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Előszó. 
Jelen tanulmány egy kis incidensnek köszöni létrejöve-

telét. 1912. december havában Kassán ifj. Inczinger Ferenc 
röpirata jelent meg „A bártfai protestantizmus és a kul-
tura a múltban" cimen, mely csak a mult évben jutott ke-
zembe. Az eperjesi kollégiumot, melynek tanára vagyok, sok-
kal régibb és bensőbb kapcsolatok fiizik össze a bártfai 
kultura múltjával, hogysem e felett a különben jelentősnek 
éppenséggel nem mondható füzetecske felett napirendre tud-
tam volna térni. Viszont azonban nem követhettem szerzőt a 
pamfletszerü tárgyalás mezejére. Ehelyett igyekeztem a szó-
ban levő kort és várost történeti megvilágításba helyezni és 
az évszázados európai fejlődésbe beilleszteni Mert abban a 
kultúrközösségben, melyet a középkor teremtett, nem lehet egy 
város, egy egyház eseményeit, problémáit a többitől izoláltan 
megfejteni és feltárni. Ugyanazok az eszmék és törekvések, 
melyek az egyeseket mozgatták, lassanként az egész közös-
séget áthatották, viszont azonban az egyetemes okok többé-
kevésbé hasonló okozatokat szüitek mindenütt. 

Másrészt azzal a régebbi szemponttal is felhagytam, 
melyet Inczinger is követ, mintha a reformáció csak egyes 
emberek nézeteinek és véleményeinek kérdése lett volna. 
Az nem egyszerre keletkezett, annak csirái már a kö-
zépkor kulturális és gazdasági fejlődésében is fellelhetők. 
Egy angol sociologus szerint szakitanunk kell azoknak a 
felfogásával, akik a történelmet ugy tekintik, mintha az 
szétfolyó testű szellemek tánca lett volna felhőkből álló 
talajon (a ghost-dance on a floor of clouds), mintha a 
mult eseményeit nem épp oly emberek csinálták volna 
épp oly erényekkel, hibákkal, egyéni és társas szükség-



letekkel, mint mi vagyunk a mi alkatunkkal és természe-
tünkkel. (W. Small : American Journal of Sociology, V. 518.) 
Igaza van Louis Wallisnak, hogy a történelmet nem érthet-
jük meg másként, csak ha az emberi gondolatokat is 
az emberi élettel mint egésszel való kapcsolatban vesszük 
szemügyre (We cannot understand history until human 
thoughts are viewed in relation to human life as a whole, 
Sociological study of the Bible, 264.) Ezt a módszert, melyet 
ujabb kutatók már a bibliai tanulmányokban is alkalmaznak, 
követtem én a történeti események tárgyalásában s ennyiben 
munkám szerény kísérletnek is tekinthető e téren. 

A reformációt mint a középkori állapotokból kifejlődő, 
a kultura minden terére kiható egyetemes mozgalmat ismer-
tem meg forrásaimból s annak összes okaira, igy a gazda-
ságiakra is tekintettel voltam kutatásaimban. Miután anyago-
mat főleg városi levéltárakból merítettem, igy természetszerűleg 
a polgárság vezetőszerepe domborodik ki tanulmányomban. 
Ezért is adtam azt a Kassán megjelenő, „ Történelmi Közlemé-
nyek Abauj-Torna vármegye és Kassa múltjából" cimü folyó-
iratban közzé. (1913. évf. 2 - 4 . sz.) Azaz csak megkezdtem 
közzétenni, mert a harmadik folytatásos közlemény után a 
szerkesztőség udvariasan értésemre adta, hogy tanulmányomat, 
mely a helyi folyóirat kereteit túllépi, nagyon realisztikus és a 
„protestantizmus apologiája" akar lenni, tovább nem közöl-
heti. Ennélfogva a hátralévő részt lehetőleg megrövidítettem 
és magam nyomattam ki. Még pedig abban a reményben, hogy 
munkámmal a nagy közönségnél több szerencsém és kedve-
zőbb fogadtatásom lesz, mint a kassai szerkesztőségnél. 

Eperjes, 1914. julius hó. 

Dr. Obál Béla. 



I. Az egyházi és világi hatalom közötti harc 
okai és első kitörései. 

Hogy a reformációt a maga genezisében, keletkezésé-
ben megismerjük, visszamenőleg vizsgálnunk kell az egyházi 
és világi hatalom közötti ellentéteket és összeütközéseket. 

Az egyházi hatalom elveit és elméleti megalapozását 
részben már Ágoston De civitate dei c. művében, részben 
pedig az ál-Izidor-féle hamisított pápai ügylevelekben találjuk 
meg. Ε szerint csak egy igaz állam van a földön s ez az 
Isten állama, mely gyakorlatilag az egyházzal s pápasággal 
esik egybe. A világi állam, civitas terrenea csak annyiban bir 
létjogosultsággal, amennyiben az egyháznak rendelkezésére 
bocsátja erős karját. A pápai primátus jogai már ősidők óta 
léteznek, az egyház és annak feje felette állnak minden világi 
hatalomnak. VIII. Bonifatius az „Unam sanctam" bullában 
1303. már egyenesen kimondja, hogy minden emberi lénynek 
(omni humanae creaturae) alá kell vetni magát a pápának s 
a két kard, a lelki és a világi közül az elsőt az egyház maga 
kezeli, a másodikat a világiak, királyok és katonák kezelik 
ugyan, de az egyház érdekében s a pap akarata és türelme 
szerint (ad nutum et patientiam sacerdotis). A valóságban 
csak addig virágzott az egyházi uralom, mig a hivők azt ter-
mészetesnek, magától értetődőnek tartották. Minél inkább 
kellett azt hangoztatni és bizonyítani, mint ezt Bonifácnál 
látjuk, annál nagyobb hanyatlásra következtethetünk.1) 

Fontosabb volt azonban ennél az elméletnél az eszmé-
nek gyakorlati megalapozása, a pápai uralom gazdasági, pénz-
ügyi szervezése. Már Nagy Gergely (590—604) felismerte 

') Berchtold, Die Bulle Unam sanctam, 15. 
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annak a fontosságát, hogy a pápaság világi birtokokra, az 
úgynevezett egyházállamra támaszkodjék, azt mindjobban ki-
terjessze s azon minél tökéletesebb gazdaságot létesítsen A 
pápai pénzgazdálkodás szolgált az egyes fejedelmeknek is 
mintául s a pápai pénzügyi kamarát és irodát, melyekben 
Luther szerint több ezer irnok és hivatalnok dolgozott, utánoz-
ták a királyi kamarák.1) 

Aki már most az egyház és a pápaság tulhatalma ellen 
akart küzdeni, annak itt kellett kezdenie a támadást. így tett 
a 12. században Bresciai Arnold, Abelard tanítványa, maga 
is egyházi ember, apát, aki nyíltan hirdette, hogy a világi 
hatalom és birtok csak a világiakat, fejedelmeket illetik meg, 
az egyháziaknál csak hivatásuk eltévesztésére s üdvösségük 
elvesztésére vezetnek. A lelkész eltartásáról híveinek kell gon-
doskodniok a tizeddel és önkéntes adományaikkal. 

Bresciai Arnold fellázítja az olasz városokat, sőt magát 
Rómát is a pápa ellen, azonban végre is martirja lesz az 
ügynek.2) Utána azonban Wald Péter lyoni kereskedő és mások 
Franciaországban küzdenek az egyház elvilágiasodása ellen. Egy 
század múlva pedig Páduai Marsilius hirdet Luthernél is radi-
kálisabb elveket. Szerinte Krisztus az apostolokat és igy azok 
utódait, a püspököket és pápákat nem arra nevelte és taní-
totta, hogy uralkodjanak, hanem hogy tanítsák, intsék a 
népet, gyógyítsák a bűnösöket, mint a hogy az orvos gyó-
gyítja a maga betegeit. Az egyháznak nincs joga a hivöket 
kényszeríteni és büntetni, nincs joga tőlük tizedet és adókat 
követelni. Az államhatalom szekularizálja az egyházi vagyont 
és birtokot és csak annyit hagyjon meg, amennyi az egyház 
szolgáinak és szegényeinek ellátására szükséges. Birói hatal-
mát is terjessze ki az egyházra az állam. Az egész keresz-
ténységet érdeklő ügyekben az egyetemes zsinat az illetékes 
tényező. A pápai dekretumok nem egyebek, mint egy ural-
mon levő pártnak az intézkedései, melyeknek senki sem 

Ph. Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. 25. Luther 
Μ., A német nemzet keresztyén nemességéhez, ford. Masznyik E. 
Luther művei, 11. 42. 

2) Q. de Castro, A. da Brescia e la rivoluz. Romana del XII. 
sec. 530 
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köteles engedelmeskedni (nihil aliud sunt, quain ordinationes 
quaedam oligarchicae, quibus in nullo tenentur obedire 
christifideles).1) 

Mig Bresciai Arnold a városokat, addig Marsilius főleg 
a fejedelmeket, nevezetesen pedig Bajor Lajos német császárt 
igyekezett megnyerni eszméinek. Bajos eldönteni, hogy melyik 
ellenfél volt veszedelmesebb a pápaságra nézve, a városok-e 
vagy a fejedelmek? Megtörtént, hogy ugyanakkor, midőn pl . 
VII. Gergely megalázta IV. Henrik német császárt Canossá-
ban, a saját városával, Rómával s annak polgárságával nem 
birt megküzdeni s menekülni volt kénytelen. Az örök város, 
melyben még éltek régi világtörténelmi szerepének tradíciói, 
függetleníteni igyekezett magát a pápa világi hatalma alól. 
A körül folyt a küzdelem, hogy a pápától függő városi pre-
fektus vagy pedig a szenátus, a polgárság képviselő testülete 
kezében legyen-e a kormányzás ? Valahányszor viszályok 
támadtak a pápai kúriában s összevesztek a kardinálisok, a 
polgár ságkerekedett felül. így pl. midőn II. Honorius halála után 
1130-ban a kardinálisok egy része Paparesci Gergelyt (II. Ince), 
másik része pedig a zsidó származású Pierleoni Pétert (II. 
Anaklét) emelte a pápai székre s igy az egyházi főhatalom-
ban szakadás, schisma állott be. A római városi köztársaság 
ekkor igen megerősödött, a következő pápák is alig birtak vele, 
sőt II. Lucius 1144-ben a szenatussal folytatott véres küzde-
lemben életét is veszítette. Még a 15. században is megtör-
tént, hogy IV. Jenő pápának menekülnie kellett 1433-ban a 
római forradalom elől.2) 

Azonban sem Rómának, sem általában a többi olasz 
városnak nem állott érdekében, hogy a pápaságot teljesen 
leigázza. Hiszen a különböző ügyekben Rómába zarándokló 
keresztényekből nagy hasznuk volt. Különösen mióta VIII. 
Bonifác 1300-ban először proklamálta a jubileumi éveket, 
melyeken Rómában bucsut és lelki kegyelmeket osztogattak. 
Miként ma a világkiállításokra, ugy tódult akkor a nép Ró-
mába. hol a vallási gyakorlatok mellett a legkülönbözőbb 

!) Marsilius Defensor pacis c. művének néhány elve és tétele. 
Lásd bővebben i. Haller, Papstum und Kirchenreform, I. 74. 

2) L. Pastor, Geschichte der Päpste, I. 289. 

I * 
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élvezetekben is része volt s amellett minden régi és uj bűnei-
től feloldozva térhetett vissza hazájába, — csak éppen a pénze 
maradt az olaszoknál. így nem csoda, ha az olasz városok 
csakhamar kibékültek a pápasággal. Szellemileg ugyan többé-
kevésbé emancipálták magukat az egyház tanaitól, de viszont 
belátták, hogy az egyházból s a pápaság világhatalmi állá-
sából hasznuk is van. 

A döntő harcot ennélfogva nem is az olasz városok, 
hanem Páris, London, Oxford, Wittenberg, Worms, Basel, Genf 
stb vívták meg a pápasággal. Páris a maga egyetemével 
már a középkorban is a nyugati társadalom szellemi köz-
pontját képezte. D' Ailly Péter, Gerson János, Clémanges 
Miklós tanárok innen indították meg a 15. század nagy 
reformmozgalmát, mely a pisai, konstanzi, baseli zsinatokon 
jutott kifejezésre. Oxfordhoz és Londonhoz fűződik Viclif 
neve és működése, Wittenberghez és Wormshoz a Lutheré, 
Genfhez a Kálviné stb. Mindenütt az öntudatra ébredt pol-
gárság volt az, mely megvédte a maga reformátorát az egy-
házi hatalmak ellen. 

Lássuk már most közelebbről, mennyiben vették ki 
részüket a mi városaink ebből az egyetemes munkából, az egy-
házi, pápai hatalom alóli felszabadító küzdelemből. 

Nálunk is nagyok voltak az egyháziak bűnei, visszaélései 
s ennek megfelelően általános lehetett az elégedetlenség, az 
elkeseredés is. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy már ko-
rán tartottak nálunk is reformzsinatokat a bajok megszünte-
tése végett. 

Még az Árpádok idejében, 1279-ben történt, hogy Fü-
löp, fermói püspök, III. Miklós pápa követe a magyar klé-
russal Budán egyházi zsinatot tartott. A zsinat nagyszámú 
végzéséből1) egész korképet lehetne rajzolni. Az egyházi fe-
gyelem javítása érdekében kimondotta a zsinat, hogy az egy-
ház emberei, a prelatusok és összes klerikusok jó példával 
járjanak a nép előtt. Székhelyükön tartózkodjanak, ne vadá-
szosan kopókkal, hanem egyházi öltönyükben jelenjenek meg, 
kardot avagy tőrt (gladium vei cultelium) ne hordjanak ma-
guknál, felkelésekben, csatározásokban, zsákmányolásban, 

') Péterfy, S. Concilia eccl. rom. cath. I. 106. 
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rablásban, gyujtogatásban (seditionibus, proeliis, spoliis, rapi-
nis, incendiis) ne vegyenek részt stb. Otthon erkölcsösen 
éljenek, gyermekeiket ne tartsák maguknál (ne secum prolem 
habeant, quam in sacro ordine genuerunt, propter scandalum), 
a parochián korcsmát avagy kétes személyek számára mulató-
helyet itabernam ubi vinum minutatim vendatur, vei ubi viles, 
leves seu suspectae hospitentur aut conversentur personae) 
ne nyissanak, koczka és szerencsejátékkal ne foglalkozzanak 
(ad aleas et taxillos non ludant). Vigiliákat, éjjeli miséket 
gyakran ne tartsanak, miután azok botrányokra vezetnek, a 
templomban avagy annak udvarán táncmulatságokat ne ren-
dezzenek, se szemétlerakodó helynek ne használják a cin-
termet.1) 

A szerzeteseknek is meghagyja a zsinat, hogy szerzetük 
ruháját viseljék, egyenként és titokban ne járjanak ki a ko-
lostorból, hanem csak kíséretben, miután „consueverunt extra 
septa sui monasterii tarn patenter quam latenter, tarn turpiter 
quam damnabiliter per terram saepius evagari." (64 ρ.) A 
budai zsinat továbbá egyháziaknak és világiaknak, nevezete-
sen a patronusoknak szigorúan meghagyja, hogy egyházi va-
gyont el ne idegenitsenek, templomokat, kolostorokat világi 
lakásokká, sőt istálókká át ne alakítsanak, azokat ne tegyék lat-
rok barlangjává, tolvajok erősségévé, zsarnokok tanyájává, 
ahol a zsákmányt és rablott holmit raktározzák fel s az Isten-
nek szentelt helyet emberi vérrel és maggal szennyezik be.2) 
Az alsó papság terhein könnyíteni igyekszik a zsinat, midőn 
kimondja, hogy a prelatusok egyházi látogatások alkalmával 

Prohibeant . . . choreas in coemeteriis vei in ecclesiis duci; 
ne finius vei immunditiae aliae in caemeteriis adunentur. 43 ρ Nehogy 
azonban azt gondoljuk, hogy ez magyar specialitás lett volna, meg-
jegyzem, hogy a viennei, franciaországi egyetemes közzsinat 1311-ben 
hasonló határozatot mond ki a 9. kánonban. Hefele, Conciliengesch. 
VI. 544. 

2) Cum ecclesiae et monasteria esse debeant domus orationum, 
non speluncae latronum vei munimenta praedonum, dolentes referimus, 
quod . . . in ipsis tyranni raptores habitant et praedones, rapinae 
spoliaque reconduntur et praedae et quod valde horrendum est, loca 
ipsa deo dedicata et sanctificata frequenter humano sanguine et semine 
polluuntur. 53. ρ. Péterfy i. ti. 1. 120. 
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a papot és a népet túlságosan ne terheljék és intézkedik az 
alsó papság végrendelkezési jógáról, törvénytelen gyermekei-
ről stb. Védelmébe veszi a népet, melyet papjai — úgy-
mond — meg szoktak esketni, átokkal avagy bilincsekkel 
kényszeríteni, hogy ne merjenek ellene vallani avagy feljelen-
téseket tenni és ezzel megakadályozzák azt, hogy az egyház-
ban javításokat, reformokat lehessen keresztül vinni. Ezzel 
kapcsolatban igen fontos elvet mond ki a zsinat, midőn az 
ilyen egyházi fenyítéket és kiközösítést érvénytelennek nyil-
vánítja és igy közvetve jogot ád a hívőknek, hogy az egyházi 
visszaéléseket szóvá tegyék.1) 

Mindezekben a reformokban a király és a polgárok szí-
vesen támogatták a pápai követet. Amint azonban a legátus 
a király és az ország érdekeit sértő határozatokat terjesztett 
a zsinat elé, IV. László király vétót mondott s midőn a követ 
nem tágított, a budai polgároknak parancsot adott, hogy a 
zsinati atyákat űzzék ki városukból. A király máskülönben 
saját embereivel szemben is megvédte az egyház jogait, igy 
1274-ben megtiltotta a szepesi főispánnak, hogy a papok 

!) Quia nonnulli praelati, saeculares et reguläres, subditis suis 
inhibent, ne ecclesiarum sive monasteriorum suorum statum personarum 
et rerum eorundem superioribus suis seu aliis, per quos ad notitiam 
eorum perveniat, insinuent vei exponant eosdem subditos sub iuramenti 
interpositione et aliis vinculis adstringentes, vei in ipsos si secus fece-
rint, excommunicationis sententiam proferentes- Nonnulli etiam ex eis 
subditos ipsos plerumque alios sibi obligant, ne de caetero dicant sive 
deponant, denuntient aut faciant a'.iquid contra eos, per quod malum 
vei damnum aliquod incurrere possent. Eo quibus frequenter venit, quod 
cum superiores, ecclesias et monasteria ipsa visitant, ipsorum monasterio-
rum seu praelatorum aut etiam subditorum statum scire non possunt, 
propter quae multa in eis tarn in capite quam in membris, quae correc-
tione et reformatione indigent, remanent incorrecta. Nos contra huius-
tnodi detestabiles et periculosas astutias pvovidere volentes, omnia 
super his vincula interprosita, obligationes omnes super hoc initas sen-
tentias et quaequnque alia huiusmodi occasione obsecuta, inita seu 
facta, vei quae in posterum ferri vei fieri contigerit penitus revocamus, 
rexalamus atque cassamus ac cassa et irrita nuntiamus: Decernentes 
subditos et alios supradictos a praedictis obligationibus, sententiis atque 
poenis totaliter absolutes et ad eorum observationem aliquatenus non 
teneri. 40. p. Péterfy i. m. I. 115. 
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hagyatékát önkényesen lefoglalja,1) de viszont nem engedte, 
hogy az idegen legátus saját királyi felségjogait érintő hatá-
rozatokat mondasson ki a zsinattal. Ilyen volt az, hogy a 
prelatusok és egyházi személyek általában felette állnak a 
a királyoknak és királynőknek s Istentől birván az oldás és 
kötés hatalmát, az apostoli szentszék is felette áll minden más 
bíróságnak; ennélfogva szigorú büntetés, az egyházból való 
kiközösítés terhe alatt ne merje a király avagy bárki más a 
hívőket a Rómába való felebbezéstől visszatartani. (58 és 69 p.) 

A pápai követ egy másik propoziciója a zsidók ellen 
irányult. A zsidókat semmiféle közhivatalban nem szabad 
megtűrni, minden bérlettől meg kell őket fosztani. Aki zsidó-
nak bármit bérletbe ád, avagy zsidóval kereskedést folytat, 
az, ha egyházi ember, ugy elveszti állását, ha pedig világi, 
akkor egyházi átok alá kerül A zsidóknak különös ismertető 
jelet (mellük bal részén egy vörös, köralaku posztót) kell horda-
niok, mert már a velük való érintkezés is veszélyes.2) Ez a 
zsidó-üldözés azonban, melyre a legátus rá akarta venni a ma-
gyarokat, ellentétben állt a magyar királyok politikájával. Az 
Árpádok alatt a zsidók kamara-grófságot és más előkelő állá-
sokat is töltöttek be s a nemzeti gazdálkodás fontos ténye-
zői lettek. 

Az egyedüli vád, amelyet a zsidók ellen felhozhattak, az 
volt, hogy uzsoráskodtak. Azonban közvetve ennek is az egy-
ház volt az oka. Az egyház — legalább elméletben — nem 
ismerte a pénz produktiv erejét (nummus non nummun parit), 
a kölcsönben csak a jótékonyság egy nemét látta, ennélfogva 
mindennemű kamatszedést uzsorának és megbecstelenítőnek 
tartott. A latin „usura" szó is eredetileg kamatot jelent és 
csak az egyházi gyakorlatban nyerte rossz értelmét. A trieri 
zsinat 1310-ben kimondja (140 p.), hogy aki többet kér 
vissza, mint amennyit kölcsön adott, vagyis aki kamatot szed 

») Fejér, Codex diplom. V/2. 277. 
2) Ε pontok részben csonkán maradtak fenn, részben teljesen 

hiányoznak a vatikáni kéziratból, ellenben megvannak egy szentpéter-
vári kódexben, ahol dr. Caro, breslaui egyet, tanár fedezte fel őket. 
V. ö. H. Graetz, Gesch. der Juden VII. 164 és Kohn S. A zsidók tört. 
Magyarországon. I. k. Hube, Antiquissimae constitutiones, 1856. 
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pénzéért, az uzsorásnak (Wucherer) tekintendő. A viennei 
egyelemes közzsinat 1311-ben ezt az uzsorát eretnekségnek 
minősiti (15 kánon) s a mi magyar zsinataink is, pl. az 
1493-iki esztergomi az e tilalom ellen vétőket kizárja az ál-
dozásból, haláluk után pedig megtagadja tőlük az egyházi 
temetést.1) 

Miután igy a kamatszedés tiltott és megbecstelenítő do-
loggá lett, viszont pedig kamat és haszon nélkül senki sem 
igen hajlandó pénzt kölcsönözni, a kölcsönre szorulók kény-
telenek voltak azokhoz fordulni, kikre az ilynemű tilalmak — 
vallási okokból is — nem voltak ilyen kötelezők. Ezek pedig 
elsősorban a zsidók voltak. Természetes, hogy ily körülmé-
nyek között nekik alkalmuk nyílt a megsjorultakon nagyobb 
kamatot is behajtani. Ezt azonban a zsidók kiüldözése után 
pl. Németországban a róm. kath. bankárok is megtették, sőt 
nagyobb mértékben, mint azelőtt a zsidók, mert ők pénzzel 
az egyházi forumokat is megvesztegették.2/ 

A zsidóüldözésnek főleg a térítés volt a célja a közép-
korban. Ezért mindenekelőtt egyházi szervezkedésüket nehezí-
tették meg, zsinagógáiktól igyekeztek őket megfosztani. így 
XII. Benedek, Róbert Károly alatt elrendeli, hogy a pozsonyi 
zsinagógát le kell rombolni. Akik ezt a keresztények közül 
ellenezni mernék, azokat előre kiközösíti az egyházból. Azokat 
a zsidókat pedig, akik ennek eile lállanak, a keresztények 
kötelesek kiűzni3) A térítési szándékot bizonyítja továbbá az 
a körülmény is, hogy egy áttérő zsidót minden adósságfize-
tési és más kötelezettségétől feloldottak s ezzel a hitelt nagyon 
megrontották.4) 

Ebből is látható, hogy az egyháznak politikája a polgári, 
gazdasági életre nem gyakorolt mindig kedvező hatást. És 
tényleg az első összeütközések az egyház és a városok között 
mindenütt a gazdasági téren történtek. 

