 
44 ) Birkás G.: Egy belga jezsuita Magyarországon a XVIII. században. 

Kat. Szemle. 1923., 467. 1. 
45 ) 1751. Évkönyv. 
46) 1749. 7. p. „Magistratus j u r i sd i c t i ona l non minus, quam Diaece-

sanos et hornm parochos sedulo curare iussit, ut orphani in fide catholica 
educentur". 



bert, feleségét pedig száműzték. Hát ramaradt gyermekeiről a ki-
rálynő úgy intézkedett, hogy a kat. val lásban nevelendők 4?) . 

Mivel pedig a soproni akatolikusok a rendelet értelmét még 
ezen konkrét eset után sem akarták abban az értelemben venni, 
hogy az nemcsak a kat., hanem az akat . árvákra is egyformán vo-
natkozik és éppen ezért Larisz Mihály és Pfeiffer Dániel árváit is 
akatolikusoknak akar ták nevelni; Zichy ekkor ú j ra a helytartó-
tanácshoz fordult az említett rendelet értelmezése végett , ahonnét 
1769. júl. 20. (Nro. 2541. sz. alat t) világos és félre nem érthető 
módon azt a választ kapta , hogy a rendelet egyformán áll mind a 
kat., mind az akat. árvákra . 

Már ia Terézia ezen eljárását azzal okolja meg, hogy Neki, 
mint Summus Princepsnek, az összes árvák gyámjának joga van 
elrendelni, hogy Magyarországon minden árva az uralkodó kat. 
vallást kövesse 4 8 ) . 

A királynő ezt a rendeletét még egyszer megerősítet te 1774. 
jún. 30. kelt rendeletével, mikor a cigányok vallási hovatar tozásá-
val foglalkozott . 

Lássunk néhány péklát ezekre az intézkedésekre. 
A soproni városi ha tóság jelentést tesz a helytartótanácsnál , 

hogy tudomásul vette Őfelsége határozatá t , amely szerint Pfeiffer 
Dániel, Szaka István és Larisz Mihály evangélikusok árvái a vég-
rendeletükben megnevezett akatolikus gyám gondoskodása alatt 
legyenek, azonban a városnak gondoskodnia kell a gyermekek ka-
tolikus neveléséről. 

A hőgyészi plébániához tartozó Szii Máriát a biróság 100 
forintra ítélte, mert unokáit evangélikusoknak nevelte. A hely-
tar tó tanács egyúttal felhivja mind az egyházmegyei , mind a me-
gyei ha tóságokat , hogy éber gonddal őrködjenek az árvák kat. 
nevelésén. 

Sopron város tanácsa az 1747, rendelet értelmében kiküldötte 
Stephanits István városbírót Sopron kegyurasága alá tartozó köz-
ségek árváinak összeirása végett. Ágfalváról és Lépesfalvárói 7 
protestáns árvát vittek az ágfalvi plébániára, ahol a plébános fel-
szólította őket hitük megtagadására és a kat. vallás követésére. 
Az egyik kis árvalány erre azzal válaszolt, hogy inkább fejét 
hagyja venni, semhogy evangélikus hitét megtagadja . Természe-
tes, hogy a városi karhatalommal szemben ő maradt alul. A városi 
hajdúk megragadva Sopronba vitték, ahol egyik városi tisztviselő 
szolgála tába fogadta és a dominikánusok térítgették. 

Ugyanezen kis árva lánynak volt két fiútestvére is, kiket ne-
velőszülei nem akar tak kiadni. Mivel a fenyegetés ha tása alatt az 
édesapa elszökött, feleségét zárták bör tönbe 4 9 ) . 

Cságh István egy 4 éves árvalányt fogadott örökbe és evan-

47> 1775. Miss. 
48 ) V. ö. Szekfii : M. I. V. 193. 1. 
49) 1760. máj. Intim. 



gélikusnak nevelte. A kőszegi plébános katolikus hitre akarta 
téríteni s a városi hatóság segítségét vette igénybe. Cságh, hogy 
a leányt el ne vigyék, elrejtette, emiatt aztán börtönbe került és 
csak 100 forint fejében bocsájtották szabadon 5 0 ) . 

Érzékenyen sújtotta a protestánsokat a Carolina Res. azon 
rendelkezése, hogy az akatolikus céhek,is tartoznak a kat. isten-
tiszteleten résztvenni. 

A tatai plébános az ev. és ref. tatai szabókat pénzbirsággal 
sújtotta, mert nem vettek részt az urnapi körmeneten, sőt az egyik 
szabót még mestersége gyakorlásától is elti l totta5 1). 

A soproni protestáns céhek panaszt tettek a helytartótanács-
nál, hogy a város plébánosa jogtalanul kényszeríti őket a kat. 
istentiszteleten52) való megjelenésre, mert az 1681-i 25., 26. t.-c. 
értelmében ez alól ők fel vannak mentve. Valójában azonban az 
1715-i 16., 17. t.-c. és az 1762. és 1776. rendeletek világosan ki-
mondják, hogy minden mesterember köteles résztvenni pénzbün-
tetés terhe alatt az urnapi körmeneten és a szentmiséken. 

A legártalmasabb csapást azonban a katolikus eskümintával 
mérték a protestáns nemesekre és városlakókra. Az állam a kat. 
eskü kötelezésével akarta őket a közhivataloktól elzárni. A kato-
likusok és protestánsok az első elkeseredett harcot az eskü kérdé-
sében az 1729-i országgyűlésen vívták meg és ekkor a protestáns 
párt pillanatnyi sikert ért el. A katolikusok azonban ezt nem vet-
ték figyelembe. 1732-ben Károly már elrendelte, hogy az akato-
likusok csak abban az esetben vállalhatnak hivatalt, ha az eskü 
szövegébe a Boldogságos Szűz és a szentek nevét is belefoglal-
ják. Ezzel aztán megindult az elkeseredett harc. Egy-két várme-
gyében, ahol többségben voltak, a királyi kegy biztosította a pro-
testánsok hivatalviselését, legtöbb helyen azonban visszaszorítot-
ták őket. 

Kőszegen és Sopronban, ahol a lakosságnak körülbelül egy-
harmada volt protestáns, mindig bekerült egy-két protestáns szám-
arányuknak megfelelően a városi tisztviselőtestületbe. 1743-ban 
azonban egyik prot. tag nem akarta a kat. esküt letenni. Erre 
egyetlen akatolikust sem választottak be a tisztviselőtestületbe. 
A protestánsok ezért panaszukkal felmentek Bécsbe a királynő-
höz. Ugy látszik, Mária Terézia annyit megtett érdekükben, hogy 
ez év júniusában ismét beválasztottak hármat a kat. eskü letevésé-
nek feltétele mellett. Novemberben azonban újra felküldtek a kő-
szegi akatolikusok két embert Bécsbe, akikhez Sopronból is csat-
lakoztak, hogy elpanaszolják a rajtuk esett sérelmeket. A királynő 
azonban újra csak azon feltétellel igérte meg nekik támogatását, 
ha a katolikus esküminta szerint esküdnek 5 3) . 