1) Hefele i. m. VI. 546. Péterfy i. ni. I. 230. 
2) Janssen, Gesch. des deutschen Volkes, I. 406. 
') Hurmuzachi, Documente I. 639. Btiday Κ. A magyar művelő-

dés a 14. század első felében, 22. 
Knauz Ν., A zsidók megtérésének politikai következménye a 

középkorban, Magyar Sión, 1 69. 
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A városok fejlődése, virágzása attól függött, hogy minél 
jobban felszabadítsák magukat az egyházi és világi, püspöki 
és nemesi földesúri joghatóság alól s maguk intézzék ügyei-
ket, iparuk, kereskedelmük vezetését. Ezzel szemben az egy-
ház nemcsak vallási és kulturális, hanem gazdasági téren is 
egyedül akart uralkodni. A káptalanok, mint úgynevezett hi-
teles helyek, nemcsak a mai értelemben vett közjegyzői teen-
dőkre, hanem a vámszedésre is kiváltságokat szereztek. így 
az esztergomi, a budai és más káptalanok a külföldről hozott 
iparcikkek után, továbbá a só és általában a hajózás után 
szedtek vámot s övék volt a halászati jog is.1) A polgárok 
azonban igazságtalannak tartották ezt az állapotot s arra tö-
rekedtek, hogy fáradságuk gyümölcseit maguk élvezhessék. 
Az összeütközés és a harc elkerülhetetlen volt. A vámszedési 
helyet kereszt jelölte meg, ezt sok helyütt összetörte a nép 
dühében.2) A polgárok hol kijátszották a káptalan embereit, 
hol pedig nyíltan ellenük szegültek, lázadásba törtek ki és 
vizbe dobták az egyházi hatóság közegeit. Ilyen eset miatt 
már az 1292-iki esztergomi zsinat kiátkozással fenyegeti meg 
Buda városát.3) 

A viszálykodást rendszerint a király döntötte el. A ki-
rály és a városok között mindenütt bizonyos érdekszövetség 
létesült. A városok pénzzel és haddal segítették a királyt az 
egyházi és világi oligarchák ellen, viszont a király számban 
és befolyásban mind nagyobb erőhöz juttatja a városokat 
Nálunk is az 1279-iki budai zsinat túlkapásaival szemben a 
király a budai polgárok segítségét veszi igénybe. Azonban 
általában véve azt mondhatjuk, hogy a magyar királyok nem 
ismerték fel és nem ápolták eléggé azt az érdekkapcsolatot, 
mely őket a városokhoz fűzte Az emiitett káptalanok és a 
városok közötti viszályban rendesen az előbbieknek adtak 
igazat. IV. László megerősíti, sőt szaporítja a budai káptalan 
régi kiváltságait, III. Endre a káptalan és a város közötti 

') Pór Α., Háborúság Esztergom város és az esztergomi káptalan 
között, Magy. gazdaságtört. szemle, XI. (1904) 161., Hóman Β., A ma-
gyar városok az Árpádok korában, 70. 

2) Buday Κ. A magyar művelődés a 14. sz. első felében, 64. 
3) Péterfy, i. m. Salamon F., Budapest története, II. 251. 
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peres ügyek elintézésére Lodomér esztergomi érseket jelöli ki, 
holott éppen Lodomér érsek volt a polgárok legnagyobb el-
nyomója.1) 

Akadt ugyan néha a polgároknak is szószólójuk a ki-
rályi udvarban, és pedig maga a királyné, III. Endre neje 
Thomarina. Ez a nagyműveltségű magyar királyné egy velen-
cei nagykereskedőnek volt a leánya s jobban felismerte a 
király és az ország érdekét, mint férje. Arra törekedett, hogy 
az egyháziak kapzsiságával szemben megvédje a polgárokat 
s az ipart és kereskedelmet fellendítse.3) Az egyház hatalmá-
val azonban ő sem bírt megküzdeni. A káptalanok továbbra 
is visszaéltek hatalmukkal. Akárhányszor megtörtént, hogy 
egyházi állásokat sem töltöttek be, mivel igy a káptalan tagjai 
osztozkodtak az illető egyházi javadalmon. így a pécsi káp-
talan, midőn Pál püspök 1302-ben meghalt, nem akart uj 
püspököt választani, hanem magának tartotta meg a püspöki 
jövedelmet.3) 

Nem csoda, hogyha a polgárokat is elhagyta a türelmük 
s oly tettekre ragadtatták magukat, melyeket aztán később 
maguknak is meg kellett bánniok. Ilyen volt a budai polgá-
rok esete, mely szinte egyedül áll e kor történelmében. 

Már fentebb rámutattunk, hogy a budai polgárság és a 
káptalan között állandó volt a viszály. Ez annyira elfajult s 
Lodomér érsek annyiszor fenyegette meg átokkal a várost, 
hogy fenyegetését végre is be kellett váltania. Egyházi átok 
alá vetette Budát, megtiltotta, hogy ottan bármilyen egyházi 
szertartást végezzen a papság, nem szabadott keresztelni, es-
ketni, temetni, urvacsorát kiszolgáltatni stb.4) Az ilyen egy-
házi átkok azonban már kezdték hatásukat veszteni. Benedek 
erdélyi püspök jelentette ez időben Gentilis kardinálisnak, 
mint pápai követnek, hogy az interdictumot még az egyhá-
ziak sem tartják be (nec religiosi, nec clerici seculares ser-
vant . . . interdictum). A nép pedig sok helyütt még örült, 
hogy az interdictum alatt nem kell a papoknak stólát fizetni.6) 

!) Knauz Ν., A budai káptalan regestái, Tör. tár, XII. 9. 
2) Magy. gazdaságtört. szemle, XI, 169. 
a) Pór Α., Viszály a pécsi káptalanban, Tört. tár, 1889, 403. 
*) Vatikáni okirattár, II. k. LXXIV. o. 
ή Vatikáni okirattár, II. 380. 
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A budai polgárok eredetien oldották meg a kérdést. 
Abból a felfogásból kiindulva, hogy igazságtalanul érte őket 
ez a büntetés, kényszeritették papjaikat, hogy az interdictu-
rnot semmibe se vegyék, hanem végezzék továbbra is tisztü-
ket. A lelkészek közül néhányan ugy látszik ellenállottak. 
Azonban akadtak olyan papok is, akik a protestáló polgár-
sággal tartva, továbbra is prédikáltak és kiosztották a szent-
ségeket (surrexerunt quidam pseudosacerdotes et perfidi, qni 
manifeste divina populo celebrabant et sacramenta ecclesias-
tica ministrabant publice in interdictis)1) 

Éveken át tartott már ez a helyzet Budán 1298. óta, 
sőt az Árpádház kihalása után még rosszabbodott, amennyi-
ben most a politikai pártviszályok is belejátszottak. A budaiak 
Venczel pártján voltak s már azért sem csatlakoztak Róbert 
királyhoz, mert ő volt a pápa jelöltje. Ezért Boccasini Miklós 
pápai követ továbbra is átok alatt hagyta őket, sőt a pápai 
párt a hires budai szőlőket is kiirtotta s ezzel a polgárokat 
fő jövedelmi forrásuktól fosztotta meg. Az ilyen gonosztett 
elkövetőire a csak nemrég előbb tartott budai zsinat is az 
egyházból való kiközösítés büntetését állapította meg.2) A 
polgárok tehát most az egyházat saját fegyverével akarták 
megtámadni. Petermann biró és Tóth Márton esküdt vezetése 
mellett összehívták a népet, megnyújtották a gyertyákat s 
először is VIII. Bonifatius pápát, azután magyarországi érsekét 
és püspökeit, mint tisztükre méltatlanokat, az egyházból ki-
közösítették.3) 

Mily nagy elégedetlenség és elkeseredés kellett ahhoz, 
hogy a különben konzervatív érzésű polgárok ily forradalmi 
tettre határozták el magukat! De még ez sem magyarázza 
meg eléggé ez eseményt. Tudnunk kell, hogy ugyanakkor az 
egyetemes egyházban is valóságos lázadás tört ki a pápa 

!) Az Illésháziak dubnici levéltárából való krónika a Magyar 
Nemzeti Muzeum irattárában, kiadta Mátyás Flórián, Hist. hung. fontes 
domestici 1. Script, vol. III. 113. ο. 

2) Vinearum et agrorum depopulatores excommunicantur. Az 
1279-iki budai zsinat 68 határozata. Péterfy, i. m. 

3) Dubnici krónika i. h. Pór Α., Az Anjou-ház és örökösei, Mill. 
tört. III. 15. 
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ellen. Először Szép Fiilöp francia király szakit egy időre 
Rómával. Majd midőn sikerül neki a pápákat Avignonba, az 
úgynevezett babyloni fogságba átköltöztetni és a saját érde-
keinek szolgálatába hajtani, akkor meg Bajor Lajos német 
császár szakad el a pápától. XXII. János pápa átokbullái 
hatástalanok maradnak A német császár müncheni udvará-
ban Paduai Marsilius oly tanokat hirdet, melyekkel — mint 
fentebb láttuk — nemcsak a pápaságot, hanem általában 
minden kiválfságos egyházi hatalmat gyökerében támad meg. 
Hasonló eszméket fejteget Occam Vilmos a párisi, Wiclif Já-
nos az oxfordi egyetemen. Utóbbi megtámadja az egyház 
szentségeit, az átlényegiilés tanát, az ereklye- és képtisztele-
tet, a bucsujárást is, mert mindezt nem találja meg a bibliá-
ban, melyet ennélfogva a nép felvilágosítása végett lefordít 
angolra. Szóval ez a kezdődő renaissance, melynek mozgalma 
magukat a pápákat is átalakítja. Már VIII. Bonifatiust is azzal 
vádolták ellenfelei, hogy mint magánember tulteszi magát az 
egyházi tanokon és szertartásokon. Du Plessis Vilmos, Ri-
chelieu egyik elődje és mintegy harminc tanú, egyháziak és 
világiak állították róla a bíróság előtt, hogy nem hisz a lélek 
halhatatlanságában, az örök életben, nem hiszi, hogy az ostya 
a papi áldás következtében átlényegül Krisztus testévé, mesé-
nek tartja a kereszténység isteni eredetéről, a szentháromság-
ról, a szűz Máriáról szóló tant, nem böjtöl s nem veti meg 
a testi élvezeteket. Az erkölcstelenséget, fornicatiót oly ke-
véssé tartja bűnnek, mint akár a fricatiót, a kezek dörzsölését. 
Nem az egyház, hanem a saját maga és családjának érdekeit 
tartja szem előtt, rokonait a legfőbb egyházi állásokba juttatja, 
másoknak pedig pénzért árulja a hivatalokat. A török ellen 
kér adót és segítséget s azt saját céljaira fordítja Már előd-
jét, VI. Coelestin pápát is erőszakkal lemondatta s azután is 
fogva tartotta, nehogy feltámadjon ellene. Saját uralmát ugy 
tartja fenn, hogy ellenségeit elteszi láb alól, akár klerikusok, 
akár világiak, kivégzésükben gyönyörködik.1) 

Nem helyeznénk súlyt e vádakra, ha ettől kezdve több 

P. Dupuy, Histoire du différend entre le pape Bonif. VIII et 
Phil, le Bel, 101. 
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mint 200 éven át egyre-másra meg nem ismétlődnének. A 
renaissance pápák idejében Rómában a bon tonhoz tartozott, 
hogy a kereszténység alapelveinek ellentmondjanak, az egyház 
tanairól, a szentírás egyes helyeiről tréfálkozzanak. Kortársak 
feljegyzése szerint az olyan embert nem is tartották már mi-
veltnek, akinek az egyház dogmái felől nem voltak téves és 
eretnek nézetei.1) Nemcsak Luther, hanem Erasmus is elál-
mélkodott, hogy micsoda istenkáromlásokat kellett Rómában 
hallania. A miseáldozatnál oly szavakat használtak, amelyek-
kel az átlényegülést tagadták. Erasmusnak Pliniusból magya-
rázták, hogy az ember és az állat lelke között nincs különb-
ség.2) Róma után indultak a többi főpapok is. Bakócz Ta-
másról is feljegyezték életirói, hogy az egyház szertartásaiból 
gúnyt űzött.3) 

Ilyenformán egy álszenteskedő, hipokrita erkölcs fejlődött 
ki az egyházban. A vezető körök már nem hittek a középkor 
babonás világnézetében, de nem igyekeztek a népet is fel-
világosítani. Így csak megbotránkozást okoztak a hivők lelkében. 

Mily ellentét, ha a polgárok egyszerű, de szigorú er-
kölcsi és vallási elveit összehasonlítjuk a főpapokéval. Akár-
melyik városi jogkönyvet nézzük is, mindenütt meggyőződ-
hetünk ennek igazságáról. 

Az eperjesi statutumok szerint Isten igéjéről, a szent-
ségekről s általában a vallási dolgokról mindenki tisztelettel 
tartozik beszélni. A családfő ügyeljen rá, hogy a házában 
senki se káromkodjék. A Selmecbányái jogkönyvben olvashat-
juk : Aki Istent, az isteni anyát, a szenteket káromolja vagy 
a kereszténység szentségei felől gonoszul beszél, azt az egy-
házi törvények alapján egymásutáni hét vasárnapon — a kör-
menet előtt — övig meztelenre vetkőztetve, mezítláb és haja-
don fővel folytonosan vesszőztetve kergessék a templom 
körül.4) 

In quel tempó non pareva fosse galantuomo e buon cortegiano 
celui che de'dogmi della chiesa non aveva qualche opinion erronea ed 
heretica. Idézi Ranke L., A római pápák az utolsó négy században, 1.62. 

2) Burigny, Erasmus élete I. 139. Ranke u. o. 
3) Fraknói V., Bakócz Tamás, 40. 
4) Demkó Κ., A felsőmagyarországi városok életéről, 29. 
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A városokban szigorúan őrködtek a családi élet tiszta-
sága, a házasság szentsége felett, gyakran halállal is bün-
tették a paráználkodó nőket és férfiakat.1) Hogyan hathatott 
már most ezekre a jámbor polgárokra, mikor ügyes-bajos 
dolgaikban Rómába küldött követeik a pápa gyermekeiről, 
„feleségéről" (uxor domini papae) szóló hirekkel kedvesked-
tek nékik s panaszkodtak a kardinálisokra, kiknek emberei 
(iste populus diabolicus) kirabolják, sőt megcsonkítják az 
utasokat, férfiakat, nőket egyaránt (omnes utriusque sexus 
homines, tarn peregrinos, quam alios, mutilant, transigunt, 
depredant et spoliant ac linguas excidunt). így jártak a loretoi 
zarándokok is ; omnes spoliati redierunt.2) 

Tudjuk, hogy a közbiztonsági állapotok nem voltak na-
gyon jók a középkorban. Éppen a polgárság volt az, mely 
mint kereskedő osztály javítani törekedett ez állapotokon. 
Folytonos küzdelemben élt a rablólovagokkal. De hogy az 
egyház legfőbb méltóságai között is akadjanak ilyenek, ennek 
a szomorú tapasztalatnak mégis csak kissé kijózanító hatás-
sal kellett lenni a polgárokra. 

Azt mondogatták Rómában, hogy csak a szentek csalásai 
tartják már fenn a vallást, holott ők szedték rá a népet, vak-
hitben tartották azt és vallásos buzgóságából anyagi előnyö-
ket húztak.3) Kifejlesztették a szentek felesleges jó cselekede-
teiről szóló tant, amely szerint a jócselekedetekből mint valami 
reális értékmennyiségből lehet juttatni olyanoknak, kik viszont 
a szükségesnél kevesebb jót tettek. A búcsúlevelek után be-
szedett dijakat azonban nem az illető szent családjának avagy 
szülőföldjének felsegitésére, hanem a pápai és püspöki udva-
rok kiadásaira fordították. De még ez mindig stílszerűbb 
üzletnek mondható, mint a szentek ereklyéivel, holttetemével 
és állítólagos csontjaival való ízléstelen üzérkedés. Róma min-
dent központosított. Nagyobb egyházi hivatalt csak Rómában 

!) Szende P., Magyar városok a középkor végén, 45. o. 
2) Ezekről a dolgokról tesz jelentést a bártfai plébános 1999-ben. 

Iványi B., Bártfa sz. kir. város levéltára, I. 464. 
3) Asserebant, nostram fidem orthodoxam potius quibus dam 

sanctorum astutiis, quam veris rerum testimoniis subsistere. Canisius 
Pál, Vita Pauli II. Ranke i. m. 61. 
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lehetett nyerni, nagyobb pert csak a szentszéknél letárgyalni, 
még az ereklyéket is Rómában kellett „hitelesíttetni".1) 

Azonban már e visszás állapotok kezdetétől akadtak a 
pápa környezetében is emberek, akik a reformokat sürgették. 
A viennei zsinaton 1311-ben Lemaire angersi püspök és má-
sok reformjavaslatot terjesztenek elő, amelyben legalább a 
legégetőbb bajokat akarják orvosolni. Lemaire szerint pl. az 
excommunicatiot nem szabadna elhamarkodva, alapos ok 
nélkül kimondani, mert különben elveszti minden erejét és 
hatását. Az egyházi bíráskodást az archidiakonok és az ér-
sekek ne bízzák arra alkalmatlan, tanulatlan, protekciós em-
berekre, akik ügyetlenségeket követnek el s azután hatalmuk-
kal visszaélnek Általában nem szabadna érdemetlen embere-
ket felavatni, mert a nép sok helyütt már is jobban gyűlöli 
a papjait, mint akár a zsidókat. 

Egy személy nem viselhet három, sőt öt egyházi állást 
és 10—12 egyházi javadalmat, miután az illető aztán olcsó, 
de tudatlan helyettesekkel, vikáriusokkal tölti be az illető 
állásokat, amiből rengeteg sok baj és visszaélés származik. 
Továbbá az expectanciákat mielőbb meg kell szüntetni vagyis 
a javadalmakat ne adományozza el a pápa előre, a régi ja-
vadalmas életében, mert megtörténik, hogy az uj javadalma-
sok nem győzik bevárni a régiek természetes halálát.2) 

Azonban mi lett a sorsuk az ilyen reformereknek ? Bör-
tön, sőt gyekran a halál. Lemaire püspököt V. Kelemen csak 
becsukatta és fogva tartotta. De midőn VI. Orbán pápa alatt 
a bibornokok összeesküdtek, hogy az egyház kétségbeejtő 
állapotán segítsenek és a pápa mellé tanácsosokat adjanak, 
vakmerőségükért halállal lakoltak. Öt kardinális lelte ily mó-
szörnyü végét. Némelyek szerint zsákba varrva a tengerbe 
fojtották, mások szerint elevenen eltemették őket.3) 

Enyhítő körülményül hozzák fel VI. Orbán számára, 

!) Az 1279-iki budai zsinat 27. pontja szerint csak azok az erek-
lyék érvényesek, melyeket a pápa a maga tekintélyével approbál. Pé-
terfy, 1. 113. 

2) Ezt az utóbbi határozatot különben már a 3. laterani zsinat is 
kimondta, 1179-ben. J. Haller, Papsttum u. Kirchenreform, t. 56. 

3) Áldássy Α., A nyugati nagy egyházszakadás tört., 472. 485. 
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hogy a kardinálisok szándékai sem voltak tiszták és ők idéz-
ték elő a szakadást. Azonban bizonyára túlzott siennai Kata-
linnak a jellemzése, aki a maga erős nyelvezetén egyenesen 
„emberi alakot öltött ördögöknek" nevezi őket a pápának irt 
levelében.1) 

Ez a küzdelem nem a dogmák, nem a vallási kérdések 
körül folyt, hanem tisztán a hatalomért, a legönzőbb uralmi 
érdekekért. Nem csoda, ha a hivők is igy fogták azt fel és 
mind gyakrabban megfeledkeztek a „szent atya" iránti köte-
les tiszteletről és engedelmességről. Nincs veszedelmesebb, 
mint a tömeg, amely végre rájön, hogy őt szándékosan félre-
vezetik, menyországot ígérnek és poklot adnak neki. 

Századokkal a reformáció előtt megindult tehát már a 
fe szabadító harc az egyház zsarnoki uralma ellen. Az egyházi 
szakadások is már korán elkezdődnek. Először csak a csá-
szárok léptetnek fel ellenpápákat, igy Bajor Lajos V. Miklóst. 
Majd a kardinalisok is két pártra szakadnak és van idő, mi-
dőn egyszerre három pápa is küzd a hatalomért és egymás 
ellen szórják átokbulláikat. Közben természetesen megtörtént, 
hogy egy-egy ország se az egyik, se a másik pápához nem 
csatlakozott, hanem függetlenül intézte az egyházi ügyeket, 
igy tett a 14. század végén Franciaország, igy nemsokára rá 
Wencel császár Csehországban, Zsigmond király Magyar-
országon.2) 

í) L. Pastor, Geschichte der Päpste, 1. 131. 
2) Fraknói V., A magy. kir. kegyúri jog, 90. Á. Theiner, Vetera 

nionum. hist. II. 189. 



II. A reformtörekvések csődje az egyház 
felső köreiben. 

Láttuk az egyházi és világi hatalom közötti ellentéteket, 
melyek természetszerűleg összeütközésekre vezettek. Ezek az 
összeütközések azonban még csak szórványosak, ennélfogva 
az eredményük is csak ideiglenes lehetett. Egyrészt nem volt 
még eléggé szervezve a támadás a világi hatalmak részéről; 
másrészt meg bizonyos érdekkapcsolatok is keletkeztek a két 
ellenfél között, melyek a harcot mindig komplikáltabbá tették. 

Az egyház felső körei először magával a pápával, aztán 
az alsó papsággal jutottak bizonyos érdekellentétbe. Ilyenkor 
rendesen kezet fogtak az uralkodó világi hatalmakkal. Külö-
nösen a püspökök jutottak egyre nagyobb hatalomra az egy-
házban. Ahogy a pápát hatalmassá tette a földbirtok s a 
pénzgazdaság, ugyanilyen módon emelkedett a püspök ha-
talmi· és befolyása is. A püspök mellett a káptalanok is mind 
több birtokra s ezzel mind több befolyásra tesznek szert. 

Több esetet tudunk, hogy ugy a püspök, mint a káp-
talan ellenszegülnek a pápának s ebben a király és a pol-
gárság támogatja őket. Ilyen esetek fordultak elő nálunk 
Zágrábban és Pozsonyban. 

Midőn 1403-ban a zalatnaki gyűlés Zsigmondot a kirá-
lyi méltóságtól megfosztotta és Nápolyi Lászlót választotta 
meg Magyarország királyává, IX. Bonifácius pápa Zsigmond 
híveit, igy a zágrábiakat püspökükkel együtt egyházi átok alá 
vetette. Albeni Eberhard püspök azonban — saját későbbi beval-
lása szerint — a pápai követ rendelkezéseit, melyeket nemcsak a 
maga személyére, hanem a királyra és az országra is sérel-
meseknek tartott, semmibe se vette, sőt lenézte és megvetette. 
És bár egyházi átok alatt állott, az istentiszteletet továbbra 
is végezte, a zágrábi egyházat kormányozta, jövedelmeit él-

2 
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vezte és semmi bántódása nem történt, mignem aztán a kö-
vetkező pápával kibékült.1) 

Még a zágrábi eset előtt történt a pozsonyi botrány. 
Rómában nem elégedtek meg azzal a gyakorlattal, hogy 

a kúria tölti be azokat az egyházi javadalmakat, melyeknek 
birtokosai Rómában vagy római utjukon haláloztak el, sem 
azzal, hogy ő döntsön a választási perekben, hanem lassan-
ként mindennemű egyházi javadalom adományozását magá-
nak tartotta fenn, vagyis rezerválta magának. Az avignoni 
korszak óta a pápai udvarban osztogatták, árulták az ilyen 
bullás kinevezéseket, melyeknek szerencsés birtokosait a meg-
rövidült vetélytársak hullásoknak csúfolták. A pápai reservá-
tióknak ez az intézménye sértette a király kegyúri jogait, de 
sértette a káptalanok szabad választási jogát is Midőn tehát 
Zsigmond király Pozsonyban halotta a panaszt, hogy az 
ottani káptalan kanonokságait többnyire ily idegen szárma-
zású bullások foglalják el, kiknek az ország szokásaiban és 
törvényeiben való járatlansága miatt különféle hibák és bot-
rányok támadnak,2) szigorúan meghagyja a pozsonyi kápta-
lannak, hogy többé semmiféle idegent, akármilyen apostoli 
leveleket, vagy követi felhatalmazásokat hoz is magával, az 
ő különös és kifejezett engedélye nélkül ne merjen kanonokul 
elfogadni, hanem küldje az illetőt a királyhoz, aki igényeit 
és érdemeit meg fogja vizsgálni.3) 

A bécsi származású Hartmann Miklós azonban, aki IX. 
Bonifáciustól több rendbeli javadalomra, köztük egy pozsonyi 
kanonokságra is bullát eszközölt ki magának, nem ment a 
király elé, hanem midőn a pozsonyiak elutasították, a káp-
talani főtemplomot egyházi tilalom, interdictum alá vetette. 
Erre a káptalan újra a királyhoz fordult oltalomért. Zsigmond 
Budáról rögtön intézkedik. Most még határozottabban ki-
mondja, hogy semmiféle bullásnak, különösen pedig idegen-
nek nem engedi meg, hogy országában egyházi javadalmakat 

1) Fraknói V. i. m. 89 
2) Propter quod ipsi ignorantes consuetudinariam et approbatam 

regni nostri legem varii errores et scandala plurima suboriuntur. Knauz 
Ν., A bullások, Magyar Sión, 1863. 411. 