B0) 1762. nov. 12. Intim. 
51 ) 1766. márc. 5. Miss. 
52) 1778. jan. 14. Miss. 
ft3) 1745. jan. 18. Miscell. 



Az állam ilyen és hasonló rendeletei mély nyomokat hagy-
tak a protestánsok lelkében. Ennek aztán az lett a következménye, 
hogy felgyülemlett keserűségüket nem egyszer a katolikusokon 
töltötték ki. 

1753-ban az ácsi katolikusok Szent Márk napján épen kör-
menetben vonultak a szántóföldekre búzaszentelés végett, midőn 
az akatolikusok templomából harangjelet adva, a protestánsok 
tömegesen rohanták meg különféle gazdasági eszközökkel a kat. 
körmenetet és a verekedésben több katolikus megsebesült5 4) . A 
helytartótanács vizsgálatot rendelt el az ügyben és a támadás 
megszervezőjét börtönnel sújtotta. 

A szerdahelyi és szentmihályi plébánosok arról panaszkod-
nak a konszisztórium előtt, hogy midőn körmenetet vezettek Dö-
mölkre a csodatevő Szűz Mária-szoborhoz, Szapon, mely nem is 
artikuláris hely, a ref. miniszter nem engedte meg nekik a falun 
való átvonulást, hanem tömegesen összeverődve, különböző ütle-
gekkel rontottak a békésen haladó körmenetre és a magukkal vitt 
Boldogságos Szűz szobrát gyalázkodó szavakkal illették5 5). 

A külsővati akatolikusok megakadályozzák a katolikusokat 
a szentségek fölvételében, megzavarják a templomban végzett 
istentiszteletet, a gyermekeket erőszakkal kényszerítik a herezis 
karjaiba, katolikus szolgáikat ünnepnap eltiltják a szentmisétől, 
böjti napokon húst adnak nekik, a vasár- és ünnepnapokat meg-
szentségtelenítik5 6) . 

A nagyclémi földesúr, Ihász Imre a katolikus telepeseket 
különféle módon kínozza, vesszőzteti őket, számukat mindenkép 
csökkenteni igyekszik, a protestánsokért pedig mindent megtesz. 
A XVIII. sz. közepén a faluban még csak 4 akatolikus volt, rá két 
évre már 20-ra nőtt a számuk, a kat. tanítót elűzte és helyébe 
protestánst hozott, aki a katolikusok harangját kénye-kedve sze-
rint használja, a katolikus gyermekeket tanítja, rendesen végzi a 
miniszter vallási teendőit, temet, beszédet intéz a néphez 5 7 ) . 

Különösen azokon a helyeken lépnek fel bátrabban, ahol a 
földesúr engedékenyebb. Farkasfalván, Kimlén, ahol Batthyány 
Zsigmond a földesúr, a prot. tanító kat. gyermekeket tanít, minek 
aztán az eredménye a gyakori aposztazia 5 8 ) . 

Az adorjáni protestánsok nem engedik be a faluba a plébá-
nost katolikus beteghez, sőt még a temetést is maguk végzik, min-
den szertartás nélkül5 9) . 

54 ) 1753. jan. 15. Miscell. 
65) 1747. jún. 2. Intim. 
5B) 1774. dec. 6. Miss. 
67) 1766. nov. 30. Miss. A helytartótanács a következőkép intézkedett 

Ihász Imre ügyében: Ellene fiskális pört indított, az ev. ludimagistert eltízite. 
68 ) 1765. nov. 20. Miss. 
5ß) 1777. dec. 27. Miss. 



A nemesszalókiak katolikus temetésnél tiszteletlenül viselked-
nek, imádság alatt még a kalapjukat sem veszik le 6 0 ) . 

Okleveleinkben a katolikus plébánosok jogtalan erőszakosko-
dásaira is találunk anyagot . A királynő állandóan figyelemmel 
kisérte a restauráció eredményét, számonkérte a konvertiták, az 
elűzött prédikátorok és elvett oratóriumok számának fel ter jeszté-
sét. Egyik intimatumban nyiltan bevallja, hogy a cassa parocho-
rum célja elsősorban az, hogy a plébánosokat felmentse az anyagi 
gondok alól, hogy így annál nagyobb sikerrel fáradozhassanak a 
másvallásúak megtérítésén. 

Az ilyen biztatások hatása alatt persze a plébánosok köny-
nyen átlépték a megengedet t határ t . 

A jákfalvi akatolikusok panaszt emeltek a királynőnél a felső-
patyi plébános ellen, hogy nem engedi meg a katolikusokkal való 
közös temetkezést, pedig ez volt a szokás kezdettől fogva, továbbá 
eltiltotta őket a katolikusokkal közös pénzen vett harangok hasz-
nálatától. A plébános el járása szerintük azért is jogtalan, mert 
rendesen fizetik a stólát, sőt még azt is megteszik, amire nincse-
nek kötelezve, megszánt ják a pap földjét, learat ják a gabonájá t , 
lekaszálják, összegyűjt ik és hazaviszik a szénáját , megfizetik a 
szokásos mérőgabonát . Az is panaszuk, hogy nagyon erőszako-
san lép fel a betegekkel szemben, megköveteli, hogy a betegek-
hez elhívják s ha nem teszik meg, erőszakosan, az aj tók feltöré-
sével is behatol, ráerőszakolja az utolsó kenet szentségét a 
be t eg re 6 1 ) . Ugyanez a panaszuk a felső- és alsőpatyiaknak és a 
rábabogyoszlóiaknak is. 

A legtöbb visszaélés azon fordul meg, hogy a plébánosok 
még a stóla lefizetése után sem engedték meg másvallású híveik-
nek az artikuláris hely lelkészével való szabad érintkezést, me-
lyet nekik a királyi rendeletek biztosítottak. Payer Dániel győri 
ev. lakos Fölpécre akart menni, hogy ott vallási kötelezettségé-
nek eleget tegyen. Már kocsira is ült, midőn a városi plébános pa-
rancsára ebben a katonák megakadá lyoz ták 6 2 ) . 

A cáki, doroszlói, farkasfalvi és csömötei evangélikus lakosok 
panaszt tettek a helytartótanácsnál , mégpedig a cákiak és dorosz-
lóiak azért, mert a szerdahelyi plébános nem engedi át őket ke-
resztelésre, esketésre Nemescsóra, vagy hosszasan akadályozza 
és ilyenkor megköveteli, hogy mielőtt a miniszter összeadná őket, 
több héten át já r janak el jegyesoktatásra . Akik ezt elmulasztják, 
még ha lefizetik is a stólát, nem hirdeti ki őket, vagy ha ki is hir-
deti, megtagadja tőlük a litterae testimonialest. 