3) Zsigmond királyi rendelete 1394. márc. 25-ről. Knauz, i. m. 414 
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nyerjen. Hartmannak egyházi tilalmát, melyet pápai itélet-
levelére hivatkozva kimondott, semmikép se vegyék tekintetbe, 
hanem a misét és a litániákat szokott módon, minden meg-
rövidítés nélkül végezzék.1) 

Az egyházban is kifejlődött rendisépnek, a földbirtokos 
püspököknek világi támogatással szervezett oppozicióját a 
pápasággal szemben a 15-ik század nagy reformzsinatain 
szemlélhetjük, melyeket a pápa nélkül, sőt a pápa ellen tar-
tottak. A konstanzi reformzsinat (1414 — 1418) nemcsak az 
elvet mondta ki, hogy a zsinat felette áll a pápának, hanem 
gyakorolta is azt. Három pápát tett le s jogaikat megszorí-
totta. A fentebb emiitett expectativákat, vagyis az egyházi 
várományosok intézményét eltörölte, ép ugy az exemptiókat, 
a rendes egyházi bíráskodás alóli kivételeket is. Megszüntette 
a dispensatiökat, az egyházi jogszabályoknak pénzért való 
folytonos felfüggesztését; átok terhe alatt megtiltotta a simo-
niát, vagyis az egyházi állásoknak pénzért való osztogatását.2) 

A baseli zsinat (1431 — 1449) egy lépéssel még tovább 
ment, midőn 1435-ben a különféle egyházi állások betöltésé-
ért avagy a választás megerősítéséért, az állásba való beik-
tatásért, az apostoli áldásért vagy más cimen Rómában sze-
dett dijakat, az első évi jövedelem átengedését, szóval min-
dennemű pápai adót, az úgynevezett anndtákat teljesen eltö-
rölte.3) Ezzel a római kúriát a legfőbb bevételi forrásától 
fosztotta meg s a pápai méltóságot mintegy visszaszorította 
régi keretei közé, midőn a pápa még csak Róma püspöke 
volt. Viszont a káptalanok választó jogát visszaállította és 
szabályozta a zsinat. Mindezt meglehetősen forradalmi han-
gulatban, a világi elemek bevonásával vitte Keresztül, mert 
— úgymond — végre is a szentlélek adománya nincs csak 
az egyházi méltósághoz kötve. Midőn IV. Jenő pápa a zsi-
natot fel akarta oszlatni, a zsinat letette öt és V. Félix sze-
mélyében uj pápát választott. A német birodalom és Lengyel-
ország azonban egyiket sem ismerte el, s igy egy ideig ismét 
pápa nélkül intézték ügyeiket. Franciaország nem szakított 

') Buda, 1349. máius 19-én kiadott rendelet. Ugyanott. 
-) B. Hübler, Die Konstanzer Reformation, 238. 

C. 1. ν. Hefele Conciliengeschichte VII. 596. 
I* 
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IV. Jenő pápával, de a baseli zsinat reforinvégzéseit sietett 
Bourgesban egy nemzeti zsinaton (1438) életbe léptetni. Ma-
gyarország közel volt hasonló lépéshez. A zsinat küldöttei 
Τ436-ban Székesfejérvárott tárgyaltak a cseh husziták kép-
viselőivel, sőt Zsigmond már készült rá, hogy az egész zsi-
natot áthozza Baselből Budára, de a következő évben meg-
halt.1) 

Az egyház arisztokratikus elemeinek ezt a támadását 
azonban a pápaság csakhamar kiheverte. Tudta, hogy a püs-
pökök féltékenyek egymásra s az érsekekre és inkább eltűrik 
a pápának az uralmát, aki távol székel tőlük, mint egy közeli 
metropolitának a felügyeletét. Továbbá nem egy a püspöki 
oppositió tagjai közül számított arra, hogy ő is lesz kardi-
nális és pápa. 

így tett nevezetesen Enea Silvio Piccolomini, a későbbi 
II. Pius pápa, aki a baseli zsinaton még a pápaság legheve-
sebb ellenzékéhez tartozott. Midőn 1458-ban őt választották 
meg pápának, első dolga volt mindennemű zsinati oppositiót 
csirájában elfojtani. 

A konstanzi reformzsinat dogmaként kimondta, hogy 
„az egyetemes zsinat hatalma közvetlenül Krisztustól ered és 
annak minden egyházi rend, még a pápa is engedelmeskedni 
tartozik mindabban, ami a hitre, az egyházi szakadás meg-
szüntetésére és az egyháznak egyetemes, fejben és tagokban 
való reformációjára vonatkozik."2) 

II. Pius pápa ezzel szemben még azt is rebelliónak és 
eretnekségnek minősítette, ha valaki csak appellálni is mer 
az egyetemes zsinatra s János ev. 21, 15—17 és Máté ev. 
16, 18—19 egyoldalii magyarázata alapján egy uj dogmát 
állított fel a pápa abszolút, isteni hatalmáról.3) 

A konstanzi és a baseli zsinatok reformtörvényeit, me-

Fraknói V., Magyarország egyh. és pol. összeköttetései a ró-
mai szentszékkel. II. 25. 

2) 1415. jul. 6 iki V. sessio decretuma, H. v. Hardt, Magnum 
oecumenicum Constantiense Concilium, IV. 98. 

3) Execrabilis et pristinis temporibus inauditus . . . kezdetű, 
1459 január 18-án kelt bulla L. C. Coquelines, Bullarum, privilegiorum 
ac diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio. V. 149. 
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lyeket V. Márton, illetve IV. Jenő pápa is megerősített, to-
vábbá az egyes nemzetekkel, a franciákkal, angolokkal, 
németekkel stb. kötött konkordátumot se tartották be a követ-
kező pápák. A konstanzi zsinat pl. újra szervezte a kardinalis-
kollegiumot, kimondván, hogy a kardinálisok száma csökken-
tessék — legfeljebb 24 en legyenek — nehogy az egyháznak 
terhére váljanak és felesleges nagy számuk tekintélyüket 
csökkentse; hanem inkább növeltessék a befolyásuk a pápai 
ügyek vezetésére, alkotmányos tanácsadói legyenek a pápá-
nak és ne csak az olaszok közül választassanak, főleg pedig 
ne a kolduló szerzetesek közül és a pápának vagy valamely 
kardinalisnak rokonságából, hanem az összes keresztény nem-
zetek közül 

Ez a zsinati végzés szószerint előfordul az összes kon-
kordátumokban, tehát nemzetközi szerződés jellege is van s 
az egyes nemzetek törvénykönyvébe is felvétetett, mégis a 
pápák tultették azon magukat és udvarukban valóságos nepo-
tizmust honosítottak meg, rokonságukkal töltötték be az ösz-
szes jövedelmező állásokat. IV. Sixtus (1471—84) óta a ró-
mai államban a nepotizmus rendszerré vált. Igy alakítottak 
maguknak a pápák egy-egy erős kormánypártot s ezzel pó-
tolták azt, ami egyházi monarchiájukból még hiányzott, t. i. 
az örökösödést.2) 

A Colonna, Rovere, Cybo, Borgia, Medici s a később 
hozzánk is átplántálódott Caraffa családok sarjai versengtek 
Rómában a bíborért és a tiaráért. A Rovere családból rövid 
időközben két pápa is került ki, IV. Sixtus, aki előbb ferenc-
rendi generális volt és II. Gyula, aki mint hadvezér maga 
vezette katonáit s vérrel-vassal szervezte az egyházállamot. 
Rettenetes kegyetlenkedéseket találunk róluk feljegyezve. Six-
tus ellenfeleit, a Colonnákat egyszerűen kiirtani törekedett, 
hogy birtokaikat és tisztségeiket kezébe kerítse. A legfőbb 
egyházi törvényszék tagját, az apostoli protonotarius Colonnát 
saját házában megostromoltatta, elfogatta és kivégeztette.1) 

!) V. Márton reformaktája, art i. Hübler, Die Constanzer Refor-
mation und die Concordate von 1418. 128 és 222. 1. 

2) F. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter 7. kötet, 
XIII. 3 fejezet. 

a) Ranke L., A római pápák, 1. 39, 
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Colonna anyja felkereste fia holttestét s meglátván annak le-
vágott fejét, ily panaszra fakadt: „Ez a fiam feje: ez a pápa 
hűsége. Megígérte, hogy ha Marinót átengedjük neki, fiamat 
szabadon bocsátja. Övé Marino, kezemben van a fiam is, de 
halva. így tartja meg szavát a pápa!" 

Az ellenfélt eltették láb alól, ha még oly ártatlan volt 
is, különben pedig a börtön lakóinak is megkegyelmeztek, 
ha tudtak fizetni.1) Midőn egyszer VIII. Incét megkérdezték, 
hogy miért bocsátja szabadjára az elitélt gonosztevőket, cini-
kusan azt válaszolta : „Isten nem akarja a bűnösnek halálát, 
hanem hogy éljen és fizessen." Alatta tényleg pénzért hivatalt, 
bullát és mindent lehetett kapni; a simonia, a nikolaitizmus 
és más régi bűnök, melyek ellen egykor VII. Gergely küzdött, 
most újra felburjánoztak az egyházban.2) 

Az emiitett családok valósággal kisajátították maguknak 
a pápaságot. Egyik sem ártott azonban annyit a pápaság te-
kintélyének, mint a spanyol eredetű Borgia család III. Calix-
tus volt az első, aki e családból a pápai trónra került s aki 
aztán unokaöccseit Rodrigo és Pedro Borgiát kardinálissá, 
illetve herceggé nevezte ki. Rodrigo Borgia, mint pápa VI. 
Sándor, már a saját fiát neveztette ki 7 (hét) éves korában 
apostoli protonotariusnak. VI. Sándor a pápai reservatióknak 
is egy uj nemét találta ki, az úgynevezett reservatio mentalis-i. 
Ε szerint a pápa bármely szabályszerű, kanonikus választást 
is megsemmisíthetett, és pedig azon az alapon, hogy ő az 
illető állást gondolatban már másnak szánta.3) 

Ilyen módon szerzett VI. Sándor magának és másoknak 
egyházi javadalmakat. Nálunk élvezte a péterváradi apátság 
jövedelmeit, miután megfosztotta tőlük Váradi Pétert, a jogos 
birtokost, aki így fakadt ki keserűségében a pápa és embe-
rei ellen : 

„Annyira sülyedtünk, hogy a főpap öltönye és a szer-
zetes ruhája, a csuklya és a birétum alatt sem találhatjuk föl 

') L. Pastor, Geschichte der Päpste, III. 271. 
2) Vialardi, Vita d'Innocenzo VII. 1613 és Qregorovius i. m. 
3) A pápai hatalomnak ezt a túltengését a tridenti zsinat is kény-

telen volt elitélni és megszüntetni. 24. sessio, de ref. cap. 19. 
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a lelkiismeret nyomát . . . Miután az ördög, a rossz lelkek 
és mindenki prédái vagyunk, ám vigyétek ti is, amit vihettek!"1) 

VI. Sándor próbálta továbbá azt a szokást meghono-
sítani az egyházban, hogy a pápa nemcsak a fejedelmekkel 
és kormányokkal, hanem a városokkal is tudatja megválasz-
tatását, aminek nyilván az volt a célja, hogy a városok is 
kedveskedjenek neki ajándékokkal. így a kassaiakkal is 
tudatta trónra léptét.2) A mi városaink azonban nein igen 
lehettek jó véleménnyel róla, mert ő volt az a pápa, akiről 
a bártfai plébános római útjáról azt irta, hogy felesége van.3) 
VI. Sándor és gyermekei, Cesare és Lucrezia Borgia alatt 
Rómában az erkölcsi romlottság tetőpontját érte el, ugy hogy 
a Borgia név szinte fogalommá vált a történelemben. Ha 
túlzottak is azok a vádak, melyekkel kortársai illették, hogy 
Hadrian kardinálist megmérgezte stb., tény az, hogy ez a 
pápa nem volt válogatós az eszközeiben, hogy célját elérje. 
Célja pedig az volt, hogy a pápai államot fia, Cesare számára 
világi fejedelemséggé alakítsa át s ennek kivitelében csak 
váratlan halála akadályozta meg.4) 

Midőn tehát akadtak pápák, akik az egyházat csak 
világi dominiumnak nézték, ne csodálkoz unk rajta, hogy a 
világi uralkodók ebben a felfogásban még tovább mentek. 
Egyrészt teljesen emancipálták már magukat az egyház tanai 
alól, másrészt azonban még nem nélkülözhették, nem pótol-
hatták az egyház kitűnő szervezetét. Ennélfogva annak minél 
teljesebb kisajátítására törekedtek. Rokonaikat, híveiket jut-
tatták a vezető egyházi állásokba, majd pedig szekularizálták, 
világi céljaikra fordították az egyházi vagyont. 

így nálunk még Róbert Károly alatt a király törvény-
telen fia, Kálmán herceg 15 éves korában kanonok, 17 éves 

') Fraknói V., Magyarország egyházi és politikai összeköttetései 
a római szentszékkel, II. 272. 

2) Kassa város titk. levéltára. A. 38. sz. 
3) Iványi B., Bártfa város levéltára. 1910 I. 464 
4) Védői ennélfogva az olasz egység előharcosát látják VI. Sán-

dorban, igy Petrucelli della Qattina, Histoire diplom. des conclaves, 1. 
k. 341. Ezzel szemben a pápás történelem is elismeri, hogy VI. Sándor 
egyike volt a legméltatlanabbaknak a pápai széken. L La Civilta Catto-
lica, 1873. márc 15. és Pastor, Gesch. der Päpste III. 475. 
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korában nagyprépost, 2 év múlva pedig püspök.1) Még 
botrányosabb Estei Hippolit, Mátyás király rokonának az 
esete. A király a hat éves gyermeket kinevezi esztergomi 
érsekké s a pápa némi vonakodás után megerősíti ebben az 
állásában, sőt nemsokára bíborossá is megteszi. Mivel állá-
sát nem volt képes betölteni, az esztergomi érsekséget az 
egri püspökséggel cserélte fel. Befolyásos olasz rokonsága 
révén azonban megszerezte még a milanói és capuai érsek-
séget, a ferrarai és modenai püspökséget és egy csomó 
apátságot. Ha fenmaradt levelezését olvassuk, abból sehogy 
sem tűnik ki, hogy a sokféle egyházi állása közül csak egyet 
is méltón töltött volna be. Mulatságokról, vadászatokról van 
azokban szó, nem könyvek és szent dolgok, hanem vadász-
sólymok, puskák és más fényűzési cikkek iránt érdeklődik s 
egyes jóakarói ismételten unszolják, hogy bocsássa el magától 
laza erkölcsű környezetét.'-) 

Az egyházmegyék vezetői, a püspökök legtöbbször ilyen 
családi összeköttetések révén vagy erőszak és megvesztegetés 
segélyével nyerték el állásukat és azt alattvalóik kizsákmá-
nyolására használták fel. Leggyülöletesebb volt e tekintetben 
a főúri származású Zudar Imre egri püspök a 14. században. 
Semmi sem volt szent előtte, minden törvényen és szerző-
désen keresztülgázolt, lefoglalta a káptalan tizedeit. Midőn 
mindezekért az esztergomi érsek előtt felelnie kellett volna, 
nem jelent meg az idézésre. Midőn elitélték, hatalmas rokon-
sága révén kivitte a királynál, hogy az ítéletet nem hajtották 
rajta végre. A kinos ügy Rómába került s ekkor végre az 
esztergomi érsek, mint a szentszék megbízottja kiközösítette 
Zudar Imre püspököt az egyházból. Sikerült ugyan néki 
Rómában az átok alól feloldást nyerni, sőt olasz püspökséget 
is szerzett magának, de legalább az egriek megszabadultak 
tőle. Csak egy évig volt különben püspök Olaszországban, 
Imolában, aztán már elnyerte az erdélyi püspökséget s 
Gyulafehérvárt fejezte be életét és működését.3) 

!) Kollányi F., Esztergomi kanonokok, 42. 
ή Óváry, Oklevélmásolatok, I. füz 823-1070 . sz. Ballagi Α., 

Estei Hippolit, Pallas lexicon, VI. 454. 
3) Zudar Imréről, ki váradi püspök is volt 1. Bunyitay V., A váradi 

püspökség tört. I. 203. és Leskó J. Adatok az egri egyházmegye törté-
nelméhez, IV. 51 
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A magyar királyok mind nagyobb mérvben gyakorolták 
a kegyúri jogokat, sőt I. Ferdinánd idejében már a király 
legfőbb egyetemes kegyuraságának elmélete is kialakult.1) 
I. Ferdinánd az egyházi vagyonnak harmadrészét világi 
célokra fordítja, híveinek prédájává teszi2) A győri és rész-
ben az egri püspökséget egy időre szekularizálja, jövedelmeit 
teljesen hadi célokra foglalja le. A győri püspökséget Bakics 
Pál, az egrit pedig részben Serédy György főkapitányok 
foglalják el> az egyházak tizedeit ők szedik be s valóságos 
rablógazdaságot űznek.3) 

A káptalanok mindenütt panaszkodnak, és pedig ugy 
a király, mint a pápa embereire. „Szivük vérzik — úgy-
mond — ha látják, mikép törtek s törnek egyesek, kik vagy 
a királyi kegy vagy a pápai pártfogás vértje alatt a püspök-
ségbe ülnek, akár mint választott püspökök, akár mint kor-
mányzók, Krisztus virágos kertjébe, ahonnét aztán a jöve-
delem elharácsolásával zsírosan elillannak".4) 

A polgárok azonban a káptalanokkal sem voltak meg-
elégedve. Pozsonyi 16-ik századbeli statutumok panaszkodva 
emiitik, hogy „sok haszontalan, házsártos, részeges, kocka-
játékos, jó tanácsot be nem vevő, nyelves, kóborló, vesze-
kedő, kapzsi és munkakerülő, a kanonokságra mindenképen 
alkalmatlan egyén került a káptalani testületbe, kik sem 
szellemi, sem testi munkát végezni nem képesek s csupán 
mások munkája után akarnak élősködni."3) 

A legnagyobb önzés, laza és durva erkölcsök jutottak 
uralomra az egyház felső köreiben. A király moldvaországi 
követét, Czobor Imrét és kíséretét 1501-ben útközben a váradi 

Μ Ferdinánd kir. kancelláriája által kibocsátott okleveleiben ugyan 
azt állítja, hogy a „iuspatronatus generaliter habitum in omnibus ecclesiis 
Hungáriáé. . . instar predecessorum divorum Hungáriáé regum" jogánál 
fogva illeti őt ineg, de Kollányi F. A magán kegyúri jog hazánkban a 
középkorban cimü müvében kimutatja, hogy a középkorban ilyen egyet, 
kegyuraság hazánkban nem volt. Egyháztört. Emlékek. IV. 399. 

2) Egyháztört. Emi. III. 330. 
3) Gedeon Gy., A hitújítás terjedésének okai hazánkban, 64 és 76. 
4) Lukcsics I., A veszprémi püspökség római oklevéltára, 111. k. 

15. század LXVIIi. 1 
5) Ortvay T. Pozsony város tört. II/4. 426. 
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káptalan emberei fegyveresen és rablók módjára megtámadták 
és kirabolták.1) Szalkay László, mielőtt püspök és érsek lett, 
a legnagyobb erőszakosságokat követte el még egyházi 
személyeken is. A budai kanonokok házába orozva betört, 
rabolt és mindennemű egyházi és világi fenyítést kijátszott.2) 

Még ennél is tovább ment Erdödy Simon zágrábi 
püspök, kit maga az ország nádora, Bánffy János, kénytelen 
VIL Kelemen pápának feljelenteni. Ebben a jelentésben 
birtokfoglalásokkal, jobbágyok nyomorgatásával, gyilkossá-
gokkal vádolja a püspököt, sőt valóságos vérszopó zsarnok-
nak rajzolja, aki ellenfelére egyszerűen rágyújtja a házat.8) 

Ha egyházi emberek igy viselkedtek, mit várjunk akkor 
azoktól, akik katonai vagy egyéb szolgálatok fejében kaptak 
a királytól egyházi javadalmakat. Bakics Pál a győri püspök-
ség tulajdonában a töröknél is nagyobb pusztításokat vitt 
véghez alattvalóin, Török Bálint a dunántuli egyházmegyéket 
állandóan fosztogatta.4) Serédy Gáspár és öccse György 
számtalan egyházi javadalmat kaptak Ferdinándtól zálogba, 
aztán többé vissza se adták őket.5) További foglalásoktól és 
pusztításoktól már a király sem tudja őket visszatartani, 
Serédy György emberei még a királyi postát is kirabolják.6) 

A Serédyek garázdálkodása még abban a korban is 
párját ritkította és akaratlanul is eltalálta az igazat az a 
krónikás, aki a sírjára véste, hogy „magához hasonlót keveset 
hagyott hátra". Az ő élete csakugyan azt bizonyítja, hogy 

') Iványi B., Adalékok a nemzetközi jog történetéhez a Jagello-
korban, 28. 

2i Knauz, A budai káptalan regestái. Tört. Tár, XII. 
3) Dominus Simon episcopus . . . facultates ecclesiasticas refun-

dens cum validis viribus, nec non ingeniorum machinis plurimorum 
nobiiium bona, quae a tot et tantis calamitatibus remanserant, vastando, 
desolando, plebeos captivando, homines occidendo et sanguinem christi-
anum effundere sitiendo, domos et capita nobiiium succendendo ac illinc 
extractos in carceres coniiciendo .. . deseviit Theiner, Vetera monum. 
Slavorum merid. históriám illustrantia, 1. 621. Egyházt. Emi. II. 244. 

4) Gedeon, A hitújítás terjedésének okai. 64. 
5) Egyházt. Emi. II. 307. III. 194. és V. 380. és 394. 
6) Egyházt. Emi. III 215. és 263 



flz egyház és a uárosot? a reformáció előtt 27 

egyesekből „kihalt a jámborsággal a hit s hiányzott a haza-
szeretet és törvénytisztelet".1) 

* 
* * 

Az a reformmozgalom tehát, melyet az egyházi rendek, 
püspökök indítottak a 15. század elején, nem vezetett sikerre. 
A püspökök nagyrészt maguk is beleestek azokba a hibákba 
és visszaélésekbe, melyeket a római kúriánál meg akartak 
szüntetni s alig száz év leforgása alatt teljes anarchia állott 
be az egyház felsőbb köreiben, ami — mint mindjárt látni 
fogjuk — hasonló állapotokat idézett elő az alsópapságnál 
és szerzeteseknél is. 

Az egyház fő fegyelmi eszköze, az egyházi átok teljesen 
elvesztette a hatását. Az emberek nem féltek tőle többé. Egyházi 
átok alatt levők is házasságot köthettek világiak előtt, sőt 
akadtak papok is, akik — csakhogy pénzhez jussanak — 
összeadták őket. Viszont az egyházi adót még átok terhe alatt 
se tudták behajtani. Ezzel pedig az egyházi hatalom alap-
jában támadtatott meg. Ex hoc rumpatur nervus ecclesiasticae 
potestotes — állapítja meg az 1515-iki veszprémi zsinat.2) 

Akadtak még püspökök, akik a fenyegető „egyházi 
katasztrófát" igyekeztek elhárítani. A veszprémi zsinat üdvös 
reformokat hoz, de nem volt, aki azokat végrehajtotta és 
ellenőrizte volna. A lelkész — mondja a zsinat — nemcsak 
azért van, hogy uralkodjék, hanem hogy javára legyen a 
társadalomnak (non solum ut praesint, immo etiam ut prosint, 
sacerdotiuin datur), anyanyelvén érintkezzen a néppel és 
különösen a gyónásnál ügyesen és lelkiismeretesen járjon el. 
Vigyázzon, nehogy avatatlan kérdéseivel maga oktassa ki a 
gyónót oly bűnökre, melyek eddig ismeretlenek voltak előtte 

*) „lile sibi haud multos similes reliquit, 
Extincta est enim cum pietate fides, 
Nullus amor patriae, nulla est reverentia legum, 
Quam bona nunc mors est, quam bona quies." Ifj. Inczinger F , 

A bártfai protestantizmus és a kultura a múltban, 7. I. A szerző alapo-
san téved, midőn Serédyben a jámborság és a hit megtestesítőjét látja. 
A tények az ellenkezőjét bizonyítják annak, mint amit ez a különben 
is megrendelt és megfizetett sírfelirat akar kifejezni. 