Az alhóiak, farkasfalviak és csömöteiek pedig amiatt vádol-
ják papjukat , hogy azoknak, akiknek vagy apjuk vagy nagyapjuk 
katolikus volt, mindaddig, míg katolikussá nem lesznek, vagy re-

60) U. o. 
61 ) 1731. dec. 23. Miscell. 
6-') 1774. Intim. 



verzálist nem adnak, nem esketi meg őket. Keresztség esetén néni 
fogad el akatolikus keresztszülőket, hanem vagy a szakácsnéját, 
vagy a bábaasszonyt alkalmazza ebben a t isztben6 3) . 

Az óvári prépost-plébános, hogy a protestánsokat rákény-
szerítse arra, hogy betegjeikhez elhívják, oly határozatot tett káp-
lánjával együtt közzé, hogy azt a beteget, aki betegsége alatt nem 
hivatja őt magához, halál esetén csak néhány forint lefizetése 
ellenében hajlandó eltemetni. A püspök elítéli ezt az eljárást, mert 
ez a katolikus hitnek csak kárára van, azért kéri, hogy a jogtalan-
ságot mielőbb szüntesse meg, mert a királyi rendeletekkel is 
ellenkezik64). 

Mivel a keresztség szentségének kiszolgáltatása körül na-
gyon sok hiba történt a protestáns prédikátorok részéről, külön 
királyi rendeletek sürgették a szentség érvényes kiszolgáltatását. 

A hibák részint eretnek tanításból, részint pedig tudatlanság-
ból származtak. 

A püspök azt írja a helytartótanácsnak, hogy voltak lelké-
szek, akik vallásuk alapelveivel sem voltak tisztában, mások a ke-
resztség anyaga és formája körül voltak tudatlanságban, ismét 
mások ezek együttes a lkalmazásában 6 5) . 

Ha maguk a lelkészek sem voltak mindig tisztában a dolgok-
kal, akkor mit tételezhetünk fel az akatolikus bábákról? — írja a 
püspök. Természetes, hogy túltesznek tudatlanságban mesterei-
ken s így aztán nagyon sok gyermek örök üdvösségét teszik 
kockára. 

Azért már az 1731. okt. 5-i res. az akat. bábákat a kat. plé-
bánosok vizsgálatának veti alá, az 1731. ápr. 6 . 6 6) res. pedig az 
archidiakonusokat hatalmazza fel a prédikátorok e szempontból 
való felülvizsgálására. 

A keresztség körül két tévedést tanítottak. Voltak, akik azt 
tartották, hogy a sziikségkeresztség azon esetében, midőn a gyer-
meknek vagy csak a fejéhez, vagy csak a lábához lehetett hozzá-
férni, a keresztség nem szolgáltatható ki. Ezek ellen szól az 1731. 
okt. 5-i rendelet. 

A másik faj ta téves tanítás pedig az volt, hogy a szükség-
keresztseg esetében a gyermeket csak a lelkész keresztelheti meg. 
Hogy ennek gyakorlatba való átvitele is szokás volt, mutatják az 
1742. szept. 10. és 15., 1762. febr. 19., 1753. ápr. 3-ikán kiadott 
helytartótanácsi intimátumok. 

Hradizky János bársonyosi plébános írja a győri konszisz-
tóriumnak, hogy Bánk községben az ev. Nagy János újszülött 
leányát febr. 6-tól 8-ig keresztség nélkül hagyta, pedig előrelát-
ható volt a közeli halál. Mivel nem tartózkodott otthon a szombat-

M) 1777. okt. 20. Miss. 
1755. márc. 22. Miscell. 

85 ) 1775. Miss. 
M) L. Rihini: Memorabilia T. II. 253. 1. és 298. 1. 



helyi prédikátor, a nyuli pap, ki közben átvetődött Bánkra és 
aggódott a gyermek üdvössége miatt, meg akarta a lányt keresz-
telni, ezt azonban a szülők semmikép sem engedték meg s így a 
gyermek keresztség nélkül halt meg 0 7 ) . 

A parochiális szervezet kiépítésével szükségessé vált a pár-
bér rendezése is. Már a Diploma Leopoldinum világos szavakkal 
írja elő, hogy a nem artikuláris helyeken lakó protestánsok csak 
a stóla előzetes lefizetése után mehetnek a protestáns lelkészhez 
vallási ténykedést végeztetni. Ezen rendeletet III. Károly és Mária 
Terézia is megerősítették. 

A királyi rendeletek azonban arról is gondoskodnak, hogy a 
plébánosok protestáns alattvalóikat súlyosabban ne terheljék, 
mint a katolikusokat6 8) . 

Mária Terézia 1766. jún. 26-án kiadott intimátumában meg-
hagyja, hogy a parochusok akat. alattvalóikat a stólán kívül más 
szolgáltatásokra nem kötelezhetik, ha csak önként fel nem ajánl-
ják. Visszaélés mindkét oldalon fordult elő. Már előbb láttuk, 
hogy a plébánosok több esetben tettek jelentést a konszisztórium-
nál, hogy protestáns alattvalóik a stóla előzetes lefizetése nélkül 
végeztetnek lelkészeikkel vallási ténykedéseket. 

Viszont a plébánosok azon oknál fogva, hogy a protestánsok 
párbért nem fizettek, nagyobb stólát szedtek. így aztán összeüt-
közésbe kerültek alattvalóikkal, kik a királyi rendeletekre hivat-
kozva, megtagadták az úgynevezett szabadstóla fizetését. 

Tóth Sándor panaszt tett a helytartótanácsnál az újvárosi 
plébános ellen, hogy midőn leányát Felpécen akarta megkeresz-
teltetni, nem adott neki engedélyt mindaddig, míg csak 4 frt. 12 
garast le nem fizetett. Az is tárgya volt panaszának, hogy Tóth 
Katalin és Kollát András esküvője előtt 10 frt.-t, Hammer János 
leányának Téten történt esküvője alkalmával 12 frt.-t, Csapó Dá-
niel és Tóth Zsuzsanna házassága alkalmával pedig 10 frt. 23 
garast követelt. 

A helytartótanács mind az egyházi, mind a városi hatóságok-
kal megvizsgáltatta az ügyet. A vizsgálat befejezése után a püs-
pök a következő módon okolta meg a plébános eljárását. 

Néhány évvel ezelőtt a szabad stóláért járó visszaélések el-
kerülése végett oly rendeletet tett egyházmegyéjében közzé, hogy 
azon esetben, melyben a stólajog a parochusnak szabadstólát biz-
tosítja német plébániákon,ahol a stóla nagyobb a szokottnál,ennek 
kétszeresénél, a horvát községekben pedig a rendes stóla három-
szorosánál többet nem szedhet. A püspök ezen határozata értel-
mében, továbbá régi szokás szerint, főkép pedig a káptalan és a 
győri magistratus közt fennálló egyezmény értelmében a plébá-
nos mind a katolikusoktól, mind a protestánsoktól ezt a stólát 
szedte s ezt a kötelességüket szívesen is teljesítették a hivők, mert 

07) 1753. febr. 16. Miscelll 
6S) 1731. márc. 2. 



ezen kívül a parochusnak sem természetben, sem készpénzben mást 
nem kellett fizetniök. A püspök szerint a plébános ellen emelt vád 
bosszú müve, mert megakadályozta a káptalan és a városi ható-
ság segítségével a vádló azon tervét, mely szerint Újvárosban 
ev. iskolát akart felállí tani6 9). 