2) Péterfy, Sacra Concilia, I. 246. 
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{ne ab interrogante sacerdote peccatum ignotum addiscat) 
és különösen a nőkkel szemben meg ne feledkezzék lelkészi 
fogadalmairól.1) 

A veszprémi zsinat megtiltotta, hogy a lelkészek a 
gyónásért pénzt fogadjanak el, de mit ért az, midőn a fel-
oldásból, a búcsúból Rómában üzletet csináltak. A zsinat 
szigorúan meghagyja, hogy a papság erkölcsösen, cölibátus-
ban éljen, de mit ért az, midőn e tekintetben maguk a 
főpapok jártak elől rossz példával. Mégis jellemző, hogy egy 
püspök — mint a veszprémi Beriszló Péter — ebben az 
időben többet gondolt egyházmegyéje bajaival, mint a pápa 
az egész egyházéival. Nem csoda, hogy akadtak megint 
kardinálisok, akik a pápát kényszeríteni akarták a reformokra 
s a franciák és németek segítségével 1511 —12-ben Pisában 
majd Milanóban zsinatot tartottak. Már ugy látszott, hogy 
újra és pedig nagyobb erővel megindul a 100 év előtti 
reformmozgalom. 1512 április 21-én a zsinat letette II. Gyula 
pápát s Miksa császár már-már arra gondolt, hogy saját 
személyében egyesíti a legfőbb világi és egyházi hatalmat. 
II. Gyula azonban egy ellenzsinatot hívott össze Rómába 
(V. lateráni zsinat 1512—1517), melyet halála után X. Leo 
folytatott. 

A lateráni zsinaton még hangzottak el egyes Kassandra-
intelmek. Maga Pucci Antal kardinális nyíltan hangoztatta, 
hogy „Róma, a római prelatusok s a Rómából kikerülő püs-
pökök az okai annyi tévelygésnek és korrupciónak az egyház-
ban"^) De Leónak nem állott érdekében a régi rendszert 
megváltoztatni. Hiszen — mint a Medici-ház tagja — maga 
is csak családi összeköttetései és vesztegetései révén jutott 
a magas egyházi méltóságokba: 14 éves korában lelt kardi-
nális, 37 éves korában pápa 1 A zsinatnak egész reform-
tevékenysége abban merült ki, hogy a jövőre nézve tiltotta a 
pápaválasztásnál a megvesztegetést (simoniaca pravitas), a 
kardinálisoknál a fényűző, pazarló életmódot, meghagyva 

Confessiones mulierum non in loco occulto sed patenti audiat, 
nec earum faciem aspiciat, sed capucium vei nianum ante oculos te-
neat . . . Péterfy i. m. 240. 

2) J. Döllinger, Das Papstthum, 195. ο. 
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'nekik, hogy inkább a tiszta életükkel, fénylő erényeikkel 
(vitae munditia ac virtutum splendore) ékeskedjenek. Továbbá 
az egyházi javadalmasok ne csak a jövedelmet élvezzék, 
hanem a vele járó kötelességeket is teljesítsék. A legnagyobb 
visszaélést, a búcsúk, indulgentiák intézményét azonban nem-
hogy korlátozta volna a zsinat, hanem még elő is mozdította, 
midőn azok árusítását a „montes pietatis" nevü egyházi 
pénzintézetekre bizta.') 

Jellemző, hogy a zsinat mindjárt átkot is mond azokra, 
akik ezt az intézkedést akár szóval, akár írásban kifogásolni 
mernék, megszigorítja az egyházi censurát és törvényt hoz 
az egyházi becsület védelméről. Szigorú büntetéseket állapit 
meg azok ellen, akik a prelátusok rendjét, személyét és életét 
kritika és kifogás tárgyává mernék tenni, őket különösen a 
világiak előtt becsmérelnék stb. Végül, - miután a domon-
kos-rendü Savonarola csak nemrég a pápáról mint Anti-
krisztusról prédikált s a közeli istenitéletet hirdette Róma 
felett, — a zsinat, nehogy valaki megint ilyen tónusba 
csapjon át, megtiltja, hogy az Antikrisztus és az utolsó ítélet 
ezentúl egyáltalában csak prédikáció tárgyát is képezhesse !2) 

Ezeken a zsinatokon magyar főpapok nem igen vettek 
részt, azonban II. Ulászló király elég érthetően tudtára adta 
a pápának, hogy szükség volna az egyház fejét és tagjait 
egyaránt megreformálni, ut religio et ecclesia sancta Dei in 
capite et membris reparetur.8) Baköcz Tamás, a magyar primás 
csak addig időzött Rómában, míg abban a csalfa reményben 
ringathatta magát, hogy II. Gyula után őt választják meg 
pápának. Itthon Magyarországon már forrongott a nép a 
parasztlázadás előestéjén s ez a j.bbágysorsból felemelkedett 
nagyravágyó egyházfejedelem éppen akkor hagyja itt az 

Ezeknek a hangzatos nevü intézeteknek eredetileg az volt a 
hivatásuk, hogy bizonyos zálog fejében kamatmentes kölcsönöket adja-
nak a hívőknek. Később azonban ezek is uzsoráskodtak, amit a pápák 
II. Pius óta elnéztek nekik, ha viszont a haszonból őket is részesítették. 
V. Endemann, Die nationalökon. Grundsätze der kanonistischen Lehre, 
Jahrbücher für Nationalökon. I. 324. 

2) C. Roncaglia, Natalie Alexandri hist. eccl. IX. 653. 
3) II. Ulászló levele II. Gyula pápához 1511. dec. 16. Iványi B„-

Adalékok a nemzetközi jog történetéhez, 45. 
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országot, mikor legnagyobb szükség lett volna bölcs vezetőkre. 
Azonban ő is csak abban tünt ki, hogy mind több és több 
egyházi méltóságot és kincset harácsolt össze. Nem volt elég 
neki az esztergomi érsekség jövedelme és számos más java-
dalom, hanem megszerezte magának még a milkóviai (moldva-
országi) püspökséget, a szászok zsiros esperességét is, min-
denütt elégületlenséget keltve s ezzel a szakadás talaját 
előkészítve. Óriási pompával, pazarló fényűzései mint valami 
keleti fejedelem vonult be Rómába azt a csalfa látszatot 
keltve, mintha Magyarország hatalmas állam lenne, mely 
egymaga is képes ellenállni a töröknek. Így kapta megbíza-
tását X. Leo pápátói egy keresztes hadjáratra a török ellen, 
mely aztán a parasztlázadásra vezetett.1) 

Bakócz Tamás abbeli vakságával, hogy nem ismerte 
fel az országát, egyházát fenyegető veszedelmet, méltán 
sorakozik a korabeli római főpapok és pápák mellé. Ezek 
sem vették észre, hogy mig ők a zsinaton önzőén, csak a 
saját hatalmukat erősítgették, hatalmi rendszerük alatt a 
távolban már dübörgött a föld s mindnyájukat elnyeléssel 
fenyegette. Még ugyanabban az évben, melyben a zsinatot 
Rómában befejezték és a reformokra vágyókat utolsó remé-
nyüktől is megfosztották, hogy a régi korhadt rendszer meg-
szűnik, indult meg Németországban, Lutherrel az uj mozgalom. 
Amit a királyok és főpapok nem tudtak vagy nem akartak 
megcsinálni, azt most kezükbe vették a polgárok karöltve az 
alsó papság és szerzetesség tisztultabb elemeivel. 

i) Fraknói V, Bakócz Tamás és Magyarország egyh. és polit. 
összeköttetései a római szentszékkel, II. 304. és f. 



III. A polgárok mint az alsó papság és szer-
zetesség megrendszabályozol. 

A városokban, az alsó papságnál és a szerzeteseknél 
sem volt jobb a helyzet, mint az egyház felső köreiben. Olyan 
nagy korrupciót és szélhámosságot, mint a vezető körökben, 
ugyan nem találunk itt. Ez azonban főleg a városok egyházi 
autonómiájának és szigorúbb ellenőrzésének tulajdonítható. 
A városok kivívták, hogy miként a birót és tanácsosokat, ugy 
a plébánost is maguk választják. Csak éppen megerősítés 
végett kellett a választást a püspöknek vagy az érseknek fel-
terjeszteni.1) Többnyire a főesperesek hatásköre alól is ki-
vonták magukat. Kassa is még az Árpádok korában elérte, 
hogy plébánusa egyenesen az egri püspök joghatósága alá 
került.2) Amellett szigorúan ügyelt rá ugy Kassa, mint Lőcse, 
Bártfa, Eperjes, hogy papválasztási jogát és általában privi-
légiumait minden uralkodó megerősítse 3) 

Miután a városok maguk választották papjukat, szigo-
rúbban is ügyelhettek annak erkölcseire. Néha még a papjuk 
feletti bíráskodás jogát is magukhoz ragadták a polgárok, 
nevezetesen polgári perekben és kihágásokban. És jaj volt 
annak a papnak, akit a szigorú városi statutumaik szerint 
Ítéltek meg. Tizedrész annyi vétekért, mint amennyit Rómá-
ban, vagy a püspöki székhelyeken elkövettek, egyszerű tem-
plomi lopásért is börtönnel sőt halállal sújtották a plébánust.4) 

Mindazok a bűnök és visszaélések, melyeket a központ-

!) Hóman Β., A magyar városok, 79. 
Wenzel, Codex dipl. Árpád V. 14. 

3) Kassa város titk. levéltára, B. Privil. 31. sz. 
4) Η Wittstock, Breiträge zu Heformation-Gesch. des Nösner-

gaues, 14 Rex S., A magyar kath. egyház 29. 
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ban elkövettek, az egyház legtávolabbi részeiben is éreztették 
hatásukat. Ha Rómában megduplázták az annátákat, a ma-
gasabb egyházi állásokért és javadalmakért fizetett adót, illetve 
díjösszeget, ezt a főpapok rendesen az alsó papságon hajtot-
ták be különböző címeken, inint subsidium charitativumot 
stb. Az esztergomi és kalocsai érsekek a középkorban 2—2 
ezer arany forint annátát fizettek kinevezésük fejében. A 15. 
századtól ezt az összeget felemelték, megkétszerezték a pá-
pák. A többi püspök is megfelelő összeget fizetett, némelyik-
től még többet szedtek, mint az érsektől. Csulai More Fülöp 
esztergomi kanonokkal közvetlenül a mohácsi vész előtt is 
közel 5000 a anyat fizettettek Rómában pécsi püspökké tör-
tént kinevezésekor a kiállított bullák fejében, ami mai pénz-
érték szerint mintegy 100000 koronát tesz ki.1) 

A főpapok erőszakoskodása híveik és plébánusaik felett 
igen gyakran a tulmagas pápai adókra vezethető vissza. 
Ezért a magyar országgyűlések ismételten is kénytelenek vol-
tak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Országgyűlés mondja ki, 
hogy a főpapok a pápai megerősítő bulla kiváltására ne ter-
heljék agyon kegyes segély (subsidium charitativum) cimén 
plébánusaikat, mert előfordul — úgymond — hogy ezek a 
plébánusok aztán „a szükségtől kényszerítve néha a kelyhe-
ket és egyházaik egyéb vagyonát is elidegenítik."2) 

Az alsó papságnak a néphez való viszonyát az is nagyon 
rontotta, hogy a főpapok gyakran szerzeteseket, sőt plébá-
nusokat bíztak meg a dézsma behajtásával.3) Ilyen módon 
aztán ugyanaz a visszaélés, amely a főpapoknál oly gyakori 
volt, t. i. hogy székhelyüktől távol időztek, az alsó papság-
nál is előfordult. Megtörtént ilyenkor, hogy a hivek közül 
sokan „gyónás és az oltári szentségek felvétele nélkül mul-
tak ki s a csecsemők keresztség nélkül haltak el." Mindezt 
az 1500. országgyűlés végzéseiben olvashatjuk, melynek 36. 
cikke ennélfogva eltiltja a főpapokat attól, hogy plébánusai-

Lukcsics F., Középkori pápai adókönyvek, 6 Kollányi F. Esz-
tergomi kanonok, 127. 

2) Corpus Juris hung. 1504: 12. t.-c. 
3) Az egri püspök tizedszedője egy időben Bernát minorita szer-

zetes volt. Bártfa város levéltára, 1479. április 10. nyugta. 
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kat ilyen célokra használják fel s ezáltal egyenesen gyűlöltté 
tegyék saját híveik előtt. A sokféle egyházi adó, igy a török 
háborúk céljaira és a török fogságban sínylődök kiváltására 
szedett úgynevezett keresztény adó (pecunia christiamitatis) 
annyira nyomta az embereket, hogy sok helyütt inkább leta-
gadták keresztény voltukat, mintsem ily cimen is adózzanak, 
különösen miután amúgy sem hitték, hogy a pénzt rendelte-
tési helyére juttatják a főpapok.1) 

A Dósa-féle parasztlázadásra nemcsak a világi, hanem 
az egyházi urak elnyomása is okot szolgáltatott. 

Az egyházfők anyagias, kizsákmányoló magatartása, első 
sorban az alsó papságot keserítette el. Az egri egyházmegye 
plébánosai már régi időktől kezdve panaszkodtak a püspökük, 
a nagyprépost, a főesperesek és a kanonokok ellen. A fő-
esperesek a jogosnál nagyobb adót (cathedraticumot) róttak 
reájuk, a püspök és a káptalan pedig egyházaiknak minden 
jövedelmét lefoglalták a maguk számára s nékik alig enged-
tek át valami csekélységet a jövedelemből.2) 

A 13. században még a pápától várták mindenütt a 
bajok orvoslását, igy az egri egyházmegyei papok is.3) Ké-
sőbb már a reformzsinatokon szervezkedtek s csak midőn 
igy sem értek célt, tértek át a polgársággal egyetértve, ön-
hatalmúlag a reformokra. Nagy részük azonban elzüllött s a 
reformokra sem volt alkalmas, ugy hogy a polgárság ellenük 
fordult. Már pedig döntő tényező a fejlődésben a polgárság, 
a nép, a hivek serege volt. 

A papok gazdasági helyzete szükségképen egyre rosz-
szabbodott, mert a papok száma egyre nőtt, a javadalmak 
ellenben mind kevesebb kézben összpontosultak. Még a plé-
bánosok kedvező helyzetben voltak, mert legalább mindegyik-
nek volt egy javadalma. Ellenben sokkal nagyobb volt a száma 
azoknak a papoknak, kiknek állása és jövedelme nem volt 
rendszeresítve, hanem csak bizonyos alapítványokból, pl. 
misealapitványokból kapták fizetésüket. A középkor végén az 

J) Corpus Juris hung. 1498: 52. t.-c. Márki S., Dósa György. 166. 
2) Leskó J. Adatok az egri egyházmegye történelméhez, IV. 45. 
s) IV. Ince pápa 1245-ben megbízta a schavniki cisztercita apátot, 

a sárospataki domonkosok perjelét és a szepességi sz. Márton egyház 
prépostját, hogy vizsgálják meg az ügyet. Fejér, Codex dipl. 1V./1.372. 

3 
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egyházban is kifejlődött egy proletariátus s egy-egy városban 
gyakran az egész lakosság '/'io-ét, sőt néha ennél is nagyobb 
arányát tették ki az egyházi emberek, papok és szerzetesek.1) 
Az egyházi pályákra való özönlésnek valószínűleg a megvál-
tozott termelési viszonyok voltak a főokai, azonban ez irányban 
még nem történtek kutatások és nélkülözzük a pontos adatokat. 

A kisbirtokososztály, a szabad parasztok helyzete a 
középkor folyamán egyre rosszabbodott. Mig a paraszt régeb-
ben természetben fizette a bérösszeget és az adóját, a ter-
melt gabonának vagy állatoknak egy részét szolgáltatta be, 
addig a pénzgazdaság kifejlődésekor először csak a pápai 
és egyházi tizedet, aztán pedig a többi járandóságot is kész-
pénzben volt kénytelen lefizetni. A pénzben való adózás, 
mely pontosabban, szabályszerűbben történt, nem a fizetőre, 
hanem a haszonélvezőre jelentett előnyt. Ehhez járult még, 
hogy ugyanakkor, midőn az adózás a parasztra nézve jóval 
terhesebb lett, viszont az ő terményeinek ára a fellendült 
forgalomnak árkiegvenlitő hatása folytán jóval lejebb szállt, 
így megtörtént, hogy ugyanakkor, midőn megtakarított tőkére 
lett volna szüksége, hogy intenzivebb földmivelést, melioratiót 
kezdjen, még a betevő falatját is alig tudta megkeresni. Vi-
szont a városokban is kifejlődött egy kapitalista osztály a 
kisiparosok mellett. A nagybirtok és a városok kapitalista 
polgársága könnyű szerrel vásárolt össze földbirtokot, mely 
ennélfogva mindig kevesebb kézben összpontosult, avagy a 
népesség szaporodásával elaprózódott és nem birta többé el-
tartani a családtagokat.2) 

A földbirtokosok és polgárok fiai aztán nagyrészt zsoldo-
soknak, papoknak vagy szerzeteseknek mentek, miután a ka-
tonai és egyházi pályán még legjobban érvényesülhettek. A 

') Egy nagyobb, 30 — 40000 lakosú német városban, pl. Kölnben, 
20 templomot, még több kolostort és szerzetet, 76 különböző vallásos 
társulatot és számos céhet találunk, mindegyiknek meglévén saját ká-
polnája, ugy hogy ezek száma a 100-at is meghaladta. Az 5—6000 lakosú 
Wormsban a papok száma 1000 volt, tehát minden 5—6 emberre jutott 
egy pap. K. Heussi, Kirchengesch.2 293. 

2) K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, V/l. 87. Luther szülei is 
ezért hagyják abba a földmivelést Möhrában és ezért költöznek át 
Eisenachba, majd Mansfeldre, ahol a bányászatból legalább annyit ke-
resnek, hogy fiukat kitaníttathatják. Köstlin, Luthers Leben, I. 13. 
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középkor végén kezdődik ugyanis az állandó, zsoldos had-
sereg intézménye. Ugyanakkor az egyház is a maga kegy-
szereivel valóságos üzleti forgalmat csinál s mind több em-
bert foglalkoztat. Viszont minél több ember kereste egyházi 
pályán a megélhetését, annál több módját a jövedelemszer-
zésnek kellett kitalálniok. Azt a sok visszaélést is, amit az 
egyház égisze alatt elkövettek, nagyrészt ennek a társadalmi 
átalakulásnak lehet tulajdonítani. Oly nagy tömeg özönlött 
be az egyházba, hogy nem tudott többé megélni a meglévő 
javadalmakból, melyeket a nepotismus rendszerével különben 
is mind kevesebb kézben egyesitettek. Ez a helyzet még a 
becsületes papokat is a kevésbé tisztességes szerzési módra 
vezette. A nagy egyházi proletariátus sokban hozzájárult a 
papi tekintély csökkentéséhez és a fegyelem lazulásához. 
Amit Janssen a németországi viszonyok jellemzésére felhoz, 
az a mi állapotainkra tán még inkább ráillik: „Az alsó pap-
ságnak a sok tekintetben bizonytalan tizeden és stólajöve-
delmen kivül nem volt fizetése és a szegénység, avagy a 
kapzsiság olyan kereseti forrásokra vezette, melyek állásával 
sehogysem fértek össze és természetszerűleg a nép megvetésének 
tették ki."1) 

Nagy volt a száma a csavargó, vagabundus papoknak, 
akik mindenféle üzletre kaphatók voltak. Bübájosságot és 
varázslást űztek, a bibliából jósoltak, a szent olajjal, a kriz-
mával gyógyítottak, sőt szerelmi italokat is árultak.2) A gyű-
lölködő híveket nem hogy kibékítették volna, hanem a viszály-
kodásukból is hasznot húztak. Szokásba jött, hogy kiki az 
ellenségének a haláláért imádkoztasson a templomban, mely 
célra a papok különböző formulákat használtak, igy pl. a 
109-ik átkozódó zsoltárt is énekelték, melyben Dávid király 
ellenségeinek elpusztításáért könyörög az Úrhoz.3) A jómódua-
kat lehetőleg a templomban temették el, ami külön jövedel-
met jelentett. Hogy ezúton is minél többen részesüljenek a 
jövedelemben, különösen érdemszerző dolognak tüntették fel, 
ha valakinek holtteste nemcsak egy, hanem legalább négy 

') Janssen, Gesch. d. deutschen Volkes, I. 612. 
2) Hefele, Conciliengesch. III. 762, VI. 492. 609. 
s) U. az VI. 485 és jegyzet. 

3 * 
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templomban van eltemetve (a világ négy tája szerint), mely 
esetben a tetemet négy részre tagolták.1) Mások ismét külön-
böző mesterségeket, hentességet, timárságot, csizmadia mes-
terséget űztek. Voltak papok, kik korcsmát, játékbarlangot, sőt 
bordélyt is nyitottak.2) 

A tudományos követelmény, melyet az alsó papsággal 
szemben támasztottak, minimális volt. Midőn a kanonokok 
közül is csak minden tizedik végzett felsőbb iskolát, egye-
temet, a közönséges papoknál megelégedtek, ha megtanultak 
irni, olvasni és egy keveset latinul, hogy legalább a misét 
el tudják mondani.3) A legtöbben csak megválasztatásuk vagy 
kineveztetésük után szenteltették fel magukat, sokan még 
akkor sem.4) A földesurak gyakran saját szolgáikat, jobbágyai-
kat tették meg papjuknak, akik aztán teljesen tőlük függtek. 
Elnyomták őket, állati tirannizmust (tyrannidem belluinam) 
gyakoroltak felettük, ugy hogy a püspöki székhelyeken az 
ilyen jobbágysorsban élő papok ügyeinek vitelére külön ügyé-
szeket alkalmaztak.5) 

Nálunk is ugy bántak a pappal, mint a béressel, egy 
esztendőre fogadták fel, melynek leteltével, vagy még előbb 
is, kényük-kedvük szerint elbocsátották.") Nem csoda tehát, 
hogy a pap akkor is végezte az egyházi szertartásokat, 
ha a földesurat a püspök egyházi átok alá vetette.7) Viszont 
ezek a papok a patronusok védelme alatt dacoltak egyházi 
feljebbvalóikkal és különböző visszaéléseket követtek el. 

Már fentebb idéztünk egy törvényt azokról a plébáno-
sokról, kik e miatt egyházaik vagyonát elidegenítették, kely-
heiket eladták.8) Sajnos, ez igen gyakori eset volt. Valahány-

i) Hefele i. m. VI. 500, 626. 
а) Hefele i. m. VI. 370, 512. 
3) Hefele, Conciliengesch. VI. 613, A benificium Simplex et rurale 

birtokosánál csak annyit követeltek, hogy tudjon egy kissé (aliqualiter) 
olvasni. U. a. 511. Békefi R. A. kápt. iskol. tört. 302. 

4) Hefele, i. m. VI. 169, 2 4 0 - 4 1 . stb. Péterfy, Sacra Conc. I. 111. 
s) Mansi, Sacr. Conc. XXVI. 75. 567. A prágai 1349. és magde-

burgi 1390. zsinatok határozatai. 
б) Kollányi, A magán kegyúri jog hazánkban, 25. 
') Hefele, i. ni. VII. 378. 
8) 1504 : 12, Corp. jur. hung. 
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szor egy-egy parochián leltárt vettek fel, rendesen kitűnt, hogy 
egy és más dolog a lelkész kezén elkallódott. így a csukárdi 
plébános, a pozsonyi káptalan tanúsága szerint eltulajdoní-
totta és eladta az egyház rétjét, sőt a templomi misekönyve-
ket is, az egyiket ő maga 7 írtért, a másiknak eladásával 
pedig a tanitót bizta meg.1) 

Azonban még ennél súlyosabb vétségek is előfordultak. 
Megtörtént, hogy a felszentelt pap rablásra, sőt gyilkosságra 
is vetemedett. így Mihály pap, egy apátság volt jószágigaz-
gatója, kit a nyitrai püspök, nem tudni mi okból, bebörtön-
zött s minden javaiból kifosztott, megszökve útonállóvá lett, 
egy utast megtámadott, megölt és mindenéből kirabolt.2) Ez 
eddig még csak egy egyénnek az eltévelyedését jelenti, 
amilyen eltévelyedések mindig előfordultak. Súlyosabbá és 
egyetemes jellegűvé ezt az esetet az a mérték teszi, amely 
szerint az egyházi bíróság azt elbírálta. Mihály pap ugyanis, 
miután itthon feljebbvalói átokkal és büntetéssel sújtották^ 
Rómába felebbezett. A római törvényszék enyhitő körülményül 
hozta fel számára, hogy kétségbeesésből cselekedett igy, 
miután a nyitrai püspök mindenéből kifosztotta és nem volt 
mivel az életét tengetnie.3) Ha a nyitrai püspök igazságtala-
nul járt el s Mihály papot, aki nem is a nyitrai, hanem a 
veszprémi püspökségbe tartozott, romlásba döntötte, akkor 
ellene kellett volna az eljárást megindítani. Ha pedig Mihály 
pap tényleg oly gonosztevő volt, amilyennek cselekedetei 
mutatják, akkor Rómában sem lett volna szabad őt felmenteni, 
dispensálni. Rómában azonban megelégedtek azzal, hogy egy 
szerzetbe lépett, de megengedték neki, hogy ismét misézhes-
sen és folytathassa papi működését! Ez 1487-ben történt 
VIII. Ince pápa alatt, aki — mint fentebb láttuk — Rómá-
ban is megkegyelmezett a börtön lakóinak, ha vétküket pén-
zen megváltották. 

Az enyhébb esetek közé tartozott, hogy a papok 

Magyar Sión, I. 312. Békefi R. A népoktatás tört. 254. 
2) A veszprémi püspökség római oklevéltára, III. 304. 
3) . . . fuisset per episcopum Nitriensem diris carceribus manci-

patus ac Omnibus bonis suis spoliatus, desperatione quadam motus, 
cum nihil haberet, unde vitáin suam ducere posset . . . Ugyanott. 
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orgazdaságot iiztek.1) Fentebb említettük, hogy a budai zsinat 
még az Árpádok idejében tiltotta, hogy a templomokban és 
kolostorokban zsákmányt és rablott holmit raktározzanak el. 
A fejlődés folyamán szelídültek az erkölcsök, mégis még a 
15-ik században is fordultak elő hasonló esetek. Még városi 
papokat, pl. a bártfai plébánost is vádolták orgazdasággal. 
Itt a határszélen, különösen Sztropkó környékén, állandóan 
rablók tanyáztak, akik be-becsaptak Lengyelországba, falva-
kat, templomokat raboltak ki és zsákmánnyal gazdagon 
megrakodva tértek vissza rejtekhelyeikbe.2) A főbaj az volt,, 
hogy itthon azután az urak és a papok is cimboráskodtak 
velük. így nevezetesen a sztropkói származású Eckel Ágoston 
bártfai plébánost egy lengyel kollégája, Jakab, Smigrod város 
plébánosa, azzal vádolja a bártfai városi tanács előtt, hogy 
a smigrodi templomból ellopott (annihilata et spoliata) fel-
szerelések közül több tárgy, miséskönyv és kehely jelenleg 
az ő tulajdonában van. Ennélfogva kéri a tanácsot, vegye 
kezébe az ügyet és szerezze vissza a plébánostól az eltulaj-
donított holmit.3) 

Nem tudjuk, hogy a városi tanács ebben az esetben 
hogyan bánt el a plébánossal, sem azt, hogy a plébános, 
ha ártatlan volt, inditott-e büntető eljárást rágalmazói ellen. 
A becsületsértő vádak azonban Eckel Ágoston plébános utódja, 
czölczi Menlen János alatt megujultak Bártfán. Ellene nem 
kevesebb, mint 18 vádpontot állítottak össze, melyekben 
különböző erőszakoskodásokkal, hatalmi visszaélésekkel és 
kihágásokkal vádolták,4) ugy hogy tisztázása végett kénytelen 
volt perre vinni a dolgot. A pert Egerben Italus Ludovicus,. 
a püspök helytartója és egyúttal egyházi biró (spiritualium 
judex) a bártfai polgárok javára döntötte el. 

Ezt a plébános pártján levő krónikás annak tulajdonítja,, 
hogy a biró meg volt vesztegetve. A per tehát tovább folyt 

!) Különösen az 1418. salzburgi zsinat tiltotta ezt. Hefele, Con-
ciliengesch. VII. 378. 

2) Ulászló király rendelete 1492-böl a Sztropkó körül lappangó» 
rablók ellen. Kassa v, levélt. 691. sz. 

3) Bártfa v. levélt. 1474. aug. 25. 1962. sz. 
4) Ugyanott. Évszám nélkül, 4151. sz. 



Fiz egyház és a uárosak c reformáció eiőtt. 39 

Esztergomban, ahol azonban a krónikás szerint még nagyobb 
volt a korrupció (quia muneribus omnes excecabant) és igy 
„de daemone ad diabolum" került az ügy, ugy hogy megint 
a plébánost Ítélték el. Ekkor végre a római főszentszékhez 
appellált a plébános. Péter kardinális vette a kezébe az 
ügyét, de ugylátszik, mégis csak a bártfaiaknak volt igazuk, 
mert János pap ezen az utolsó forumon is elvesztette a pert 
és több mint 600 frtot kellett fizetnie. Ulászló király közben-
járására aztán valahogy kiegyezett a bártfaiakkal, de gondol-
hatjuk, hogy az ilyen esetek mennyit ártottak az egyházi 
rend tekintélyének.1) 

Az egyház vezető körei nemcsak az alsó papságot 
hagyták elzülleni, hanem a hiveket is mindjobban elidegení-
tették. Egyrészt azáltal, hogy nem teljesítették többé meg-
bízhatóan a közjogi, birói és egyéb funkciókat. A káptalanok 
elhanyagolták avagy részrehajlóan látták el a közjogi teen-
dőket, egyes kanonokok „csúfságos anyagi és erkölcsi üzel-
mekben éltek s a híveket romlott erkölcseikkel és életükkel 
megbotránkoztatták a papi rend szégyenére."2) 

Kálmáncsai Domonkos fehérvári prépost elég naivul 
Rómában keres orvoslást az ellen, hogy egyes kanonokok 
kapzsiságukban egyszerre több egyházi javadalmat foglalnak 
le maguknak és amellett kötelességeiket elmulasztják.3) 

De a magyar országgyűlések is ismételten kénytelenek 
foglalkozni a hamisító és hamisan esküvő kanonokok dol-
gával. „A hamisan esküvő javadalmának elvesztésével bűn-
hődjék és örökös fogságba kerüljön." A hamisítókra nézve 
pedig, akik a káptalanokban vagy konventekben hamis 
leveleket pecsételnek, kimondja az országgyűlés, hogy „a 
káptalan vagy konvent mind ama tagjainak, kik a hamisítás 
idején mint ebben közreműködők jelen lesznek, homlokukra 
és mindkét orcájukra a tüzes pecsét bélyegét süssék és hogy 

') Bártfa v. levéltára, 1468 -1510, 1765. sz. és Kaprimai jezsuita 
atya gyűjteménye 4° 77 k. 9. 1. : Memorabilia Bartphensia de parochis 
aliisque rebus gestis ab anno 1468 ad 1515, a budapesti egyet, könyv-
tárban. 

2) Ortvay T. Pozsony város tört. II./4 427. 
•') A veszprémi püspökség római okirattára, III. 239. 



4 0 Ür. Obel Béla 

ezenfelül az ilyenek legott javadalmaikat veszítsék.1) Ezeket 
a törvényeket azonban a folyton megujuló panaszok dacára 
sem hajtották végre. 

Az egyházi bíráskodás is részrehajlóan folyt; a birák 
megvesztegethetők voltak, sőt megtörtént, hogy üzletszerüleg 
csinálták a pereket, csakhogy nagyobb jövedelemre tegyenek 
szert. Itt is a központból, Rómából terjedtek el a különböző 
visszaélések. Már a konstanci zsinat kimondta, hogy oly 
peres ügyeket, melyek a jog és szokás szerint a világi 
biróság elé tartoznak, csak a felek beleegyezésével lehet a 
szentszék előtt tárgyalni. Továbbá, hogy az egyházi ügyeket 
is csak felebbezés utján lehet Rómába avagy a pápa által 
delegált birák elé vinni s ezeket az ügyeket a zsinat külön 
részletezi. (IX. decretum.)2) 

Mindezt a későbbi pápák nem tartották többé be, hanem 
mindennemű pert maguknak és saját embereiknek igyekeztek 
megszerezni. Ezt az eljárást az 1492-iki magyar országgyűlés 
a következőképen írja le: „Némely papok és más rendű, 
ugy nemes mint nem nemes emberek közül is többen ez 
ország lakosait holmi keresett, néha még patvaros ürügyek 
alatt is (exquisitis quibusdam occasionibus, interdum etiam 
calumniosis) a római kúria elébe vagy amidőn a pápának 
követe Magyarországba jő, ennek elébe szokták idézni és 
őket per utján mind jobban és jobban nyomva és zaklatva 
valamely pénzösszeg fizetésére kényszeritik s ekképen néha 
minden megengedett s meg nem engedett módon bűnösen 
szokták életüket tengetni és fenntartani". Ennélfogva a karok 
és rendek kimondják, hogy „ezentúl egyáltalán senki se 
merjen valakit valamely ügyben a római kúria vagy annak 
valamely követe elé idézni, hanem ellenfelét előbb az ő 
illetékes megyés érseke vagy püspöke stb. előtt perelje be" 

í) Corpus jur. hung. 1435 : 8, 1486: 10, 1492. 1. decr. 43 art. 
1498: 14. 

2) B. Hübler, Constanzer Reformation, 138, 232. VIII. Ince pápa 
is adott ki egy dekrétumot, mely szerint „nemo ultra suam diocoesim in 
ius conveniri possit". Erre hivatkozik az eperjesiek alábbi pőrében Domo 
Μ. ellen Bonzagnus egri biró. 1523, május 3. 1108. sz. Eperjes v. levélt. 
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s csak felebbezés utján folyamodhatik Rómába.1) Az 1498. 
országgyűlés 63. törvénycikke, mely ezt a határozatot meg-
ismétli, egyenesen a konstanzi zsinat adta privilégiumra 
hivatkozik. A törvény gyakori ismétlése különben arra enged 
következtetni, hogy úgy Rómában, mint itthon egyesek annak 
ellene dolgoztak. 

A pápának egy állandó delegált birája volt a mogilai 
cisztercita apát, aki viszont a krakkói egyetemre ruházta 
legfőbb bíráskodási jogát. A krakkói egyetem magyarokat is 
megidézett birói széke elé, ítéletet, egyházi átkot mondott ki 
és sok tulkapást követett el, mígnem a kassai polgárok 
kérésére a király kiküldött birói megrendszabályozták. Radomi 
János áldozópap bizonyos pénzbeli tartozásért a kassai 
tanácsot 1496-ban a krakkói törvényszék elé idéztette. Mivel 
a kassaiak többszöri idézésre sem jelentek meg, az egyetem 
elmakacsolta s az egyházból való kiközösítéssel sújtotta őket. 
Erre a kassaiak a királyhoz fordultak, kieszközölték, hogy 
a nádor elnöklete alatt egy hazai bíróság vizsgálta meg az 
ügyet s ekkor kitűnt, hogy a krakkói szentszéki birák mily 
jogtalanul és felületesen ítélkeztek. A perirat még gramma-
tikailag sem volt világosan és helyesen megfogalmazva.2) 
Az ítéletet természetesen megsemmisítették, a külföldi egyházi 
bíróság ítéleteit — kivéve egyes eseteket — a jövőre nézve 
is érvénytelenítették s a kassaiakat minden tekintetben reha-
bilitálták.3) 

Egy másik per, amely Bártfa város és egy kassai nemes 
polgár között folyt egy tállyai szőlő miatt, megdöbbentő 
módon mutatja, hogy egyrészt mily kapzsi módon igyekeztek 
a pápai birák minden polgári pert is magukhoz ragadni, 

!) Corpus juris hung. 1492 : 45 t.-c. V. ö. 1471: 19 és 1486: 
4 4 - 4 5 . t.-c. 

2) Ilyen esetek különben Rómában is előfordultak, ott azonban 
Erasmus szerint a pápai ügyiratokat, mielőtt elküldték volna, tudós 
humanistákkal kikorrigáltatták. Erasmus R. Apologia reffelens suscipiones 
D Jacobi Latomi, 16. F. Biedenfeld, Rom und die Reform, in Italien, 12. 

3) Kassa v. titk. levéltára, 46, 53—56. sz. Feldolgozta Czobor A. 
Tört. Közi. Abauj-Torna vm. és Kassa múltjából, IV 97. és Békefi 
Emlékkönyv, 148. 
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másrészt pedig, hogy mily tehetetlenek és járatlanok Voltak 
ezek a birák — csak kiátkozni tudták az embereket — mint 
húzták, halasztották az ügy eldöntését, felesleges nagy kiadá-
sokat okozva a feleknek. 

Bártfa város tanácsa Kispalugyai Márton és Gáspár 
testvérektől 1000 frtért megvette a nagytállyai hegyen fekvő 
szőlőjüket.1) Az ősiségi törvény s az abból kifejlett jogszokás 
szerint azonban ilyenkor a legközelebbi atyafiak és nemzet-
ségeik érdekeit kellett szem előtt tartani s azok tudta és 
beleegyezése nélkül a jószágot nem volt szabad eladni. 
Nekik bizonyos elővételi joguk volt s ennélfogva előzetesen 
meg kellett őket kínálni (praemonitió) vájjon nem akarják-e 
az illető jószágot megvenni.2) Az eladók ebben az esetben 
ugylátszik elmulasztották ezt megtenni, mire egyszer csak 
váratlanul jelentkezett kassai Schwarz György és mint rokon, 
magának követelte a szőlőt. A bártfaiak talán át is engedték 
volna néki a szőlőt, ha annak vételárát, az 1000 frtot lefizeti. 
Schwarz azonban ennek az összegnek csak a '2/a részét volt 
hajlandó lefizetni s tagadta, hogy a bártfaiak is többet adtak 
volna érte.3) Igy aztán perre került a dolog. Schwarz a 
bártfaiakat jogtalan birtoklás cimén szerette volna szerzett 
jószágukból kitúrni, úgy hogy ezek a nádorhoz, Szapolyai 
Imréhez fordultak jogvédelemért.4) 1485-ben történt ez és 
jellemző az egész korra, hogy ebből az egyszerű dologból 
egy 12 éves nagy per fejlődött ki, mellyel négy bíróság 
foglalkozott s amelynek költségei a szőlő egész vételárát 
felemésztették. 

Amint ugyanis Schwarz észrevette, hogy a nádor a 
bártfaiak felé hajlik, felkereste Budán a királyi udvarban 
időző pápai követet, Pecchinoli Angelus bibornokot s ő rá 
bizta a per eldöntését.5) A bártfaiak tiltakoztak ellene, hogy 

Bártfa v. levélt. 1486. jan. 10., a szepesi káptalan előtt kötött 
szerződés és 2512. sz. a. a perirat egy töredéke 

2) Corpus jur. hung. 1351. decr. és Werbőczy Hármaskönyve I 
60 Frank I. A kozigazság törvénye Magyarhonban. I. 360. (192. §.) 

3) Bártfa v. levélt. 1485. jul. 19, 1490. jan. 8, 2482, 2755. sz. 
4) Ugyanott, 1486. máj. 9., szept. 7. és 29. kelt nádori levelek. 
'>) Ugyanott, 1489. szept. 19. Budán kelt idéző levél, 2731. sz. 
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egy polgári pert, melyben az elsőfokú bíróság még nem is 
döntött, a pápai követ vegyen a kezébe. Ezzel fejükre zúdí-
tották az első átkot, melytől csak ugy szabadultak meg,. 
hogy megkezdték a tárgyalásokat.1) Nemsokára azonban újra 
egyházi censura, vagyis átok alá esnek, mivel egyes kérdé-
sekre nem tudván pontos feleletet adni, megtagadják az esküt.2) 

A per újra megakad. Angelus bibornok 1490-ben, Má-
tyás király halála után visszatér Rómába s két év múlva VI. 
Sándor pápa Schwarz kérésére Mihály széplaki és Ambrus 
tapolcai apátot, illetve utóbbinak helyettesét Bereck tornai 
főesperest bizza meg a per folytatásával.3) A bártfaiak azon-
ban ezekkel a bírákkal még kevésbé vannak megelégedve. 
Követeik, Mager György biró, Zypser Pál és Paulhensel Je-
romos esküdtek ismétlik régi kifogásaikat, mire újra, és pedig 
most már a nagyobb egyházi átok alá esnek, amely szerint 
senkinek se szabad velük érintkezni, nékik ételt és italt 
adni.4) Midőn a bártfaiak ezt a tilalmat semmibe se veszik, 
Mihály apát a város egész közönségét maga elé idézi, persze 
hiába.3) Sőt, miután nyilvánvalóvá lett, hogy Schwarz a bírá-
kat megvesztegette, maga a király rendelte el egy uj bíróság 
kiküldését, amely hazai törvények és szokások szerint járjon 
el és ítéljen a perben.0) 

Olomóczi Gábor és Vári Máté egri kanonokok voltak 
az uj birák, akik végre dűlőre vit'ék az ügyet. Megállapítot-
ták, hogy az előző birák túllépték hatáskörüket, igazságtala-
nul jártak el a bártfaiakkal, midőn kifogásaikat semmibe se 
vették s még az apostoli bíráskodás előírásait se tartották be, 
jegyzőkönyvet ily fontos ügyben nem vezettek, hanem csak 
szóbelileg mondták ki az egyházból való kiközösítést, mellyel 

!) Ugyanott, 1490. jun. 12. 2803. sz. Angelus feloldó levele. 
2) Ugyanott, 1490. jun. 15. és 21., 2804., 2807. sz. 
a) A perirat egy töredéke 2750. sz. alatt és VI. Sándor 1492. 

szept 5. Rómában kelt leirata, 3059. sz. a. ugyanott. 
4) Ugyanott, 1494. szept 11., okt. 12., nov. 27., dec. 12. 3153. stb. sz. 
5) 1405. febr. 17. rendelet, lványi B. Bártfa város levéltára, L 

470. 3180. sz. (A levéltárban nem találtam.) 
'·') Bártfa v. levélt. 1495. ápr. 30 3197. sz. 
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csak károkat és botrányokat okoztak.1) Ennélfogva mindenek-
előtt feloldják a bártfai polgárokat az átok alól, Schwarz 
Györgyöt kötelezik a szőlő teljes árának lefizetésére, azontcivül 
300 frt bírságot és 109 frt perköltséget rónak rá.2) De a 
pápai birákat, Mihály széplaki apátot és Bereck tornai fő-
esperest is megbüntetik, kimondván, hogy az egyházból való 
kiközösítés terhe alatt kötelesek 48lV2 frt 45 drt kártérítés 
címén a bártfaiaknak záros határidő alatt lefizetni3) Ezek a 
büntetések persze egy ujabb egyezség folytán, melyet Bakócz 
Tamás egri püspök, kir. kancellár, Szathmáry György fejér-
vári prépost és Durholcz Pál szepesi kapitány közbenjárásá-
val Kassán kötöttek, elmaradtak.4) 

* * 
* 

Ezekből kitűnik, hogy ugy az egyházi bíráskodás, 
mint a káptalanok működése nem felelt meg többé a hozzá-
fűzött várakozásoknak. Ezt mindenki látta és különösen a 
polgárságnak kellett azt a saját bőrén tapasztalnia. Mégis az 
egyházi körök ugyanakkor, midőn lanyhult a hivatásérzetük 
s már nem teljesítették kielégítően régi feladataikat, egyre 
nagyobb terheket róttak a hívekre, egyre több módját találták 
ki a hivek megadóztatásának és igy végre ezeket is teljesen 
elidegenítették maguktól. A „cselekedetek által való megigazu-
lás", melyet az egyház hivatalosan ugyan nem tanított, de a 
gyakorlatban annál inkább követelt a hívőktől, igen drágának 
bizonyult. Példa erre a búcsúval és bűnbocsátó levelekkel 
való kereskedés. 

A pápai indulgentiák, elengedések a 13. században még 
csak a gyóntató által kirótt poenitentiára, absolutio a poena, 
vonatkoztak. V. Coelestin papa volt az első, aki szülőföldjé-
nek és a Benedek-rendnek, melynek tagja volt, kedvezni akar-
ván az Aquilla degli Abruzzi városbeli bencések Mária temp-
lomát 1294-ben oly búcsúval ruházta fel, mely nemcsak a 
büntetés, hanem az elkövetett bűnök alól is, absolutio a culpa 

x) Ugyanott, 1496. febr. 19. Liszkai Remetiie Mihályfia Tamás 
egri közjegyző átirt itéletlevele. 

2) 1496. máj 16. ítélet, ugyanott. 
3) Eger, 1496. máj. 5. Ugyanott. 
4) Ugyanott. 1496. okt. 19. 3290. sz. 



flz egyház és a uárosot? a reformáció előtt 4 5 

et poena, feloldotta az odazarándokló híveket.1) Hiába tilta-
kozott ez ellen a gyakorlat ellen a viennei, majd a konstanzi 
zsinat,2) a bucsu intézménye tovább fejlődött s hatáskörét a 
15. században már a purgatoriumi lelkekre is kiterjesztették. 
IV. Sixtus pápa engedélyezett először ilynemű búcsút a 
saintesi Pétertemplom számára 1476-ban.3) Ε szerint a pápa 
a maga teljhatalmánál fogva, plenitudine potestatis, és mint 
a „thesaurus universalis ecclesiae", a szentek felesleges jó-
cselekedetei kincstárának kezelője segítségére jön a purgato-
riumbeli lelkeknek azon feltétel alatt, hogy hozzátartozóik 
értük pénzbeli adományt (suffragium) juttatnak az egyháznak.4) 
így került a régi deprekatorius formula helyébe, melyben a 
gyóntató pap Isten bűnbocsátó kegyelmére utalt (deus omni-
potens sit adjutor et protector tuus et praestet indulgentiam 
de peccatis tuis), a deklaratorius alak (ego te absolvo ab om-
nibus peccatis tuis), ahol már a pap maga szerepel mint bűn-
bocsátó s isteni jogot és hatalmat bitorol.5) 

Ez utóbbi formulát találjuk az indulgentiális levelekben, 
melyeknek sokszorosításánál a pápáknak kapóra jött a könyv-
nyomtatás feltalálása. A kassai városi levéltárban őrzött 
1502-iki eredeti példány szerint VI. Sándor pápa illetve Péter 
kardinális megbízottja a török háború céljaira jubileumi bú-
csút hirdet s Olajos Gergely miskolci lakosnak, nejének 
Márthának és két gyermeküknek megbánt, megvallott és le-
vezekelt vétkeit s azoknak jelenlegi és purgatoriumbeli bün-
tetését apostoli hatalmánál fogva elengedi.0) Gyilkosságért 8, 

O. Raynaldus (Baronius), Annales eccl. 1294. n. 13. 
2) V. Márton reformaktája, 17. art. de indulgentiis, H. Hiibler, 

Die Konstanzer Reform. 155. 
3) Nik. Paulus, Johann Tetzel, 249. 
4) Volumus ipsam plenariam remissionem per modum suffragii 

ipsis animabus purgatorii, pro quibus dictam quotam pecuniae per-
solverint, pro relaxatione poenarum valere et suffragari . . . Paulus 1. 
m. 250. L. Qieseler, Lehrbuch der Kirchengesch. II/4, 360. 

s) F. Loofs, Dogmengesch.4 488. 
6) „Ego te absolvo ab omnibus peccatis contritis, confessis et ob-

litis conferendo tibi plenariam omnium peccatorum remissionem et 
(apostolica) auctoritate remitto tibi poenas in praesenti saeculo et in 
purgatorio patiendas." Kassa város levélt 1817. sz. 
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hamis esküért pedig 9 aranyat fizettek s a többi bűnöknek 
is meg volt a maga taksájuk és pedig lehetőleg mindig 
arany pénzben, mert egyedül ennek volt meg az akkori pénz-
forgalomban a teljes névértéke. 

A polgárság nem szívesen látta az idegen bucsuáruso-
kat, de tűrte őket, mivel a vállalat a török háború érdekében 
indult meg s a király is pártolta. Mátyás király több ízben 
ir rá a kassaiakra az indulgentiák árusítása ügyében.1) Utód-
jai is támogatták a vállalatot. A török elleni hadjárat azonban 
nem jött létre, míg csak Szulejman szultán maga nem kény-
szeritette a magyarokat a mohácsi ütközetre. Indulgentiák 
árulásával nem lehetett többé megmenteni az országot. Az 
1525-iki jubileumi bucsu alkalmával alig pár ezer arany gyűlt 
egybe. Midőn a pápai pénzládákat Budán felnyitották, üveg 
és rézdarabokat, hamis pénzeket és gunyiratokat találtak 
bennük. Az egyik cédulába 3 dénár volt csavarva azzal az 
utasítással, hogy egy a pápát, egy a kardinálist és egy az 
esztergomi érseket illeti meg. A másikon ez a jellemző üzenet 
állott a pápai adószedő számára: „Vidd vissza búcsúdat 
Rómába és hagyd a pénzünket itt."2) 

Míg a budai polgárok csak gúnyolódtak, addig az 
eperjesiek már 1521-ben tettleg is bántalmazták, sőt börtönbe 
vetették Domo Mihály pápai bucsuárust.3) Nem egy kapzsi 
csőcselék lázadásáról, hanem a polgárság tervszerű eljárá-
sáról volt itt szó, és az egész támadást Albert, a városi plé-
bános vezette. A vád szerint ő volt az, aki Domotó] elszedte 
a pápai bullákat s midőn nem tágított, további eljárás végett a 
városi tanácsnak adta át. Jövedelmeit látta veszélyeztetve, meit 
aki egyszer indulgentiális pápai levelet vásárolt, annak már nem 
volt szüksége elhunyt hozzátartozói lelki üdvösségéért misét 
rendelni vagy alamizsnákat adni. Valószínűleg a pár évvel 
előbb megindult wittenbergi reformmozgalom is hatással volt 

1) Mátyás király rendeletei 1481—83-ból, Kassa város levélt. 
492, 520, 539. sz. 