A rétiek szintén a szabadstóla miatt vádolják be plébánosu-
kat a helytartótanácsnál. Ifjú Takács Istvántól 1 frt.-t, Kelemen 
Páltól 24 garast , Erdélyi Mártontól 2 frt.-t, Kelemen Pálnétól ura 
temetése után 3 frt.-t, Gősi István gyermekének temetése után 1 
frt.-t, Szabó Istvántól 11 garast, Polgár Györgytől 25 garast, Sza-
lay Ádámtól 1 frt.-t, keresztelés után 26 garast, egyházkelő után 
12 garast, Takács István 2 fiának esketése után 2 frt.-t, Polgár 
Mihály házasságakor pedig 3 frt.-t követel t7 0) . 

A helytartótanács mindkét esetben jogtalanságnak minősí-
tette a plébánosok eljárását és visszatérítésre kötelezte őket a 
károsultakkal szemben 7 1 ) . 

69) 1767. jún. 30. Intim. 
70) 1753. jún. 7. Intim. 
71 ) 1775. jan. 2. Intim. 



IV. FEJEZET. 

• A SZEMINÁRIUM. 
A protestantizmus gyors elterjedését részben a papnevelés 

hiányos volta magyarázza meg. Érthető tehát, ha a trienti zsinat 
a szemináriumi nevelés fontosságára hivja fel a főpásztorok 
figyelmét. Az 1563. júl. 15.-én tartott XXIII. sessio korszakalkotó 
határozatot hoz, amely a főpásztoroknak kötelességévé teszi a 
szemináriumok felállítását» s benne a papi pályára készülő fiatal 
papnövendékek lelkiismeretes előkészítését. A zsinat felhatal-
mazza a püspököket, hogy a szemináriumok anyagilag való segé-
lyezésére gazdagabb javadalmú papjaikat még kánoni fenyíték-
kel is kötelezhetik1). 

A szentszék és lelkes támogatói, a jezsuiták fáradhatatlan 
buzgóságot fejtettek ki az irányban, hogy a szent zsinat elgondo-
lása minél bőségesebb gyümölcsöt hozzon. 

A megvalósításban maga a pápa, IV. Pius járt elő jó példával. 
Mindjárt a következő évben megalapította a Sem. Romanumot, 
melynek számára Lainez a Coll. Germanicum szabályait dolgozta 
át. Hamarosan számos spanyol, francia, német és olasz városban 
megnyílnak a papnevelő intézetek kapui. Elöljárók, tanárok csak-
nem mindenütt a jezsuiták2). Magyarország főpapjai határozták 
el magukat az egész kat. világon a leghamarabb a zsinat 
határozatainak kihirdetésére. Oláh Miklós esztergomi érsek, 
már 1564 elején tartományi zsinat keretében akarta megvitatni 
püspöktársaival a szeminárium megvalósításának lehetőségeit. 
A zsinat azonban az udvar ellenzése miatt elmaradt3) . A szemi-
náriumok felállításánál a legnehezebb kérdés az anyagi eszközök 
előállítása volt. 

A trienti zsinat erre vonatkozólag akként intézkedik, hogy a 
megyéspüspöknek két kanonok és két egyházmegyei pap közre-
működésével a püspökség, káptalan és mindennemű egyházi java-
dalom jövedelméből bizonyos részt a szeminárium részére joguk-
ban áll lefoglalni4). Nálunk részben a protestantizmus, részben 

0 Can. et deer. XXIII. de ref. 18. 
2) Bozsik P.: Az egri papnevelés tört. a XVIII. sz..-ban 1780-ig. Eger, 

1910. 18. 1. 
3) Fraknói: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római 

szentszékkel. III. k. Budapest, 1903. 143. I. 
4) Can, et deer, de ref. 18. 



a törökdúlás miatt nagyon sok egyházi javadalom elpusztult és 
idegen kézen volt, vagy pedig mostoha viszonyok közt kellőkép 
nem jövedelmezett s így a kijelölt forrás Magyarországon elég-
telen volt, azért más források után kellett nézni. Ily segédforrásul 
az elpusztult prépostságok, apátságok és kolostorok5) vagyona 
kínálkozott. 

Hazánkban az első szemináriumot Oláh Miklós állította fel 
1566-ban Nagyszombatban 6 ) . Utána időrendben a Collegium 
Germanico-Hungaricum, majd a XVIII. sz. első felében a bécsi 
Pazmaneum következik. A Szelepcsényi nagyszombati és Szécsényi 
budai szemináriumával egyidőben építették fel a győri szemi-
náriumot is Széchényi György püspöksége alatt és 1688-ban nyilt 
meg7) . Első prefektusa Kecskeméti Mihály kanonok lett. Az épület 
nem lehetett valami tágas, mert már 1732-ben nagyobbításra szo-
rult8). A szeminárium felállítása előtt a Pázmáneumban és a 
nagyszombati szemináriumban tanultak egyházmegyénk növen-
dékei9). Dallos Miklós 28 ezer forintcfs alapítványából a bécsi 
egyetemen állandóan 10—12 növendék végezte tanulmányait és 
ez az alapítvány helyben maradt még a püspöki szeminárium fel-
építése után is egy ideig 1 0 ) . 1732-ben, a szeminárium meg-
nagyobbítása után, Zinzendorff püspök hazahivatta növendékeit a 
káptalan jóváhagyása után a Pázmáneumból azzal a megokolás-
sal: „ut aptius nosci a tque in virtute et disciplina Ecclesiastica 
necessaria educari poss in t 1 1 ) " . A nagyszombati egyetemen is 
csak egy növendék részére hagyott alapítványt; Zichy 1767-ben 
ezt is hazahozta 1 2 ) . 

A győri szeminárium első teológiai tanárai a bencések voltak, 
majd domonkosok váltották fel őket. Groll Adolf pedig, aki maga 
is piarista volt, 4 piarista tanárra bizta a teológiai oktatást. Ketten 
tanították a theologia speculativát és a moralist, a másik kettő pe-
dig a theologia dogmaticát és filozófiát adta elő 1 3) . A teológiai 
tanárok az ellátáson és lakáson kívül még évi száz forintot kaptak 
a tanításért. Zichy püspök, aki élete végéig meleg barátságban 
élt a jezsuitákkal, 1744-ben felmentette a piaristákat a teológiai 
oktatás kötelezettsége alól és a káptalan engedélyével a jezsui-

5) Bozsik P.: id. m. 20. 1. 
ß) Karácsonyi ].: Magyarország egyháztörténete főbb vonásokban. 