2) Burgio pápai nuncius jelentése, Egyháztört. Emi. I. 209. 
3) Hörk J. Az eperjesi kollégium tört. 22. foglalkozik először az 

ügygyei, de szükségesnek látszott az eredeti okiratokat újból átnézni és 
kisebb tévedéseket helyreigazítani. 
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az eperjesiekre. Elég az hozzá, ugy elbántak a bucsuárussal, 
hogy sem Eperjesen, sem a felvidéken többé nem mert senki 
pápai indulgentiákat árulni. 

Domo Mihály, aki különben eperjesi származású fel-
szentelt pap volt, midőn látta a veszélyt, az egyházi szereket, 
templomi edényeket s a már gyűjtött pénzt apja házában rej-
tette el, de ez sem használt néki, mert most meg az apjára 
támadtak s még a házát is elfoglalták, mivel szerintük Mihály 
pap mindezeket a néptől csikarta ki igaztalanul (se eadem a 
populo acquisivisse seu male extorsisse.1) Hogy még ezen-
felül be is csukták, azt valószínűleg csak azért tették, nehogy 
pert indíthasson ellenük a szentszéknél. Az egri püspöki 
udvart ugyanis némi ajándékokkal megtudták maguknak 
nyerni az eperjesiek. Úgyszintén a megyei széket is. Sőt ez 
200 frtba el is marasztalta Domo Mihályt becsületsertés 
cimén, mert egyik támadójáról, a nemes Meszlényi Orbánról 
azt merte állítani, hogy meglopta őt.2) Mihály papnak azon-
ban — szintén vesztegetéssel — sikerült az egri börtönből 
kiszabadulnia és Jeromos püspök, római szentszéki bírónál 
1523. márc. 31-én egy itéletlevelet kieszközölnie, melyben 
ez — miután az egész esetet előadja — az eperjesieket, 
nevezetesen Czibner Keresztély bírót, Schmidt (Faber) Gáspárt, 
Kalmár (Mercator) János, Lányi Jánost, Bels Mihályt és más 
polgárokat Domo Mihály elfoglalt javainak visszaadására 
kötelezi. 

Az eperjesiek még ezt az enyhe ítéletet is sokalták és 
most viszont ők indítottak Egerben Domo Mihály ellen pert, 
amiért őket az egyházmegyei hatóság megkerülésével az 
ország törvényei ellenére egyenesen Rómában perelte s 

') Jeromos püspök itéletleveléböl, 1. alább. Eperjes város levélt. 
1103. sz. Egyéb rosszat nem igen tudtak Domo papra mondani, sőt az 
idézett okirat elismerőleg nyilatkozik róla. Kétségtelen tehát, hogy az δ 
személyében az eperjesiek főleg az intézményt, melynek szolgálatában 
állott, üldözték. 

2) Egyháztört. Emi. 1., 90. Bunyitay ennek a felette érdekes per-
nek több mint 20 oklevele közül csak két töredéket közöl s azt sem 
pontosan, holott az oklevelek ritka teljességgel meg vannak az eperjesi 
városi levéltárban. 
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Bonzagnus János egri püspöki vikárius el is itélte Domot 
500 arany frt büntetésre az illető polgárok számára és 41 
frt 44 dénár perköltségre a saját maga számára.1) Eközben 
Domo Mihály pap ellen valóságos hajtóvadászatot tartottak2) 
és csak nagynehezen sikerült neki Budán, a királyi udvarban 
pártatlanabb birákat találnia. Kunis Mátyás, választott egri 
püspök, aki a közvetítő szerepére vállalkozik, de viszont 
nagyobb összeggel tartozik az eperjesieknek, kétszínű szerepet 
játszik az egész perben. Az eperjesieknek egyre azt hozza 

•-féírliögy mily fő&enjsrédolgot -követtek eí, feííüket nagyítja 
s következményeivel ijesztgeti őket, hogy saját közbenjárását 
annál fontosabbnak tüntethesse fel.3) 

Végre 1524. végén az eperjesiek Novocastro János 
közjegyző, illetve Báthory István nádor előtt Budán kiegyez-
nek Domo Mihály pappal. Eszerint Domo elfeledi a rajta és 
hozzátartozóin elkövetett sérelmeket, viszont az eperjesiek 
nem fogják őt többé üldözni, hanem egész családjával együtt 
visszahelyezik polgári jogaiba, illetve azok élvezetében meg-
hagyják és kártérítésül a házáért 26 frtot, a templomi esz-
közökért 10 frtot fizetnek néki s végül igérik, hogy ezentúl 
az egyházi avagy a pápai küldötteket jobban meg fogják 
becsülni, azokat hivataluk végzésében nem fogják többé 
akadályozni.1) 

Erre azonban nem került a sor, mert a római egyház 
maga is belátta a búcsúárusí intézmény tarthatatlan voltát, 
amint ezt nemsokára rá a tridenti zsinat állásfoglalása is 
bizonyítja. Ez a zsinat ugyanis kimondotta, hogy miután a 
búcsúárusok gazsága, malitiája az összes hivők nagy botrá-

J) Bonzagnus ítéletében hivatkozik VIII. Ince pápa dekretumára, 
mely szerint „nemo ultra suam diocesim in ius conveniri possit." 
1523. máj. 3. 1108. sz. Eperjes v. levélt. 

2) Nádasdy Benedek tornai alispán levele Eperjes város taná-
csához, 1523. jul. 11. Ugyanott 1115. sz. 

3) Levelei, melyek az egész eseményre fényt vetnek, az eperjesi 
városi levéltárban 1144—46, 1150. stb. sz. a. Később, mint szepesvár-
aljai plébános, ö maga is egyházellenes dolgokat művel. Egyháztört. 
Emi. II. 146. 

4) Eperjes város levélt. 1524. okt. 12, 1158. sz. és 1524. dec. 29., 
1165. sz. 
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nyara és panaszára napról-napra növekszik, ugy hogy nincs 
remény arra nézve, hogy meglehetne őket javítani, maga az 
intézmény az egész kereszténységben végleg megszüntetendő}) 
A zsinat maga is bevallja, hogy ilyen gonosz üzérke-
désből származott a legtöbb visszaélés a keresztények között, 
ennélfogva azt nem engedi tovább űzni.2) 

Ez a beismerés azonban későn jött. A legtöbb helyen 
ekkor már szakítottak a pápasággal. 

* 
* * 

De nemcsak a rendkívüli adót, hanem a rendes egyházi 
tizedet, dézsmát is sok helyen, igy nálunk is megtagadták 
már a reformáció előtt.3) Egyrészt a fejedelmek és az ő 
embereik foglalták le világi célokra az egyházi jövedelmeket, 
másrészt maguk a hivek is igyekeztek kibújni adózási köte-
lezettségük alól. Már pedig az egyházi körök ezen a ponton 
voltak talán a legérzékenyebbek s a tized kérdésében nem 
ismertek tréfát. Minden évben a négy főünnepen, karácsony, 
húsvét, pünkösd és Mária mennybemenetelének napján a 
papnak a népet ki kellett oktatnia a tizedfizetés kötelességé-
ről. S aki a tizedfizetési kötelezettségét nem teljesítette, az 
egyházi átok alá került, azt nem volt szabad egyházilag elte-
metni, sőt annak utódai egészen negyedíziglen nem viselhettek 
egyházi hivatalt s nem részesülhettek egyházi javadalomban.4) 

A kassai polgároknak is volt egy ilyen perük, amelybe 
talán önhibájukon kivül jutottak. Giskra alatt történt, akit 
Erzsébet anyakirálynő felsőmagyarországi főkapitánynak neve-
zett ki, hogy a kassaiak éveken át nem fizettek az egri káp-
talannak tizedet. Ennek nemcsak az lehetett az oka, hogy 
Giskra önhatalmúlag lefoglalta az egyházi jövedelmeket és 

!) Canones et decr. Concil. Trid. sess. 21 de ref. IX. Az indul-
gentiák és más egyházi kegyelmek gyakorlásával a káptalanok két-két 
tagját bízták meg. 

2) Ugyanott Decr. de indulgentiis. 
3) Pastor, Gesch. der Päpste, III. 221 Pór A. Magyar gazdaság-

tört. Szemle, XI. 169. 
4) Ez a lagnagyobb egyházi büntetések közé tartozott s külön-

ben csak azokra alkalmazták, akik pl. Spanyolországban keresztyén 
gyermekekkel kereskedtek. Hefele, Conciliengesch. VI. 391., 614. 981. 

4 



50 Qr. Obál Béla 

igy a kassaiak nem akartak kétszer fizetni, hanem valószínű-
leg ezen ürügy alatt megpróbálták akkor is beszüntetni az 
adózást, midőn már Giskra nem szekularizált. 

Legalább erre vall az a kiegyezési okirat, melyet Kassa 
város és plébánosa, Jodocus, kötöttek az egri káptalannal 
1446-ban. Előzetesen már egy országos gyűlés is foglalkozott 
az üggyel és a kassaiakat pártfogásába vette.1) Erre a káp-
talan 2 évet, vagyis 30 ezüst márkát elengedett az egyházi 
adóból, viszont a kassaiak kötelezték magukat a többi hátralék 
lefizetésére. A szerződésben a polgárok ígérik, hogy jövőben 
a tizedfizetési nem fogják megvetni és sem egészben, sem 
részleteiben megtagadni.'2·) A polgárok azt is kijelentik, hogy 
ezentúl inkább békében akarnak élni egyházi feljebbvalóikkal, 
mint viszálykodásban.3) A kedélyek és szenvedélyek azonban 
ugy látszik, még soká nem csillapultak le, mert még évek 
múlva is találkozunk excommunicatiókkal, melyekkel müveit 
polgárokat az egyházból kiközösitettek. Kaposi János egri 
kanonok, mint János bibornoktól megbízott szentszéki biró 
csak 1458-ban oldja fel Márk kassai ötvöst az egyházi átok 
alól.4) 

A felsőmagyarországi huszita mozgalommal egy időben, 
midőn pl. Szepesben és Sárosban minden második róm. katholi-
kus egyházban két szín alatt áldoztak s egyesek már a 
bibliát is magyar nyelvre fordították,5) Erdélyben is nagy 
egyházellenes mozgalom keletkezett. Az erdélyi jobbágyság, 
magyarok és oláhok egyaránt, fellázadtak s világi uraiktól 
a költözködés szabadságát, püspöküktől, Lépes Györgytől 
pedig azt követelték, hogy a tizedet ne pénzben és pedig a 
régi forgalmúnál nagyobb értékű uj pénzben kelljen fizetniök, 

') Kemény L. Tört. Közi. Abauj-Torna vm. és Kassa múltjából, 
H. 245 

2) Solutionem temporibus futuris in nullo volumus derogare et 
neque in toto neque in part e contraire. Kassaváros titk. levélt. A. 33. sz. 

3) Potius concordiae quam discordiae seminatores pascisque 
zelatores esse cupientes. Ugyanott. 

4) Ugyanott. Parochia, 43. 
5) Tóth Szabó L Giskra (Akad. tört. értek. XtX. 10.) 55., Zolnai 

Gy. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig, 110 
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hanem a régi módon, terményekben róhassák azt le továbbra 
is. A püspök nem teljesítette kéréseiket, hiszen neki is nagy 
összegeken kellett Rómában megváltania a javadalmát, mire 
a hívek egészen megtagadták a tizedet. Midőn a püspök 
ezért egyházi átok alávetette őket 1437-ben, egész Erdélyben 
fellázadtak s a mozgalmat csak nagy nehezen lehetett leverni.1) 

Hasonló okokból forrongtak, lázadoztak már egy-két 
századdal előbb vagy később az összes európai népek. Az 
angolok (Wat Tylor és Ball János szerzetes vezetésével, 1381-
ben), a franciák (1251., 1320. és 1358-ban), a hollandusok 
(1492.), a németek (1476.), továbbá Bajorországban a kempteni 
apát jobbágyai (1492.), Elsassban, Würtembergben a „Bund-
schuh" és a „szegény Konrád" szövetségesei (1493., 1502., 
1514.), Ausztriában a salzburgi érsek jobbágyai (1462.), 
Karinthiában, Krajnában, Steierországban a vend parasztok 
(1515. és 1525.), végül nálunk a Dózsa György kurucai 
1514-ben. Amint látjuk, ezek a parasztforradalmak oly mér-
tékben szaporodtak, amily mértékben súlyosbodott az egyházi 
elnyomás is s amily mértékben közeledtek a reformáció felé. 
Hiszen már 1476-ban hirdette Böhe>'m János pásztor a néme-
teknek Isten országa eljövetelét és másutt is vallásos, egy-
házellenes színezete volt a mozgalomnak. Hogy az utolsó 
nagy német parasztlázadás 1525-ben már a reformáció korába 
esik, ebből nem az következik, hogy a reformáció idézte 
volna azt elő, hanem az, hogy az évszázados bajokat és visz-
szaéléseket a reformáció sem tudta pár év alatt megszüntetni.2) 

Az egyházi tizednek különösen pénzben való fizetése 
egyre nagyobb terhet jelentett a hívekre s egyre nehezebb 
lett a behajtása, ugy hogy egyházi átokhoz és más szigorú 
büntetésekhez kellett folyamodni. A magyar országgyűlés 
azonban a hívek pártjára állott és viszont szigorú büntetése-
ket szabott ki azokra a prelátusokra, akik a dézsma besze-
désénél erőszakoskodnak és egyházi átkot alkalmaznak.3) 

1) Szilágyi S. A. Magyar nemzet tört. 111 601. 
2) Akad ugyanis még katholikus iró, aki a parasztlázadást a refor-

máció „véres gyümölcsének" tartja, pl. Ifj. Inczinger F. \ bártfai pro-
testantizmus és a kultura a múltban, 10. 

3) Corpus jur. hung. 1486:41, 1504:23. 
3* 
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Továbbá elrendelte, hogy azokat az idegen egyházi javadal-
masokat, kik nem a királytól, vagy az illetékes magyar kegy-
úrtól, hanem a pápától szereznek javadalmat, „mint az ország 
szabadságának nyilvános háboritóit, együtt és egyenkint Vízbe 
kell fullasztani."1) Ebben az országgyűlés különben csak foly-
tatta Mátyás király politikáját, aki egy hasonló eset alkalmá-
ból már azzal fenyegetőzött a pápánál, hogy teljesen elsza-
kad a római egyháztól s a keleti egyházhoz csatlakozik, avagy 
a hitetlenek táborába áll, törökké lesz.2) 

A magyar országgyűlés tehát sokkal előbb, mint ahogy 
kimondta a lutheránusokra az elégetést, vizbefullasztásra itélte 
a pápa embereit. A lutheránusokat is elsősorban mint idege-
neket tartja üldözendőknek az országgyűlés, ami kitűnik abból, 
hogy velük kapcsolatban „az összes idegen nemzetbeli" hiva-
talnokokat, tiszteket és zsoldosokat is kitiltja.3) De az egyházi 
adó és javadalmak kérdésében ugy a király, mint az ország-
gyűlés azután is rómaellenes álláspontot foglalt el. I. Fer-
dinánd maga is szekularizált és a városokat is támogatta a 
patronátusi jogok kiterjesztésére irányuló törekvésükben. Besz-
tercebányán a sz. Erzsébet-kórház, Kassán a széplaki apátság 
kegyuraságát a városra ruházza.4) Továbbá ugy a király, mint 
az országgyűlés követek utján kérte fel a pápát, hogy a 
magyar főpapokat ingyen erősítse meg állásukban, mert 
— úgymond — „azok a pápai adók (annáták), melyeket 
azelőtt az ilyen megerősítésekért Rómában fizetni szoktak, 
ezidőszerint éppen nem, vagy csak igen kis részben látsza-
nak behajthatóknak és így időközben sok dolgot el kell 
hanyagolni, minek folytán a jámborságnak és vallásosságnak 
tönkre kell mennie, sőt ez már sok helyütt be is következett."'0) 
A pápa inkább engedett, mintsem hogy végleg elidegenítse 
magától a magyar rendeket, kiknek soraiban akkor már, külö-
nösen a városi követek közül, sokan voltak, akik a Luther-
féle gyökeresebb megoldást, az annáták teljes beszüntetését 

1) Corp. jur. Hung. 1495:31. 
2) Fraknói V. A magy. kir. kegyúri jog, 206. 
3) Corp. jur. hung. 1523 : 54, 1525 : 4. 
4) Egyháztört. Emi. IV. 398, Kemény, A reformáció Kassán, 13. 
s) Corpusjuris Hung. 1548 : 9. és 1550: 14. Egyháztört. Emi. III. 371. 
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s a pápaságtól való teljes elszakadást tartották célraveze-
tőbbnek.1) 

* 
* * 

Hogy a jámborság és vallásosság nem ment tönkre és a 
magyar országgyűlés indokolt aggodalma nem teljesült, abban 
nagy része volt a városok céltudatos politikájának. A polgár-
ság mind öntudatosabb térfoglalása abban is nyilvánul, hogy 
birói joghatóságát egyre nagyobb körben, a város egész 
területére, még az egyházi emberekre is igyekszik kiterjesz-
teni. Mig azelőtt a püspök idézte maga elé nemcsak egyházi, 
hanem mindennemű világi perben is a polgárokat,2) ugy 
most a polgárok viszik keresztül azt az elvet, hogy akinek 
egy polgárral pere van, az a városi törvények szerint járjon el.3) 

A városi törvények szigorúbbak, a birák kevésbbé meg-
vesztegethetők voltak, mint az egyháziak. Továbbá más elvek 
szerint ítélkeztek és jártak el, mint a régi földmives társa-
dalom emberei és az egyház, mely annak erkölcseit védte. 
A polgárság uj erkölcsiséget fejlesztett ki. A polgárnak a fog-
lalkozása más természetű, mint a földmivesé. A termelt javak 
nagyobb arányban képezik az ő saját munkájának a gyümöl-
csét, mint a földmives terményei. Ennélfogva jobban meg is 
becsüli őket, különösen pedig a pénzt, mint egységes érték-
mérőt, melynek kis tömegben is jelentékeny vásárlási ereje 
volt. A lopást sokkal szigorúbban bünteti, mint a naturálgaz-
daság állapotában élő régi társadalom, ahol állatban, termény-
ben nem lehetett egyszerre oly nagy értéket elidegeníteni, 
mint a pénzgazdaság korában ingókban, iparcikkben avagy 
készpénzben. Az egyház, mint fentebb láttuk, ebben a tekin-
tetben még a régi erkölcsöket követte s a lopást, rablást nem 
büntette oly szigorúan, mint ahogy az a polgári érdekeknek 
megfelelt volna. 

!) Zsilinszky Μ., A magyarhoni prot. egyház tört. 126 és Kará-
csonyi J., Magyar Egyháztört. 151. 

3) Igy az egri püspök a kassai polgárokat, ami ellen ezek a király-
nál kerestek és találtak védelmet. Kassa v. titk. levélt. B. Privil. 18. 
és 21. sz 

3) Kolosváry—Óváry, A magyar törvényhatóságok jogszabályainak 
gyűjt. IV/2, 19. Pozsony városi statutum a 15. századból. 
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De egyéb érdekellentétek is keletkeztek az egyház és a 
polgárság között. Az egyház, mint holtkéz a javak megkötését,, 
a világi forgalomból való kivonását idézte elő, a hűbéri for-
mákhoz maga is ragaszkodott, a kiváltságokat támogatta és 
szaporította. A polgári gazdálkodásnak ellenben a jogegyen-
lőség, szabad közlekedés, egyforma örökösödési jog, adás-
vételi és szerződési szabadság, a felosztható földbirtok nél-
külözhetetlen feltételeit képezték.1) Az egyházi és világi föl-
desurak önkényuralmával szemben a polgárok a fejedelemnél 
kerestek védelmet és természetszerűleg támogatták őt abszo-
lút hatalomra való törekvésében. Ők a modern jogállamban 
megváltójukat látták, nem pedig az ördög müvét, mint ahogy 
azt az egyház tanította. 

Inkább az egyházat, a papok és szerzetesek életét vet-
ték bírálat alá, vájjon megfelelnek-e hivatásuknak. A beszter-
cebányaiak örömmel értesitik a bártfaiakat, hogy végre talál-
tak egy papot, aki nemcsak a zsebére és hasára néz, nem-
csak a füleknek, hanem a szívnek és lelkiismeretnek is tud 
beszélni s igazi lelkipásztora híveinek.2) 

A polgárok vallási világnézete, egyházi berendezésük 
is érdekeiknek megfelelően, a célszerűség szempontja szerint 
alakult át. „Minden más dologban egyek vagyunk már, egy-
forma jogunk és privilégiumaink vannak, még hátra van, hogy 
a biblia szerint rendezzük be istentiszteletünket és egyház-
szervezetünket", írják a Selmecbányái polgárok a körmöc-
bányai tanácsnak, hogy ez ügyben mielőbb gyűlést hívjon 
össze.3) A polgár ember a bibliából is főleg azt olvassa ki, 
hogy „a maga dolgában szorgalmatos" ember még a királyok 

') E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 337. 
2) Wollten wir demnach E. W. nicht verhalten, dass wir bei 

unser Kirchen zimblich Predikanten, doch mehr Ohren, Pauch und 
Seckl-Prediger, denn Seelsorger bisher gehabt, welch viel mehr auf ihr 
Ehrgeizigkeit und das, so in die Kuchl getragen und den Pauch ge-
füllt, denn für die armen, irrenden Gewissen gesorgt haben . . . nun 
aber einen ainfeldig, frum und fleissigen Mann haben, der die christ-
liche Ordnung in preuchlicheren (bräuchlicheren) Schwung gebracht,, 
ein recht christlich Religion, und göttlichen Schriften gemäss Cere-
monien aufgericht . . . 1540, aug. 2. Egyházt. Eml. III. k. 471. ο 

3) Egyházt. Emi. III. 91. 
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fölé is helyezendő, hogy csak a „gyors és serény asszony" 
lehet jó feleség1) és Pál apostollal együtt azt tartja, hogy 
aki nem dolgozik, az ne is egyék.2) 

Tévedés volna ezt az uj irányzatot minden további 
nélkül anyagiasnak, materialistának, vallástalannak tartani. 
Kétségtelen, hogy az élet javait reálisabban értékelte, hogy 
a transcendens, túlvilági javakkal való üzérkedést száműzte 
a maga köréből. De a saját gazdasági rendszerén belül 
sokkal intenzivebb vallásosságot és erkölcsiséget fejlesztett 
ki, mint a régi volt. Nem a külsőséget, hanem a lényeget 
tekinti mindenütt, a rossznak, a bűnnek legyőzésére törekszik. 
Nem elégszik meg azzal a tapasztalati ténnyel, hogy az 
egyház külsőleg létezik, hanem vizsgálja, vájjon megfelel-e 
céljának, rendeltetésének. A pap is nem mint felszentelt lény, 
hanem csak annyiban tekintély előtte, amennyiben tényleg 
megfelel hivatásának. A hivatás fogalmát mélyíti, szinte 
újjáteremti az uj szellemi irányzat. Minden embernek 
„hivatást" tulajdonit, minden világi életpályát vallásos tarta-
lommal tölt meg, isteni szankcióval lát el. Az a szolgáló, 
aki jól kisepri a szobát, Istennek épp oly kedves munkát 
végez, mint a püspök, aki misét mond, mondja Luther. 

A józan polgári gondolkodás nem tudott belenyugodni 
abba a megkülönböztetésbe, melyet az egyház a kétféle 
erkölcsiségre nézve megállapított. A régi egyház tana ugyanis 
az evangeliumi parancsok (Isten és emberszeretet) mellett, 
melyek mindenkire egyformán kötelezők, megkülönböztette 
az evangeliumi tanácsokat, melyeknek betartása különösen 
érdemszerző s egy magasabb erkölcsiséget állapit meg. Ez 
utóbbiak közül a szerzetesi fogadalmakat, igy különösen a 
kötelező nőtlenséget, a cölibátust a polgárság mint természet-
és társadalomellenes intézményeket elitélte. Sok helyütt egye-
nesen kényszeritették a papot, hogy házasságban éljen, ellen-
ben a kicsapongást avagy kétnejüséget szigorúan, sőt halállal 
büntették.3) 

!) Példabeszédek 22, 29 és 31, 10. 
-) M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapi-

talismus, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XX. 1 és XXI. 1. 
3) Hefele, Conciliengesch. IV. 613 
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Freudnek, a bécsi egyetem nagyhírű tanárának a 
nemi életre vonatkozó legújabb lélektani kutatásait természe-
tesen nem ismerhették a polgárok. Nem igen jöhettek rá 
arra, hogy a középkori egyházi élet sok abnormitása, pl. a 
boszorkányok, fiatal szüzek elleni inquisitiós eljárás, midőn 
a vádlott testén az „ördög jegyét" kutatták, mennyiben vezet-
hető vissza a ki nem elégített nemi vágyakra. De azt tud-
hatták, hogy a papi nőtlenséget főleg az egyházi, holtkézi 
vagyon fennmaradása kedvéért hozták be a pápák. És az 
elfajult papi és szerzetesi erkölcsökből láthatták, hogy az 
élet rácáfol azokra, akik az aszkézist intézményileg akarják 
biztosítani. Tehát az úgynevezett evangeliumi tanácsok egy 
részét egyszerűen elvetették. A másik részét ellenben, a hogy 
azok Jézus hegyi beszédében ki vannak fejtve, nem tekin-
tették többé puszta tanácsoknak, amelyeket kiki tetszése 
szerint követhet, hanem igenis szigorú parancsoknak, melyek 
mindenkire nézve kötelezők. így pl. azt hogy: szeressétek 
ellenségeiteket is; a gonosznak ne álljatok ellene gonosszal; 
a ti beszédetek legyen igaz; ' ) cselekedetetek legyen olyan, 
mint a tanitástok, ne pedig mint a farizeusoké, akik „nehéz 
és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe és azokat vetik 
az embereknek hátokra, de ők azokat csak ujokkal sem 
akarják illetni}) 

A kétféle, magasabb és alacsonyabb erkölcsiségről szóló 
tannal annak két konzekvenciáját is elvetette az uj, polgári 
gondolkodás. Az egyik az, hogy a magasabb, aszkéta erköl-
csiség a szentek felesleges jócselekedeteire vezet, melyekből 
aztán, mint a búcsú intézményénél láttuk, azoknak is lehet 
juttatni, akik a szükségesnél kevesebb jót tettek. A másik 
pedig az, hogy az alacsonyabb erkölcsiség mellett is lehet 
üdvözülni, mert hiszen az üdvösséget tulajdonképen az egy-
ház objektiv hatású kegyszerei, a szentségek, mint „opus 
operatumok" biztosítják. Ezeknek elvégzése végett volt szükség a 
nagyszámú papra és bátran állithatjuk, hogy az efféle „meg-
igazulás" nagyon drága lett a hivek számára. 

!) Máté ev. 5, 3 4 - 44. 
2) Máté ev. 23, 3 -4. 
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A polgárság szellemi fejlődése ezzel szemben eljutott 
a Luther álláspontjához, aki az autonom vallásosságot alapí-
totta meg, midőn azt tanította, hogy nem az egyházi cseiekvé-
nyek elvégzése, hanem az érzület a fő, vagyis a hit általigazul 
meg az ember és mindenki magamagának a papja. Ez a 
megigazulás nem kerül pénzbe, anyagi javakba, ehez erkölcsi 
újjászületés kell. Ezt a felfogást előkészítette a mysticizmus, 
mely a scholastikának formalisztikus, száraz tudákosságával 
szemben az ember kedélyi életének követelményeit elégítette 
ki, az egyén vallásos individualitását fejlesztette ki. Előkészí-
tette továbbá a humanista irodalom, mely eredetében tanul-
mányozta a szentírást és a régebbi egyházi irodalmat. 

A polgárság végül nemcsak az által győzött a régi 
egyház felett, hogy papjait szigorúan megrendszabályozta s a 
régi erkölcsöket tökéletesíteni törekedett, hanem főleg azzal, 
hogy uj papi nemzedéket nevelt magának. 

A régi egyházban nincs örökösödés, nincs meg az apá-
ról fiúra való átplántálódás. Az egyház a maga embereit 
mindig frissen kénytelen a társadalomból toborozni s azután 
a maga céljaira átgyúrni, a maga erős közszellemével átala-
kítani őket. Amint azonban az egyház tulerős vagy tulsok uj 
elemet fogad be és nem képes őket többé teljesen átalakítani, 
lassanként maga alakul át. 

A városi polgárság mind értékesebb elemeket küldött az 
egyházi pályákra. Kiváló polgárok fiai mennek az egyete-
mekre, vagy szegényebb sorsú, de tehetséges ifjak, kiket a 
város maga támogat tanulmányaikban. Ők viszont az egyházi 
pályán, mint papok vagy szerzetesek sem tagadják meg 
származásukat, beleviszik az uj, polgári szellemet s ennek 
megfelelően igyekeznek azt átalakítani. 

A fejedelmek is támogatására jönnek a polgárságnak 
művelődésre való törekvésében. így Szászországban, mely 
gazdag ércbányái következtében ipari tekintetben igen fel-
lendült a 15-ik században, Bölcs Frigyes választófejedelem 
1502-ben a wittenbergi egyetemet alapítja. Ez az egyetem 
lesz azután a gyűjtőpontja az egyházzal, pápasággal elége-
detlen gondolkodóknak, innen árad ki az uj szellemi irányzat 
Európa összes országaiba. 
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A reformáció legkiválóbb képviselői, egy Luther és 
Melanchton, nálunk pedig egy Stockei Lénárd, egy Honter 
János mind polgári szülőknek a gyermekei. Calvin atyja 
pedig, mint ügyész, ugyan egyházi szolgálatban állott, de 
radikális nézetei miatt élete végén egyházi átok alá került és 
mint kiközösített is halt meg. Fiát, miként Luthert is, az 
egyházi átokért bőven kárpótolta az a tudat, hogy millió em-
ber látta bennük uj szellemi vezérét. 



IV. A szerzetesség megszűnése a városokban, 

A városokban, különösen az iparosság körében a közép-
kori üldözött szekták vallásos iránya volt elterjedve, mely 
minden megalkuvás nélkül igyekezett az evangeliumi ethikát 
az életbe átültetni. Ez az erkölcsi szigorúság, rigorismus 
jellemző a polgári felfogásra.1) Már hoztunk fel példákat arra 
nézve, hogy mily szigorúan büntették a vallási és erkölcsi 
kihágásokat, vétségeket. Lássuk már most, hogy milyen 
módon járt el a polgárság a szerzetesekkel szemben, akik 
talán még jobban szembe helyezkedtek a polgári erkölcsökkel, 
mint a papság. 

A szerzetes rendek nagy kulturális jelentősége főleg 
abban rejlett, hogy nemcsak vallási, hanem munka-szervezetek 
is voltak. Földművelést, állattenyésztést, sőt ipart és keres-
kedelmet is űztek. Nemcsak szállodákat, kórházakat, hanem 
nagyüzemeket, gyárakat is alapítottak és tartottak fenn. 
A bencések, a ciszterciták, a premontreiek mind egy-egy 
ujabb reformmal, egy-egy gazdasági és gyarmatositási rend-
szerrel járultak a fejlődéshez. Azonban miként az egyházi 
javadalmaknál általában előfordult, hogy azokat egyes hatalmas 
családok lehetőleg maguknak foglalták le, ugy nem egy 
gazdag szerzetes rend is sok nemes család másodszülött 
gyermekeinek, fiainak, leányainak ellátására szolgált első-
sorban. Minél nagyobb lett ezeknek arisztokratikus zárkó-
zottsága, annál nagyobb lett a szükség, a vágy uj, demo-
kratikusabb alakulatok után.2) 

Így keletkeztek a kolduló szerzetesrendek. Ezek a 

1) E. Troeltsch, Das stoisch-christliche Naturrecht und das moderne 
profane Naturrecht, Verhandl. des ersten Soziologentages 1910, 1. 171. 

2) A. Harnack, Das Mönchtum, seine Ideale und seine Geschichte, 
50 Hauck, Kirchengesch. Deutschlands, IV. 337. 
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megmerevedő egyházi szervezetbe uj életet vittek bele. Nem 
vonultak vissza a világtól magános rengetegekbe, hanem 
benn a társadalomban, a városokban építették fel kolostorai-
kat, művelték a tudományokat, foglalkoztak az emberek 
ügyes-bajos dolgaival. Általában több szociális érzékük volt, 
mint a papoknak. Ezeknek kizsákmányolásával szemben 
sokszor védelmükbe vették a népet. A 14. század folyamán 
több zsinaton hoztak tiltó határozatokat, hogy a szerzetesek 
ne merjenek az egyházi vagyon és a dézsma ellen prédikálni 
Minden jobbágyfelszabaditó mozgalomban szerzeteseket is 
látunk a küzdők sorában.2) Az egyházi reformokért való 
harcban is élénk részt vettek. Ockam Vilmos, a pápai hata-
lommal szemben a keresztyén szabadság híres tanítója, 
franciskánus volt, Sovonarola dominikánus, Luther augusz-
tinianus szerzetesek voltak. Viszont a hálás nép gyakran 
védelmébe is vette őket felebbvalóik ellen, főleg pedig bőven 
ellátta őket adományaival. Sokszor egy és ugyanazon a helyen 
váltották fel a kolduló rendek a régibb szerzetesek munkáját, 
igy pl. Bártfán a cisztercitákét az Ágoston-rendüek. 

Ugy az Ágoston-rendüeket mint a karmelitákat régibb 
telepekből IV. Ince szervezte és hozta szigorúbb alárendelt-
ségi viszonyba a pápasággal a 13. század közepén. Mintegy 
ellensúlyozni kívánta velük a már akkor nagy befolyásra és 
hatalomra kapott Ferenc-rendüeket és domonkosokat. Ezeken 
kivül még a szerviták (servi b. Mariae virginis) szerepeltek 
a külföldön és nálunk Magyarországon, mint ötödik kolduló 
rend. Mindezek a szerzetesek különösen a 13. századtól 
kezdve roppantul elszaporodtak, mindenütt alapítottak monos-
torokat, kolostorokat. A világiakat sokféle módon vonták be 
érdekkörükbe. Nemcsak ájtatossági egyleteket, úgynevezett 
testvérületeket (fraternitas, congregatio) alapítottak, hanem 
férfi és női terciárius rendeket is, melyeknek tagjai nem 
tartották be a szerzetesek összes szabályait, a kolostoron 
kivül éltek, de annak lakóival gyakori érintkezésben állottak.3) 

*) Az 1347-iki párisi és más zsinatok. Hefele, Conciliengesch. 
VI. 683, 722. 

2) Márki S. Dósa György, 173. 
3) M. Heinbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. 

Kirche, I. 368. 
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A dolog azonban odafejlődött, hogy lassanként maguk 
a szerzetesek sem tartották be többé szigorúan a rendi sza-
bályokat. Nemhogy jó példával jártak volna elől a világiak-
nak, hanem elfajult életmódjukkal megbotránkoztatták őket. 
A 14—16. században a viennei zsinattól a tridentiig majd 
mindegyik egyházi gyűlés foglalkozott a szerzetesek reform-
jával, de kevés eredménnyel. Amit a tridenti zsinat erre vonat-
kozólag — persze utólag — megállapított, hogy ha nem 
tartják be többé az intézmény alapelveit, úgy szükségszerüleg 
az egész épületnek össze kell dőlnie,1) az a középkor végén 
majdnem szószerint bekövetkezett. 

Nehéz röviden összefoglalni azokat az okokat, melyek a 
szerzetesség elfajulását előidézték. A világról való lemondás 
hangulata, midőn az emberek egyre a világ végét várták, 
lassanként megszűnt és a munka szelleme lépett a helyére. 
Azonban a szerzetesek munkaköre egyre szűkebb korlátok 
közé szorult s ezzel együtt hivatásérzetük is csökkent. Miután 
főmüvüket, Európa középső és északi részeinek kultiválását 
elvégezték, a népesség szaporodásával és terjedésével egyre 
kevesebb lett a parlagon heverő ugar, az irtani való rengeteg, 
amely még az ő munkájukra lett volna utalva. A népoktatás 
is különösen a városokban lassanként világi kezekbe ment 
át. Képzelhetjük, hogy midőn a papoknak is csak a hiszek-
egyet, a 10 parancsolatot, a főbűnöket és erényeket, a 7 
szentséget, a házasság akadályait és az egyházból való kikö-
zösítés (excommunicatio) feltételeit kellett tudniok,3) mily ke-
vés volt az, amit a szerzetesek tanultak és tanítottak a nép-
nek. Amellett durvák voltak, ütötték-verték a rájuk bízott 
gyermekeket, gyakran nyomorékká tették, sőt néha agyon is 
verték őket.3) Ez különben nemcsak a szerzetesi, hanem a 

*) Sess. 25, de regularibus et monialibus cap. 1. Canones et 
decr. concil. Trident. 

2) Hefeie Conciliengesch. VI. 220. A lambethi 1281-iki angol és 
beziersi 1368-iki francia zsinatok határozatai. 

3) Lukcsics J. A veszprémi püspökség római oklevéltára, III. 232, 
278, 299. Lucsics enyhíti a dolgot, midőn regestáiban az egyháziak 
által elkövetett gyilkosságokat csak „szelídség hiányából származó sza-
bálytalanságnak' minősiti. Békefi R. (A népoktatás tört. 333.) viszont 
nem árulja el, hogy a gyilkos tanító papi ember volt. 
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papi tanítók ellen is gyakori panasz volt. Nálunk is zsinatok 
és országgyűlések egyaránt tiltották, hogy egyházi emberek 
és tanulók, akárcsak a hajdúk, fegyvert hordjanak.1) 

Midőn a szerzetesek a régi kulturmunkájukat sem tel-
jesítették többé, annál kevésbé kerestek maguknak uj felada-
tokat. Csak a cura pastoralis, a hivek lelki gondozása terén 
tűntek még ki. Ezzel azonban a papoknak féltékenységét 
ébresztették fel, kiknek veszedelmes konkurrenciát csináltak, 
jövedelmeiket csökkentették, midőn azok különben is alig 
tudtak már tisztességesen megélni. Tudjuk, hogy az alsó 
papok jövedelmei általában igen alacsonyak voltak, le egészen 
a 3 shilling évi bevételig. (Hauck, Kirchengesch. Deutschlands, 
IV. 22.) így aztán már a nehéz megélhetés miatt is a szerze-
tesek a papokkal, sőt egymás között is folytonosan viszály-
kodtak. 

Különféle fogásokhoz folyamodtak, hogy jövedelmeiket 
növeljék. A franciskánusok pl. azt hirdették, alapitójuk és 
patrónusuk, assisi sz. Ferenc különös isteni kegynél fogva 
évenként egyszer leszáll a purgatoriumba, hogy rendtestvé-
reinek lelkét onnan kiszabadítsa. Aki tehát, ha csak életének 
utolsó óráiban is, belép a Ferenc-rendbe s annak köntösé-
ben hal meg, az biztosítva van lelke üdvözüléséről -) 

A karmeliták azonban még a Ferencrendüeket is túllici-
tálták ebben. Azt tanították, hogy az ő rendjük a legrégibb, 
maga Illés próféta alapította azt a palesztinai Karmel hegyén 
és ők szűz Mária különös kegyelmében állnak, aki nemcsak 
egyszer egy évben, hanem minden szombaton lejön a tisztító 
tűzbe megmenteni a karmelita lelkeket. A haldokló számára 
nem is kell egy egész köpenyt vásárolni, hanem elég egy 
vállrojt vagy egy kis posztódarab, úgynevezett skapuláré. 
Hogy még nagyobb hitelre és jövedelemre tegyenek szert, 
még egy pápai bullát is hamisítottak, mely szerint XXII. János 
pápa, aki tudvalevőleg legkönnyebben szokott búcsúkat ado-

1) Budai zsinat 1279. 1. fentebb és Curpus jur. hung. 1514:60. 
2) J. D. Mansi, Sacr. conc. XXX. 825. Hefele i. m. VI. 982., VII. 

•582. A baseli zsinat decretuma, mely eltiltja az ilyen tendenciózus me-
sék terjesztését, de a szerzetesek felebbeztek és semmibe se vették a 
tilalmat. 
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mányozni, a karmelita skapulárét mint különös erejű üdvözítő 
szert ajánlja az egész kereszténységnek. Ennek a bullának (pri-
vilégium sabbatinum) és általában a karmelita meséknek 
hamis voltát viszont a jezsuiták (Papebroch Dániel) mutatták 
ki,1) amiből azonban nem következik, hogy saját érdekükben 
ők is nem vettek igénybe hasonló eszközöket. 

Mindez a plébánosok érdekeit is sértette és ezek kezd-
tek még csak igazán elkeseredett küzdelmet a szerzetesek 
ellen. VIII. Bonifác megengedte, hogy a kolduló szerzetesek 
is tartsanak istentiszteletet, gyóntassanak, temessenek, mely 
működésűkkel a szerzetesek mindjobban belenyúltak a papok 
hatáskörébe és csökkentették bevételüket.2) A szerzetesek ki-
váltságukkal visszaélve olyankor is teljesítettek egyházi funk-
ciókat, amidőn a pap vagy püspök egyházi átok alá vetett 
egy helyet, olyanokat is összeadtak, gyóntattak, áldoztattak, 
temettek, kiktől a pap büntetésből megtagadta az egyház 
kegyszereit, sőt az egyházból kitagadottakat is felvettek rend-
jükbe.3) így a fegyelmet nagyon meglazították az egyházban 
és állandó volt a panasz ellenük a zsinatokon, hogy a né-
pet csalárd eszközökkel magukhoz hódítják, hogy az összes 
egyházi szertartásokat ők akarják végezni és a plébánosnak 
meg kell elégednie a stóla egy bizonyos részével, az úgy-
nevezett portio canonicával. Ezért a papok és püspökök arra 
törekedtek, hogy a pápák vonják vissza a szerzeteseknek 
adott kiváltságokat, ezért mondták ki az egyetemes zsinato-
kon, mint fentebb láttuk, hogy szerzetest nem lehet bíboros-
nak kinevezni, és igy pápának megválasztani. A papok nagy 
elkeseredését mutatja az is, hogy nem tudták magukat fé-
kezni és haragjukban mindenütt becsmérelték a barátokat, 
azt állítván, hogy a szerzetesek nem papok, hanem tolvajok 
(non pastores sed fures).4) 

Bajos volna minden egyes esetben eldönteni, hogy 
kinek volt igaza. Tény az, hogy legtöbb helyen nagyon rossz 
volt a viszony a parochia és a kolostor lakói között. Bártfán 

!) Karcsú A. A szerzetes rendek egyet. tört. II. 155. 
2) Hefele, Conciliengesch. VII. 2. folyt. 
s) Hefele i. m. VI. 235. 694. 
4) C. J. Hefele, Conciliengesch. VI. 542. VII. 2. és 413. 
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egy Mihály nevü szerzetes a pálosok rendjéből (melynek az 
Ágoston-renddel azonos szabályai voltak) oly hevesen támadta 
prédikációiban János plébánost, kivel már fentebb megismer-
kedtünk, hogy a plébános panaszára Bertalan egri őrkanonok 
és püspöki helyettes azzal a kéréssel és utasítással fordult 
Bártfa város tanácsához, akadályozná meg Mihály szerzetest 
a predikálásban.1) Ugyanez az őrkanonok viszont Eperjesen 
a karmeliták és Máté plébános közti örökösödési perben a 
szerzeteseknek adott igazat s az ítélet előtt meg nem hajoló 
plébánost társaival együtt, mint „az ördögnek rothadt tagjait" 
(tamquam putrida membra diaboli) kiátkozta.2) 

A plébánosokkal való eme rossz viszonynak a követ-
kezménye volt, hogy midőn a szerzetesek a polgársággal is 
összevesztek, nem igen akadt többé szószólójuk s a papok 
szinte kárörvendve nézték pusztulásukat. 

* 
* * 

A szerzeteseknek a polgársággal való jó viszonyát főleg 
az rontotta meg, hogy a szerzetesek eltérve rendi szabályaiktól 
mindenütt a vagyongyűjtésre adták magukat. Összekötteté-
seiknél fogva könnyen eszközöltek ki maguknak privilégiumo-
kat, sőt monopoliumokat és a polgárságnak, a különböző 
céheknek nagy konkurrenciát csináltak. Azokat a szigorú 
Ferenc-rendüeket (zelatores, spirituales), akik ragaszkodva 
alapitójuk eszményéhez, a vagyonban látták az egyház meg-
megrontóját, maguk a pápák nyomták el, kijelentvén, hogy a 
vagyongyűjtés a rendnek meg van engedve, de csak a ha-
szonélvezet az övé, a vagyon tulajdonjoga a pápát illeti.3) 
Amint a királyság és a polgárság megerősödött, első sorban 
Franciaországban, Angliában, az egyház és szerzetesség pri-
vilégiumainak, monopoliumainak megszüntetésére törekedett. 
A clugniakat és cisztercitákat Angolországban megrendsza-
bályozták, a templáriusok rendjét Franciaországban már a 

!) Bártfa v. levélt. 1495. máj. 9. Eger. 
2) C. Wagner, Diplomat. Sáros. 533. 1494, márc. 26. Eger. 
3) 111. Miklós „Exiit qui seminat" bullája 1279-ből. Hefele i. 

m. VI. 536. 
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14. század elején végleg eltörölték. Már Viclif és Husz 
fellépése is ezekkel a mozgalmakkal áll kapcsolatban.1) 

A szerzetesek a vagyont általában a rendjük számára 
gyűjtötték, ők maguk vagyonközösségben éltek. Lassanként 
ez az állapot megváltozott. A barátok kapzsiságból, vagy 
egyéb okokból magánvagyonra törekedtek. Nem a rend 
erkölcsi és anyagi javait igyekeztek szaporítani, hanem azok-
ból élősködtek, azokat pusztították. Nem vették szigorúan a 
zárdai életet, szabadon jártak-keltek, nőket vittek be magukkal, 
sőt nem is a zárdában, hanem azonkívül laktak velük (az 
ugynev. Mártákkal) együtt, mint férj és feleség, nem is mint 
szerzetesek, hanem mint orvosok, művészek, színészek keres-
ték kenyerüket, egyik helyről a másikra vonulva.2) 

Akadtak ugyan mindig egyesek, akik a rendbe való 
belépésükkor a szerzetnek nagyobb adományokat tettek, 
örökségüket néki engedték át, sőt már az 1311-iki viennei 
egyetemes zsinatnak állást kellett foglalnia a szerzeteseknek 
eme vagyonhajhászata ellen.3) Amint azonban a szerzetes 
rendek meggazdagodtak, még többen akadtak olyanok, akik 
a rend vagyonára áhítoztak és azt eltulajdonították. Midőn 
pedig már lopni kezdtek a szerzetesek, többé nem nézték, 
hogy kié a jószág, amit eltulajdonítani akartak és igy külö-
nösen a jómódú városi polgárságnak valóságos rémeivé let-
tek. Amit a fentebb emiitett budai zsinat tiltott, hogy a 
kolostorokat és egyházakat nem szabad latrok barlangjává, 
rablók erősségévé (speluncae latronum vei munimenta prae-
donum) tenni, az sajnos bekövetkezett: a kolostorok, monos-
torok — egykor a vallásosság és kultura tűzhelyei — a középkor 
végén sok helyütt bünbarlangokká váltak. A barátok korcsmát 
nyitottak, lakomákat rendeztek, vendégséget csaptak a zárdá-
jukban.4) 

W. Cunningham, The growth of english industry and com-
merce, I. 254. 

2) Mansi, Sacr. conc. XXVI. 570. Hefele i. m. VI. 972. A mag-
deburgi 1390-iki és más zsinatok határozatai. 

3) A zsinat „Exivi de paradiso" constitutiója a Clementinák V. 
könyvében, tit. 11. cap. 1. 