970-től 1900-ig. Nagyvárad, 1915. 198. 1. 
7) A káptalan 1767. vizitációja Zichy püspöksége alatt. (Káptalani 

levéltár.) 
8) Id. m. 
») Rimely: Hist. Coll Pazm. Wiennae, 1865. 80. I. 
10) A kápt. 1767-es vizitációja. 
11 ) A kápt. 1767. vizitációja. 
12) Ekkor készült az 1763-ban földrengés által erősen megrongált 

szeminárium, melyet Zichy jórészt saját költségén és papsága adományaiból 
építtetett újjá. 13) u: 0. 



tákra biz ta 1 4 ) . Ugy egyezett meg velük, hogy az 1745-ben meg-
nyílt akadémián felállítják a szükséges teológiai tanszékeket s 
ezért nekik évi 650 forintot utal ki fejenkint a szeminárium pénz-
tárából 1 5 ) . Kezdetben csak 3 teológiai tanszék volt: a theologia 
dogmatica, a controversia és a kánonjog. 1757-től kezdve a theo-
logia dogmaticát már két tanár tanította. A teológiai tanfolyam 
azonban még mindig csonka volt és csak 1767-ben lett teljes, 
midőn a szentírásmagyarázat és egyháztörténet számára is külön 
tanszéket állítottak fe l 1 6 ) .A teológiai oktatás 1773-ig volt a jezsui-
ták kezén. A teológiai tanítás tartamára, mivel erre vonatkozólag 
pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, csak egyes adatok-
ból következtethetünk. 

A szeminárium megnyitása után, sőt még a XVIII. sz. első felé-
ben is a növendékek nem végezték el az egész teológiát. Paphiány 
miatt egy vagy két év multán is kibocsájtották őket az Ür szőlő-
jébe. Ezt bizonyítják a vizitációk feljegyzései, melyek szerint 
egyházmegyénk papjai ebben a korban a teológiának csak a gya-
korlati részét, a morálist végezték el, sőt némelyeknek csak a filo-
zófiai műveltségük volt meg 1 7 ) . Zichy korában pedig mikor már 
paphiányról nem lehetett szó, 4 éves teológiai kurzust végeztek a 
növendékek. 

A jezsuiták tanrendszerét véglegesen 1599-ben Aquaviva 
rendfőnök idejében állították ö s s z e l s ) t 

A Ratio studiorum az oktatást két nagy csoportra osztja. 
Egyikbe a felsőbb iskolák (studia superiora), másikba az alsób-
bak, a gimnáziumi osztályok (studia inferiora) tartoznak. 

A felsőbb oktatást két részre osztja: a filozófiai (facultas 
artium) és teológiai tanfolyamra. A bölcseleti kar rendesen 3, a 
teológiai kar pedig 4 évi tanfolyamra ter jedt 1 9 ) . 

A bölcseleti kar nem mellérendelt, hanem alárendelt társa a 
teológiának2 0) . A hittudomány mint scientia regia, fölötte áll min-
den más tudománynak. A bölcselet az ancilla theologiae szerepét 
tölti be, előkészület a hittudományhoz. Azért a teológia tanulását 
a bölcsészeti tanfolyamnak meg kell előznie2 1). 

A hittudományi tanfolyam tantárgyai: a szentírásmagyarázat 
és zsidó nyelv, a scholastica theologia és a casuistica. A szentírás-
magyarázatot 2 éven át kellett előadni a II. és III. éves teologusok-
nak. A scholastica theologia alkotja a hittudományi tanulmányok 

" ) U. o. 
15 ) Németh Ambrus: A győri tudomány-akadémia története. Győr, 

1897. I. r. 48. I. 
16) Németh A.: id. m. 60. 1. 
17) L. Vanyó Tihamér : A katolikus restauráció Nyugat-Magyarorszá 
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1») Molnár: Közokt. tört. Budapest, 1881. 156. 1. 
20) Molnár: id. m. id. h. 
21) Molnár: Id. m. id. h. 



legfontosabb részét. Az egész scholastica theologia-t rendesen 3 
tanárnak kellett naponként 2—3 órában tárgyalnia. Vezérkönyvül 
Szt. Tamás Summa theologica és Albertus Magnus Magister sen-
tentiarium cimü müvét használ ják2 2) 

A constituciók a tanárnak előírják, hogy az éles és finom vi-
tatkozást az orthodox hittel és kegyelettel kapcsolják össze 2 3 ) . 
Az egész theologia sehol.-ban az alap Aquínói Szt. Tamás legyen. 
Ezt kell a tanárnak követnie és hallgatóival megszerettetnie. 

A hittuodmányok harmadik tárgya a morális volt, vagy más-
kép casuistica. Itt inkább gyakorlati esetek és nehézségek erkölcsi 
értékével és megoldásával foglalkoztak, mint az elméleti tudo-
mánnyal. Célja jó és ügyes papokat nevelni. 

Hogy mennyire felelt meg a győri akadémiai oktatás ezen 
általános követeléseknek, kimerítő választ nem tudunk rá adni. 
A jegyzőkönyvek csak azt hagyták hátra, milyen tárgyakat taní-
tottak és kik voltak a tanárok. Azt láttuk, hogy kezdetben csak 
három teológiai tanszék volt: a th. dogmatica, controversia és 
kánon történet és csak később, majdnem 10 évre rá vezették be az 
egyháztörténelem tanítását. A morálisnak semmi nyomát sem ta-
láltam az Akadémián, azt hiszem, hogy ezt a szemináriumban 
tanulták a növendékek. Állításomat az is megerősíti, hogy a püs-
pök az 1767-i, majd az 1772-i házi szabályokban a morális ese-
tek bizonyos időközönkénti megoldását teszi kötelezővé a növen-
dékeknek, melyeket a viceprefektus szedett össze és adott át a 
prefektusnak. A zsidó és a görög nyelvnek a tanítását is csak a 
jezsuiták eltörlése után vezették be, mert Zichy még a szeminá-
rium 1773-iki állapotáról szóló jelentésében is arra kéri a helytar-
tótanácsot, hogy megfelelő anyagi segítséget bocsásson a szemi-
nárium rendelkezésére, hogy így a görög és zsidó nyelv tanszékét 
is betölthessék. 

Vezérkönyvül az előadásoknál a scholastica teológiához 
Antoine Gábor jezsuitának müvét (Theologia universa. Jaurini 
1755.), az egyházjoghoz Pichler Vitus jezsuita compendiumát, az 
egyházi szónoklattanhoz Kaprinay István S. J. munkáját használ-
ták. A szentirásmagyarázatnál nem volt határozott tankönyv. 

A század első felében még nem volt pontos dátum ki-
tűzve a szemináriumba való felvételre. Amikor jelentkeztek 
a folyamodók, felvették őket, de Zichy püspök már előírta, hogy 
a felvétel nov. hó első felében történjék meg 2 4 ) . A jelölteket a püs-
pök és a káptalan jelenlétében vizsgálatnak vetették alá és akiket 
felvettek, 8 napos, majd később 3 napos lelkigyakorlattal készül-
tek a beöltözésre. Az első évet a negyedévesek közül kinevezett 
viceprefektus gondos felügyelete és vezetése alatt töltötték, aki 
irányította őket a papi lelkület alapjainak megvetésében. Szoro-

22 ) Molnár: Id. m. 161. I, 
23) Molnár: Id. m. 160. 1. 
24 ) 1772. szem. szabályzat. 



sabb fegyelemben éltek, mivel az első évet próbaévnek tekintet-
ték. Elvárták tőlük az alázatosság, türelem, önmegtagadás, kész-
séges engedelmesség erényéinek kialakítását, a világias szellem 
és rossz szokások levetkőzését. Tilos volt nekik a barátkozás 
nemcsak a civilekkel, hanem még az idősebb klerikusokkal is. Az 
alázatosság gyakorlására alkalmas eszköznek bizonyult a kisebb 
házi teendők elvégzése, az idősebb klerikusok kiszolgálása és a 
betegek gondozása. Szűz Mária, Szt. Péter és Pál ünnepeinek 
vigíliáin alázatossági gyakorlatból ebédjüket a földön ülve ették 
meg. Ugy látszik, az idősebb klerikusok sokszor ki is használták 
a noviciusok készségét, mert Zichy külön is megtiltotta, hogy 
feleslegesen ne terheljék az elsőéveseket. A viceprefektus évköz-
ben többször magához hivatta őket, hogy akár a lelki életben tett 
előmenetelükről meggyőződjön, akár pedig, hogy a felmerülő ne-
hézségeikre feleletet adjon. Néha az idősebbek véleményét is ki-
kérte róluk. A noviciátus a beöltözéstől aug. 15-ig tartott. Szept. 
8-án a szeminárium kápolnájában a prefektus és a káptalan jelen-
létében a trienti hitvallást letették, ugyanekkor a veteránok is 
megújították fogadásukat és kötelezték magukat a szeminárium-
ból való kilépés esetén a szemináriumot ért kár visszatérítésére2 5) . 

Az előadások e korban nov. közepén kezdődtek. A tanár ma-
gyarázott, a növendékek pedig leírták a hallottakat. Szokásban volt 
évente kétszer-háromszor nyilvános vitatkozás (disputatio pub-
lica) mely nem ritkán nagy ünnepélyességgel szokott végbemenni. 
1749-ben a teológusok dobpergés és harsona mellett védelmezték 
az erényről szóló tételeket2 6) . Gyakran voltak jelen előkelő ven-
dégek is. A jezsuita atyákon kívül egyszer a püspök, másszor a 
kanonokok vagy más szerzetesek vitték a támadó szerepet. Amint 
a győri püspök részt vett a pannonhalmi vitatkozásokban, való-
színű, hogy a pannonhalmi főapát sem volt ritka vendég a dispu-
tációkon. A püspök a győztes teológusokat meg szokta jutal-
mazni. 1772-ben 12 frt. 60 garast adott a szemináriumnak egyik 
vitatkozás után. 

Havi vitatkozások is szokásban voltak, mert az 1772. szemi-
náriumi napirend erről is tesz említést, azonban semmi bővebbet 
nem tudunk róla. Az elmagyarázott anyagot az úgynevezett 
scabellumon szokták számonkérni a tanárok. Rendesen minden 
tantárgyból volt hetenként számonkérés. Ha ünnep nem esett a 
hétre, kedden és csütörtökön szünet volt, ha ünnep esett közbe, 
akkor azt már szünetnapnak nyilvánították. Évenként kétszer, 
húsvét körül és szeptember elején vizsgát szoktak tenni. Az előbbi-
nek examen paschale, az utóbbinak ex. autumnale volt a neve. 

Voltak az állandó hetiszüneteken kívül még u. n. dies dis-
pensationum, melyeket a prefektus adott a szemináriumnak. Ilyen 
szünetnapok voltak: újévkor, farsangkor, húsvétkor és pünkösd-

25) U. o. 
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kor három nap. Nagyboldogasszonykor, karácsonykor 4 nap és 
más napokon is a félévi és évvégi vizsgák vagy disputációk után. 
Ilyenkor aztán a szeminárium kirándulásokat szokott tenni a püs-
pök birtokaira, vagy a nyuli szőlőbe. Ezeken a napokon úgy lát-
szik Zichy idejében zajos mulatások is előfordultak, mert az 
1772. szabályzat az eltávolítás büntetésével súj t ja azokat, kik tán-
colást vagy zajos mulatozást ta r tanak 2 7 ) . 

A szeminárium vallásos gyakorlatairól teljes képet az adatok 
hiánya miatt csak alig lehet adni. Az 1767-i vizitáció szerint a 
kispapok a szentgyónáshoz és áldozáshoz vasárnaponként, Szűz 
Mária és a magyar szentek ünnepein járultak. Ha gyakori vagy 
pedig ritka volt az ünnep, az általános szabály az volt, hogy hóna-
ponként legalább háromszor kellett gyónniok. A spirituális taná-
csára azonban többször is járulhattak a szentségekhez. Egyetemes 
gyónást a beöltözés és a subdiakonátus előtt végeztek,lelkigyakor-
latot pedig- év elején, nagyböjtben és a nagyobb rendek előtt a 
spirituális vezetésével. Naponként hallgattak szentmisét a sze-
minárium kápolnájában, vasár - és ünnepnap pedig a székes-
egyházban s ugyanott szentbeszédet is. Konferenciabeszédet 
szombatonként a spirituális tartott. A IV. éves növendékek 
közül többet már az év elején pappá szenteltek és ők miséztek 
a kápolnában a kispapoknak. 1770-ben 15 IV. éves közül 8 volt 
studens pá ter 2 8 ) . A szentolvasót vasárnaponként, Szűz Mária kis 
Officiumát hetenként többször is elmondták. Naponként imádkoz-
tak a szeminárium alapítóiért és jótevőiért. Azok, akiket a nagyobb 
rendek a breviárium elmondására köteleztek, csak studiumban 
vagy indifferensben mondhatták el, de semmi esetre sem az órák 
alatt. 

A kispapok közt virágzott a Mária-kongregáció. Vasárnapon-
ként, valahányszor az akadémiában a felső Mária-kongregációnak 
gyűlése volt, ők is megjelenhettek. Naponként elmélkedtek és lec-
tio spiritualist végeztek. Vasár- és ünnepnap az idősebb növendé-
kek szentbeszédet tartottak a nép előtt, mások a katekizmus kér-
déseit magyarázták. 

Az 1772-ben Zichytől átdolgozott szemináriumi napirend 
hétköznap a következő volt. A növendékek csengetésre 4 órakor 
kelnek. 5 órára elvégzik az imát és elmélkedést. 5 órakor a házi-
kápolnában misét hallgatnak. Mise után negyed 8-ig studium. Fél 
8-ra mindenkinek az iskolában kellett lennie. 10 órakor vége az 
előadásnak, egynegyed 11-ig indifferens, majd studium három-
negyed 11-ig. Utána 11-ig lelki olvasmány. 11 -kor ebéd, alatta 
olvasás. 

Ebéd után háromnegyed l - ig indifferens. Pénteken, kántor-
böjtön és nagyböjt idején, amikor ebéd helyett csak kolláció volt, 
délután 1 órakor, kezdődött a studium. Háromnegyed 2-kor újra 
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iskolába mentek. 4 órakor visszatérve az iskolából háromnegyed 
5-ig indifferens, majd fél 7-ig Studium, utána negyedórai lelki 
olvasmány, majd vacsora, alatta újból olvasás. Vacsora végeztével 
fél 8-ig indifferens, utána 8-ig circulus, melyen a növendékek fel-
mondták a bidellusnak a leckét. 8 órakor elmondták közösen az 
esti imádságot, a mindenszentek litániájával együtt, majd lelki-
ismeretvizsgálat következett és felolvasták a következő napi el-
mélkedés anyagát. Háromnegyed 9-kor lefekvés, szombaton pe-
dig kilenckor. 

Szünetnapokon, mely hetenként kétszer volt, 4 órakor kelés, 
5-ig elvégzik az imát és elmélkedést. 8-ig ugyanúgy, mint iskolai 
napokon, 8-kor, jó idő esetén, háromnegyed 11-ig séta, utána Stu-
dium, lelki olvasmány és ebéd. Utána indifferens, 1-kor séta, rossz 
idő esetén indifferens háromnegyed 5-ig, majd 6-ig Studium, 6-tól 
egynegyed 7-ig lelki olvasmány, utána vacsora, fél 8-tól 8-ig 
leckefelmondás, lefekvés rendes időben. 

Május hónapban délelőtt is volt séta. Ebéd után egy órakor 
a kertbe mentek, ahol tekézhettek vagy sétálva a leckét vagy mo-
rálist ismételgették. 3 órakor kolláció volt. Kenyeret és egy sex-
tárnyi bort kaptak. Ha az idő megengedte, szünet időben nyáron 
a vacsorát is a kertben fogyasztották el. Ilyenkor magukkal vitték 
a teológiai könyveket is, kint végezték a lelki olvasmányt és csak 
8 órakor, az esti ima elmondásakor jöttek haza. 

Vasár- és ünnepnap előtti délután háromnegyed 3 kor vég-
ződtek az előadások. Utána assistentia és énekpróba volt, 3-kor 
a székesegyházba vonultak, majd a szentgyónásra való előkészület 
és gyónás következett. Az esti ima előtt félórás konferencia volt, 
melyet a prefektus, később pedig a spirituális tartott. 

Vasár- és ünnepnap 5 órakor keltek. A szentáldozás közösen 
karingben, a székesegyházban volt. Nagymise előtt újból átvették 
az assistenciát. Ebéd után tanulták a liturgiában használt dalla-
mokat és különböző szertartásokat. 2 órakor Mária-kongregációba 
mentek, ha nem volt gyűlés, akkor a misére és a breviáriummon-
dásra vonatkozó rubrikákat tanulmányozták. Majd részt vettek a 
vesperae-n, Szűz Mária ünnepein a mindenszentek litániája helyett 
a lorettóit mondták el. 

A szeminárium elöljárója a prefektus volt, akit a kanonokok 
közül nevezett ki a püspök. Ő intézte a növendékek anyagi és lelki 
ügyeit egyaránt. Azért mindig a szemináriumban kellett laknia. 
Később, a 70-es években a szeminárium lelki vezetését a spirituá-
lis vette át. A növendékek közül is többen viseltek hivatalt. A vice-
prefektus rendesen a legidősebb klerikus volt. Ellenőrizte a házi 
szabályok megtartását, referált a növendékek erkölcsi életéről és 
a tanulmányi állapotról a prefektusnak. 

A noviciusok magisteri tisztségét is rendesen a viceprefektus 
viselte. Felügyelt a noviciusokra. Ha erkölcsi vagy tanulmányi 
fogyatkozásokat vesz észre náluk, jelenti a prefektusnak. A pre-



fektus cantus vezette az éneket, a bibliotecarius a könyvtárt, ő 
jelöli ki az egyes vasárnapokra a szónokot és a katekétát. 

A prefektus sacelli felügyel a kápolnára, kijelöli a studens-
páterokat a klerikusoknak misézni és felveszi az intenció-pénzt a 
prefektustól. 

A prefektus vestiariae kötelessége a növendékpapok rutta-
szükségleteinek összeírása, a bidellus dolga a tanulmányi ügyek 
ellenőrzése, a megoldott morális casusok összeszedése. 

A negyedévesek kivételével mindenkire rákerült az ebéd és 
vacsora alatti olvasás kötelezettsége. E hivatal hetenként válto-
zott. Asztalszolgák (ministri mensae) ketten vagy hárman voltak, 
ők szolgálták ki a többi növendékeket és ebéd vagy vacsora után 
ettek. A lotores a mosást intézték. Ők söpörték ki minden szerdán 
és szombaton a múzeumot és a hálótermet, ők vitték be a mosás-
hoz szükséges vizet, t isztogatták a lámpákat és gyertyákat. 

A győri szeminárium alapjait Dallos Miklós győri püspök 
25.000 forintos alapítványa vetette meg 1629-ben. A szeminárium 
Széchényi György püspöksége alatt épült fel, aki újra 25.000 
forinttal növelte az eredeti összeget. Matkovics Mihály győri 
kanonok hagyatékából 50.000 forintot kapott. A XVIII. sz. elején 
mutatkozó paphiány különösen az alsó papság tagjait indította 
arra, hogy a szeminárium nagyságát növeljék s így minél több nö-
vendék felvételét tegyék lehetségessé. 

1702. jan. 1. Rosenics István kópházi plébános 1500 forintot 
adott a szemináriumnak azon célból, hogy rokonai közül egy ifjút 
taníttasson ki papnak. 1713. márc. 28. Bárdossi György egy ifjú 
eltartásáért és minden szombaton a köveskuti parochián tartandó 
mise elmondásáért 3500 forintot hagyományozott. 

A szeminárium nagy jótevője, Széchényi György nemcsak 
pénzzel, hanem ingatlannal is segített raj ta. Kisbért, Nagybért, 
Hantát, melyek a török dúlás előtt a Szt. Mihályról nevezett hantai 
társaskáptalan birtokában voltak, 1669-ben a király engedélyével 
világi kézből visszavette és a szeminárium rendelkezésére bo-
csájtotta. 1750-ben azonban Mária Terézia ezen községeket 
Toussaint Ferenc bárónak adományozta azon kikötéssel, hogy 
ennek fejében 48.000 forintot fizessen a győri szemináriumnak. 

1749-ben Bazilics Márton kanonok 2000 forintos alapítványt 
tett egy rokon ifjú tanítására. 1758-ban Paumgartner János pan-
nonhalmi provizor évi 5 szentmise mondásáért 200 forintot ado-
mányozott. 1764-ben Beniczky Sándor a studenspáterektől a ma-
gyar szegényház templomában hetenként kétszer tartandó mise 
fejében 1000 forintot hagyományozott. 1768-ban Szabó Imre ka-
nonok egy növendék eltartására 2000 forintot, ugyanő a székes-
egyházban hónaponként mondandó mise fejében 200 forintot 
adott. 

A szeminárium ezen vagyonának ellenőrzése a káptalan 



dolga volt, aki a pénzösszeget az arra szorulóknak 5—6 százalék 
kamatra k iad ta 2 9 ) . 

* * * 

A papság anyagi ellátásával, szellemi és erkölcsi életével való 
bővebb foglalkozás már meghaladja dolgozatom kereteit. Csóka 
Lajosnak „Sopron vármegye egyházi és tanügyi viszonyai III. Ká-
roly és Mária Terézia korában" című munkája elég bőven foglal-
kozik ezekkel a kérdésekkel. Csak pár szóval próbálom összefog-
lalni azokat a lelki vonásokat, melyeket a XVIII. sz. második és 
harmadik negyedében egyházmegyénk arculata visszatükröztet. 
Általában azt kell mondanunk, hogy mind a papságot, mind a hí-
vőket áthatotta az az eszme, hogy Magyarországnak megint kato-
likussá kell lennie egészen, a Boldogságos Szűz kiválasztott 
országává. 

Ezért aztán e kor sem a papság, sem a hívők részéről nem 
ismerte a liberális történetszemlélettől annyira hangoztatott vallási 
türelmet. A papság mindent megtett, hogy a lelki megújhodás 
nagy munkája teljes legyen. Hogy mégis voltak hiányok a vallási 
igazságok ismerete és az öntudatos katolicizmus terén, annak 
okait részben a papság hiányában, részben pedig vegyesvallású 
községekben, a katolikusoknak másvallásúakkal való gyakori 
érintkezéseiben kell keresnünk. 

A papságról nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy hivatása 
magaslatán állt. Zichy negyvenéves püspöksége alatt feltűnő cse-
kély számmal fordulnak elő a klérus részéről súlyosabb erkölcsi 
botlások. A szentéletü püspök szent példája visszasugárzott a 
falu lelkipásztorainak életében is. Az espereseknek kerületük pap-
jairól beküldött ilyen jellemző szavai: „alázatos", „tisztaéletű", 
„békés természetű", „tudomány szerető", mind azt mutatják, hogy 
a Regnum Marianum lelkipásztorai annak a szellemnek voltak örö-
kösei, mely a jezsuita missionáriusok szívét fűtötte, midőn faluról 
falura járva, semmi áldozatot sem kiméivé egyedül a lelkek üdvé-
nek éltek. 

A hitélet elérte tetőpontját. Utána már hanyatlás következett. 
Csete Istvánnak, a századeleji nagy jezsuita szónoknak optimista 
bizakodása, hogy röviden megvalósul az integer kat. Magyar-
ország, nem valósult meg. II. József felvilágosult, a katolicizmus 
szépségeit értékelni nem tudó uralma letarolta a Regnum Maria-
num virágzó katolicizmusát. 

20 ) Kápt. 1767. vizitációja és 1770-ben a szem. vagyonának összeírása. 



TARTALOM : 
Oldal 

Források 
Bevezetés 

3 
5 

I. fejezet Zichy Ferenc . . 
II. „ Hit és erkölcsi élet 18 

8 

IV. „ 

Gyónók és áldozók száma; áttérések; szent beszédek 
tárgya; kongregációk, testvérületek; búcsújárások; jezsuita 
népmissziók, catecheticai missziók ; templomi zenekarok; 
vasárnapok és ünnepek liturgiája; 1775.-Í jubileumi búcsú; 
szegénygondozás; soproni jezsuita konviktus; kőszegi 
és soproni árvaház. 

Az akatolikusok 48 
Az artikuláris törvények végrehajtása; az egyházmegye 
lakóinak, az akat. miniszterek, oratoriumok, és tanítók 
száma ; az akat. lelkészek, tanitók törvényellenes tény-
kedései ; aposztázia ; vegyesházasság; hítközömbösség ; 
akat. árvák katolikus nevelése; akat. céhek; kat. eskü-
minta és a protestánsok; a plébánosok törvénytelen fel-
lépése a protestánsokkal szemben ; a stóla és a protes-
tánsok. 

A szeminárium 71 

Nihil obstat. 
Dr. Marcellinus Faludi, 

censor. 
Nr. 84/1933. 

Imprimatur. 
Chrysostomus Kelemen m. p., 

Coadiutor et Ordinarius. 



- ' . 

- • 

I 

• y - v 

- i;v 
. . . 

• 

: 



PANNONHALMI FÜZETEK, 
A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁGI SZENT GELLÉRT-FŐISKOLA 
HALLGATÓINAK DOKTORÁTUSI ÉRTEKEZÉSEI. (1926-TÓL.) 

1. Koller Pius: Faj és haj. Budapest, 1926. — — — — 2 P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Ausonius költészetében. 

Pannonhalma, 1928. — — — — — — — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak korában. 

Pannonhalma, 1928. — — — — — — — — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér: A katholikus restauráció Nyugatmagyar-

országon. Pannonhalma, 1928. — — — — — — — 4 P 
5. Kurzweil Géza: A forma, mint kifejező eszköz Klopstock 

ódaköltészetében (Német Philológiai Dolgozatok, XXXVII. 
sz.). Budapest, 1928. — — — — — — — — 3 P 

6. Nagy K. Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének földtani 
viszonyai. Pannonhalma, 1928, — — — — — — — I P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katholikus egyházi és tan-
ügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannon-
halma, 1929. — — — — — — — — — — 3 P 

8. Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannon-
halma, 1930. — — — — — — — — — — 3 P 

9. Brunner Emőd: A francia felvilágosodás és a magyar 
katholikus hitvédelem. (Bibliothèque de l'Institut Français 
à l'Université de Budapest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930. — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik: A hazai német naptárirodalom törté-
nete 1821-ig. (Német Philológiai Dolgozatok, XLVI. sz.) 
Budapest, 1931. — — — — — — — — — — 2 P 

11. Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg katholikus res-
taurációs tevékenysége a győri egyházmegyében. Pannon-
halma, 1931. — — — — — — — — — 3 P 

12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete. Pan-
nonhalma, 1932. — — — — — — — — — — 2 P 

13. Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében Zichy 
Ferenc gróf püspöksége idején. (1743—83.) Pannonhalma, 
1933. — — — — — — — — — — — — 2 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában. 
(Pannonhalma. Győr megye.) 


	Források
	Bevezetés
	I. fejezet Zichy Ferenc
	II. fejezet Hit és erkölcsi élet
	III. fejezet Az akatolikusok
	IV. fejezet A szeminárium
	Tartalom
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81
	82