4) Hefele, Conciliengesch. VI. 490. 500. 
5 
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Az összes szerzetes-rendek közül még a karthauziak 
ragaszkodtak legjobban eredeti szabványaikhoz és legfegyel-
mezettebbek voltak. Azonban ők sem tudták kivonni magukat 
az általános viszonyok alól. Mind több és több ingatlanra 
tettek szert nálunk is, pl Szepesmegyében. Gazdálkodtak, 
malmokat kezeltek, sört főztek, dunajeczi lazacokkal keres-
kedtek stb. Ily módon nagyon meggazdagodtak, de aztán 
kellő felügyelet és vezetés hiányában a 14. században el is 
hanyagolták hivatásukat. Legjobban szerettek a konventen 
kívül élni és bűnös szenvedélyeiknek szabad folyást engedni'. 
Végre is fegyelmit indítottak ellenük, a rend vizitatorai szű-
kebb clausurára szorították őket s a szerzeteseket eltiltották 
a „csavargástól".1) 

Történetirójuk ezt az elfajulást akként magyarázza, hogy 
„a magyarországi nép sajátságos temperamentuma, mely a 
szigor fogalmát saját szája ize szerint szereti kibővíteni, a 
karthausiakon is erőt vett."2) Ε kényelmes magyarázat szerint 
aztán természetesnek kell találni, hogy a pálosoknál, mint 
speciális magyar szerzetnél, a disciplina még jobban hanyat-
lott, hogy náluk még nagyobb mértékben váltotta fel a 
buzgóságot a lanyhaság, a kitartást a csüggedés, az enge-
delmességet a makacs önfejüség.3) Azonban nagyon könnyű 
kimutatni, hogy mindez nem speciális magyar tünet s nem 
pusztán a magyar temperamentum kinövése, hanem mint 
fentebb láttuk, annak sokkal egyetemesebb okai vannak. 
Ennélfogva mindazok az esetek, melyeket itt felhozunk, másutt 
épp ugy előfordultak mint nálunk. 

A legtöbb szerzetnél Magyarország nem is képezett 
külön rendtartományt. A magyar karthauziak kezdetben á 
szlavóniai, utóbb az Alsó-Allemaniának nevezett tartományba 
voltak beosztva. Az eperjesi karmeliták egy ideig a lengyel 
rendtartományhoz tartoztak. Többnyire azonban Ausztriát 
sőt a déli Németországot foglalták Magyarországgal egy pro-
vinciába. A tartományfőnök, provinciális rendesen Bécsben 
székelt, a generális pedig Rómában. Most már valahányszor 

1) Dedek Crescens Lajos, A karthausiak Magyarországban, 119 
2) Dedek Crescens L. i. m. 118 
3) M. az 139. 



f iz egyház és a uárosok a reformáció előtt 67 

kihágás történt egy kolostorban, az első fegyelmi forum maga 
a perjel, vagy gvárdián volt. Ha pedig ő maga is vétkes 
volt, akkor a vikárius, vagy egy kiküldött vizitator Ítélkezett. 
Mikor már ezek sem birtak a szerzetesekkel, akkor a világi 
hatósághoz, rendesen a városi tanácshoz fordultak. A püspö-
köt és a szentszéket kevésbé vették igénybe, mert féltették 
kiváltságaikat. A 15. században már a legtöbb helyen ebbe 
az utolsó, legsúlyosabb fegyelmi stádiumba lépett a szerze-
tesek ügye. 

így nevezetesen az eperjesi karmeliták provinciálisa 
1437. március 14-én kelt s a rend generálisa által jóváha-
gyott oklevélben messzemenő jogokkal ruházta fel az eperjesi 
városi tanácsot, senatust. Mivel a perjel és a barátok „meg-
feledkezve lelkük üdvösségéről a rend javait tékozolták, 
ingóságait és ingatlanait, úgymint szántóföldjeit, kertjeit, 
lovait, teheneit, konyhaszereit, könyveit és mindent amihez 
csak hozzáférhettek eladogatták és buja jólétben éltek"1) — fel-
hatalmazza a tanácsot, hogy a perjelt bárhol, még ha a 
templomba menekülne is, elfoghassa és elzárva tarthassa, 
mig csak az okozott károkat meg nem téríti.2) Ugyanakkor 
a legnagyobb könyörgéssel kéri, hogy a város legyen fel-
ügyelője, superintendense a kolostornak, vegye annak javait, 
kincseit a saját gondviselésébe, avagy jelöljön ki valakit 
— quasi mint kurátort — erre a célra. Csak igy, szigorú városi 
felügyelet mellett reméli, hogy a rend ismét felvirul Eperjesen. 

Ez a remény azonban nem igen teljesült, mert nem-
sokára rá, 1450-ben hasonló üzelmek miatt az uj priort, 
Stósz Jánost is letették és most már egyenesen Rómából 
hívták fel a várost, hogy a bűnöst fogja el és kényszerítse 
az elidegenített javak visszaadására, (ut priorén capiant et 
capifaciant et ponant in carceribus donec et quousque res 
venditas aut alienatas conventui restituerit).5) A szerzetesek 

Wagner, Diplomat, com. Sáros. 524. 
2) Extunc vobis concedimus, quod nostri ex parte eum capere 

possitis, ubicunque fuerit, sive in ecclesia sive non, et eum in loco 
securo ponere, sibi expensis nostri conventus ministrando panem et 
aquam, quousque omnia reddiderit. Ugyanott. 

3) Wagner i. m. 529. 

5 * 
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azonban nem igen akartak engedelmeskedni a városi tanács-
nak, a pap is ellenük volt, ugy hogy állandó viszálykodás 
és perlekedés folyt közöttük. A per nem Egerben, vagy 
Budán, hanem Bécsben folyt, ami még költségesebbé tette 
a dolgot a polgárok számára. Viszont a karmeliták sem 
érezhették már többé jól magukat Eperjesen, mert egy alka-
lommal, midőn a török 1529-ben betört az országba, féle-
lemből itthagyták a várost. Ők nem vágytak a hős francis-
kánus Capistrán János babérjaira. Jellemző, hogy a provin-
ciális, akinek a barátok távozása nem tetszett, nem hitt az 
elbeszélésüknek és tudakozódott az eperjesi tanácsnál, vájjon 
nem követtek-e el megint valami rosszat és nem menekültek-e 
talán a büntetés elől ? Mert ebben az esetben — úgymond — 
kész őket Bécsben is megbüntetni. További sorsukról azon-
ban nem tudunk. A levélből kitűnik, hogy egy szerzetes 
társukat, János testvért, a kolostorban hagyták, továbbá, hogy 
amit nem tudtak magukkal vinni, azt a városi tanács gondo-
zására bízták, tehát békésen távoztak Eperjesről.1) A város 
a kolostort állítólag csak egy emberöltő multán vette birtokába.2) 

A kassai domonkosok történetéből is vannak adataink 
arra nézve, hogy a szerzetesek bomladozó fegyelmükkel már 
csak a városi hatóság erélyes közbelépésével tudták magukat 
ideig-óráig fentartani. Itt egyenesen az ország prímása kéri 
fel a tanácsot, hogy csináljon rendet a kolostorban, ahol a 
szerzetesek egymás között viszálykodtak. A konstanzi és baseli 
zsinatok ugyanis a szerzetes rendeket is igyekeztek meg-
reformálni, vizitatorokat rendelve ki, hogy a kolostorokat 
megvizsgálják, vájjon a barátok fogadalmukat s a rend 
szabályait betartják-e ? Busch János, Siennai Bernát, Capistrán 

') „Als die vergangene Zeit aus einen Erschrecken des Einfalls 
des grossen Tyrannen, des Türken in Ungern viel von Haus, Gut auch 
Weib und Kind geflohen, in solcher Furcht sich Bruder Wolfgang, 
ehrbare Prior, bei Euch mit etlichen Brüdern sich ausgeben und sich 
gethan, nur Bruder Hansen allein in Closter gelassen . . . Und was 
dem Closterlein ist zu(ge)wesen, als die silberne Clainet, ewr Herr-
schaft und Weisheit zu ihren Händen genommen in gewar, daran auch 
nit übel gethan, sondern dem Closter zu gut." Eperjes ν. levélt. 
1529., jul. 10. Wagner i. m. 552. 

2) Hörk J. Az eperjesi Kollegium Tört. I. 27. 
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János és Marchia Jakab ezirányu működése úgy a külföldön 
mint nálunk igen üdvösnek bizonyult és sok helyütt uj fej-
lődést vitt a szerzetességbe. Az elvilágiasodott szerzetesek, 
a konventuálisok azonban mindenütt ellenállottak az obser-
vantes-oknak, vagyis azoknak, akik a reformokat elfogadták 
és a szabályokhoz szigorúan ragaszkodtak. Még a női szer-
zetesek is fellázadtak és sztrájkba léptek a reformok miatt, 
annálinkább a férfi szerzetesek.1) 

így történt ez Kassán is. Valószínűleg itt is ugy akart 
a vizitator uj szellemet vinni a kolostorba, hogy a régi 
barátok közül egyeseket áthelyezett és reformált szerzeteseket 
hozott a helyükbe. A konventuálisok azonban fellázadtak és 
az observanteseket ki akarták űzni régi, kedélyes körükből. 
Nagy zavarokat idézhettek elő, mert végre is Széchy Dénes 
esztergomi érsek vette kezébe 1455-ben a dolgot. A város 
tanácsához irt levelében kifejtvén, hogy felsőbb megbízása 
van ez országrészben az „üdvös reformációt" (reformationem 
salutarem) véghezvinni és a szerzetesek között szigorúbb, 
vallásosabb életet meggyökereztetni, apostoli és királyi felha-
talmazásánál fogva meghagyja a kassaiaknak, hogy a szigorított 
életű domonkosokat minden támadástól, különösen a konven-
tuálisok részéről, védjék és oltalmazzák meg és a zavargó 
elemeket a kolostorból és a városból űzzék ki.2) 

Kassa volt tehát az első városaink között, amely már 
a 15. század közepén kénytelen volt kiűzni a fegyelmezetlen, 
semmiféle reformot befogadni nem akaró szerzeteseket. 
Viszont aztán éppen Kassán tartották magukat legtovább a 
reformált domonkosok. Jó viszonyban álltak a városbeliekkel, 

·) Thüringisch- sächsische Zeitschrift für Gesch. u. Kunst, IV. 4* 
2) Circumspectioni Vestrae (iudici et iuratis civibus) apostolica et 

regia autoritatibus per praesentes committimus et mandamus, quatenus 
et vos eosdem fratres praedicatores de observantia in praefato monasterio 
beatae Mariae virginis constitutos ab omnibus illicitis inipetitionibus, 
signanter vero a fratribus conventualibus . . . defendere et protegere 
debeatis, insolentiasque ac perturbationes impedimenta et molestias 
eisdem inferre volentibus a dictis oppido et monasterio abigere £t 
segregare modis omnibus faciatis. Kassa város levélt. 19182. sz. 
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pénzkölcsönöket adtak-vettek s valószínűleg békében távoztak 
1553-ban a protestánssá lett városból.1) 

Annál botrányosabb, kikapós életmódot folytattak a 
szomszédos jászói prémontrei szerzetesek, sőt magában Kassa 
városában is egy másik szerzet, a Ferenc-rend.2) 

A jászói premontreiek ellen maga a pápa, II. Gyula 
kelt ki, hogy ugy a prépost és a kanonokok, mint a szerzete-
sek vallástalan életet (vitám a religione alienam) élnek, a régi 
szokásokat és statútumokat semmibe se veszik s monosto-
rukat teljesen kivetkőztették eredeti mivoltából (ita ut ínonas-
terium ipsum plurimurn in spiritualibus et temporalibus 
deformatum existeret.) 1553-ban ez is megszűnt mint rend-
ház s midőn a törökök Egert elfoglalták, az egri püspök 
költözött belé. A török kiűzése után az osztrák prémontreiek 
váltották vissza Jászót és a többi régi monostorukat a kincs-
tártól.3) 

A kassai Ferenc-rendüeknek az okozta a vesztét, hogy 
közveszélyesekké lettek a városbeliekre nézve. Véres vereke-
déseket folytattak, védtelen polgárokat megtámadtak és ütle-
geltek, ugy hogy Nyási Demeter esztergomi érseki vikárius 
1524-ben egy ilyen súlyos testi sértésből kifolyólag a gvár-
diánt és az összes barátokat maga elé idézte bűnvádi eljá-
rásra. Az idéző levél szerint4) a barátok gvardiánjukkal 
együtt minden rendi szabályt és tisztességet levetkőzlek, sem 
Istent, sem embert nem féltek s botrányos és züllött életet 
folytattak (norma et honestate regulari abiecta Deique et 
hominum timore postpositio vitám ducentes scandalosam et 

') Egy 1762-ben, tehát több mint 200 évvel később, a katholikus 
uralom idejében keletkezett elbeszélés szerint a lutheránusok (secta 
Lutherana) erőszakkal űzték volna ki őket, azonban a különben is 
ismeretlen szerző oly elfogultságot és ellenszenvet árul el (a protes-
tánsokat egyszerűen bestiáknak nevezi), hogy elbeszélését nem tekint-
hetjük hiteles tört kútfőnek. (Vele egyidőben keletkezett a bártfai 
vérengzésről szóló monda, melyre alább bővebben kitérünk.) Kassa v.. 
levélt. 153. sz. 

2) Kemény L., A reformáczió Kassán, 5. 
3) Kemény L„ A reformáció Kassán, 5. Karácsonyi I., Magyar-

orsz. egyháztört. 167. 
4) Leközölte Kemény L. i. m. 49. 
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dissolutam). Ilyen körülmények között nem is igen hihető, 
hogy megjelentek volna birájuk előtt. 

Másutt legalább azt látjuk, hogy bünösségük tudatá-
ban egész titokban szöktek meg a szerzetesek a városból, 
így tettek nevezetesen a Domonkosok Selmecbányán. Az eset 
a következő: „A zárda főnöke, midőn a föld termékei be-
szedettek, jól rakott szekerekkel és lovakkal alattomban el-
távozott. Helyettese, nem lévén neki, miből művelje a zárda 
földeit, eladta az egyház kelyheit, keresztelt, füstölőit s tb . ; az 
igy beszerzett pénzzel szintén elballagott. A harmadik elzá-
logositá a földeket, réteket s elment. így folyt az mindaddig, 
mig a zárda ki nem üresült, ki mit elvihetett elvitt s ment. 
A zárdában csak két rokkant öreg fráter maradt, kiknek ir-
galomból egy forintot adatott hetenként a tanács. (A primási 
levéltárban lévő eredeti után Lányi K.—Knauz N., Magyar 
egyháztört. II. 83.) 

Nagyszebenben már a város utasította ki 1529-ben a 
franciskánus barátokat 8 napi határidőt adván nékik a távo-
zásra. És „sobalde dieser Schluss — mondja az egykorú 
följegyzés — zu Rathause gemacht und publicieret worden, 
haben der meiste Theyl der Mönche und Pfaffen auch nicht 
des dritten, geschweig des achten Tages erwartet, sondern 
mit den besten Sachen, so sie mit haben nehmen können, 
in schneller Eyl sich zur Stadt hinaus begeben."1) A város-
beliek örültek, hogy ilyen szép szerével megszabadulhattak a 
kapzsi, rakoncátlan népségtől, mert ugy látszik még útikölt-
séget is adtak a barátoknak, csakhogy messze mehessenek 
és többé vissza ne térjenek. Akadt egy poéta is, aki egy rossz 
versben gúnyolta a kövér barátok sorsát: 

Ite pingves Monachi, praebendis pingvibus pleni, 
Luxuriati estis, donec ejecti estis . . .2) 

A sok kellemetlenség és bosszúság után tehát a pol-
gárok türelmüket vesztve egyszerűen kiűzték a szerzeteseket, 
így tettek a pozsonyiak is, kiknél maga a király járt közben, 
hogy fogadják vissza a szerzeteseket és apácákat. A polgá-

!) Egyháztört. Emi. I. 436. 
2) Ugyanott. 
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rok azonban csak a müveit és hasznavehető elemeket voltak 
hajlandók befogadni. így a pozsonyiak egy szerzetest válasz-
tottak meg prédikátornak, Sárospatakon pedig a volt Ágoston-
rendű perjel lett az uj iskola igazgatója.1) Másutt, mint pl. 
Besztercén, a városi tanács viszont néhány szerzetest a köz-
tük támadt civakodások miatt fogságra vetett, mely eljárásuk 
felett Tordai Pál püspöki helytartó rosszalását fejezte ki.2) 
A polgárság tettét azonban menti az a körülmény, hogy 
midőn már a szerzetesek fellebbvalói nem tudtak rendet te-
remteni, a püspököknek kellett volna hivatalból eljárniuk. 
Mert igaz ugyan, hogy a szerzetes rendek pápai kiváltsá-
gokkal, exemptiókkal ki voltak véve a püspöki joghatóság, 
a rendes egyházi törvénykezés alól. De viszont a magyar 
országgyűlés belátva ennek az állapotnak tarthatatlanságát, 
még Mátyás király alatt kimondotta, hogy a püspökök éven-
ként kétszer látogassák meg a konventeket és „ha vannak 
gonosz és engedetlen szerzetesek, azokat dobják ki a kon-
ventből."3) A magyar püspökök azonban az országgyűlési 
végzést semmibe sem vették. Pedig hasonló álláspontra he-
lyezkedett később az egyetemes egyház is, midőn a tridenti 
zsinaton a szerzeteseket különösen fegyelmi tekintetben, szin-
tén a püspök kormánya alá helyezte és kimondotta, hogy 
„azt a szerzetest, aki kolostorban lakik, de azon kivül nyil-
vánosan vétkezik és a népnek botrányul szolgál, a püspök 
köteles szigorúan megbüntetni, illetve megbüntetése iránt 
intézkedni."4) 

Ha mindezt előbb mondják ki és hajtják végre, ugy az 
első sorban a szerzetességnek vált volna javára. Ε helyett 
azonban engedték, hogy a rothadt tagok az egész szerveze-
tet megbomlasszák s a polgárság kezdetben csak azt csele-
kedte a szerzetesekkel, amit az egyházi fórumok elmulasz-
tottak tenni. Sőt, mint az eperjesi karmeliták fenti esetében, 
egyenesen a rend provinciálisa és generálisa megbízásából 

1) Egyháztört. Emil. II. 57. IV. 93. 
2) Ugyanott, I. 471. 
3) 1486: 12. Corp. jur. hung. 
4) Canones et decr. Concil. Trid. Sessio XXV. De regularibus et 

monialibus c. IX. XIV. 
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vetik fogságra a perjelt és vétkes társait. Csak midőn ez sem 
használt már, nyúltak radikálisabb eszközökhöz, a szerzetes-
ség megszüntetéséhez, javainak szekularizációjához s a köz-
érdek szempontjából való hasznosításához. 



V. Α protestantizmus Bártfán. 

Teljesen tisztázva és igazolva áll tehát előttünk a pol-
gárság eljárása a szerzetesekkel szemben. Mégis akadnak 
elfogult kathoükus irók, akik a szerzetesség pusztulását a 
protestánsok türelmetlenségének, erőszakosságának, sőt véreng-
zésének hajlandók tulajdonítani. Jellemző példa erre egy röp-
irat,1) mely a bártfai Ágoston-rendü szerzetesek állítólagos 
kipusztítását tárgyalja. Érdemes vele foglalkozni, mert tipi-
kus esetről van szó, melynek tárgyalásával mélyebb betekin-
tést nyerünk egyfelől a reformáció terjedésének körülményeibe, 
másfelől az elfogult történetírás módszerébe. 

Szerző ide vonatkozó állításai és adatai röviden össze-
foglalva a következők: 

Midőn Bártfa városát „az eretnekség megmételyezte," 
az eretnekek a katholikusok szétszórására törekedve üldözé-
süket a szerzetesek üldözésével és elnyomásával kezdték. 
Stockei Lénárd vezetése alatt a bártfai ágostoni remetéket, 
midőn azok egy izben a régi Kelemen-féle romoknál (a mos-
tmi szt. Mihály kápolna helyén) jártak, megtámadták, elhur-
colták és vizbe fulasztották azon a helyen, mely mai napig 
Münichsauff-nak (Mnicho) neveztetik. A „kiirtásra szánt katho-
likusok" és Luther uj vallásának követői között ettől kezdve 
élet-halál harc folyik. Ebbe a „Magasságbeli" is beleavat-
kozott és „a reformáció első századában" mintegy büntetésül 
6 nagy dögvészt küldött a városra.2) A protestáns korban 

r) Ifj. Inczinger F. A bártfai protestantizmus és a kultura a múltban 
2) A szerző által felsorolt 6 pestisjárvány véletlenül nem is a 16. 

hanem a 17. században, az ellenreformáció idején volt és előfordult 
akkor is, midőn a város ismét katholikussá lőn és sz. Egyed, a pestis 
betegségek ellen védő patrónus, a maga városában teljesíthette volna 
hivatását Nagyon téved tehát a szerző, ha az orvostudományok mai 
fejlettsége idején a dögvészt Isten közbelépésének akarja feltüntetni a 
katholicizmus javára 
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semmiféle kultura nem fejlődhetett. „Bártfa a reformációnak 
mit sem köszönhet . . . Bártfa dicsőséges múltja tisztán 
a katholicizmus, a katholikus névhez fűződik." Tagadásba 
veszi, hogy Bártfának a protestáns korban hires iskolája, 
kultúrintézményei, nagynevű tanárai lettek volna. De nem is 
lehet — úgymond ·— kulturtényező az a protestáns nép, mely 
oly borzasztó cselekedetet vitt véghez, „és nem lehet kultur-
alak prédikátorja Stöckl Lénárt, ki egy vérszomjas banda 
élén védtelen szerzeteseket gyilkolt."1) 

Minderről azt mondja, hogy azt „objektiv ítélettel" álla-
pította meg és hogy ezeket a tényeket „cáfolni nem, legfeljebb 
tagadni lehet." Mi ugy látjuk, hogy ezek a „tények" nin-
csenek objektive megállapítva és hogy megcáfolásuk lehet-
séges. Lássuk tehát először is a bártfai Ágoston-rendü szer-
zetesek történetét, illetve a városból való távozásuk körül-
ményeit, ahogy azt mi találtuk meg a történeti kútfőkben. 

Bártfa városában a Keresztelő szt. Jánosról nevezett 
kolostorban az Ágoston-rendü remeték laktak. Szabályaik 
enyhébbek voltak mint akár a Ferenc-rendüeké, akár a do-
monkosoké és csak azért nevezték el magukat szt. Ágoston-
ról, hogy a tekintélyüket növeljék.2) Annyi bizonyos, hogy 
szent Ágoston elpirult volna, ha bártfai névbitorlóinak életére 
tekint. Minden volt az, csak nem ájtatos remete élet. A ba-
rátok inkább Boccaccio, mint szt. Ágoston müveiből épülhettek, 
mert maga a rend vikariusa írja róluk a bártfaiaknak: 

„Szavahihető emberek igaz előadásából jutott füleink-
hez, ami különben nyilvánosan ismert dolog, hogy a mi 
rendünk Uraságtok városának kolostorában élő szerzetesei 
megvetvén boldog emlékű Ágostont és következésképen saját 
rendjük gyalázatára vétkes és megbotránkoztató életet (vitio-
sam et denigratam vitám) folytatnak, ami módfelett elcsüg-
geszti lelkünket."3) 

Ennek következtében a vikárius, aki különben a nagy-
sárosi zárda főnöke volt, mindenre ami szent kéri a bártfaiakat,. 

Inczinger i. m. 4. 5. 6 8. stb. 
2) Karcsú A. A szerzetesrendek egyet. tört. II. 161. 
3) Bártfai levéltár, 1493. ápril 11. V. ö. Kaprinai 4°./XI. 70. és 

Wagner, Diplomatarium comit. Sáros. 532. 



7 6 Dr. Obál Béla 

hogy ne csináljanak kázust a dologból, hanem krisztusi sze-
retettel leplezzék el az emiitett barátok bűnös és kicsapongó 
életét (vitiosam et lubricam vitám memoratorum fratrum.) Ígéri, 
hogy elmegy személyesen rendet csinálni és meg fogja fényi" 
teni a barátokat, hogy ezentúl illendőbben és tisztességesebben 
(commodius et decentius) viselkedjenek és a városbeliek 
akarata szerint cselekedjenek (et ad nutum vestrarum Domi-
nationum facient). 

Úgy látszik a bártfai botrány nem állott egyedül a szer-
zetben, mert Ambrus vikárius ez alkalommal kifejezetten példát 
akart statuálni, hogy más barátok is okuljanak belőle. Hogy 
és miként bánt el a bártfai „remetékkel", azt nem tudjuk. 
Annyi azonban tény, hogy a botrányok nemhogy megszűn-
tek volna, hanem egyre szaporodtak. Nemsokára rá lopás, 
majd meg gyújtogatás miatt elfogták és bevádolták a bará-
tokat a rend vizitatoránál s ami a 'legszomorúbb, maga a ko-
lostor főnöke sem járt elől valami jó példával, ő is külön-
böző manipulációkba volt keveredve.1) 

Jellemző dolog, mely érdekesen világítja meg a barátok 
„aszkéta" életmódját, hogy különös előszeretettel loptak puha 
párnákat és dunnákat, liynemü perek többször megismétlőd-
nek, sőt később még lovak és kocsik eltulajdonításával is 
vádolják őket, ugy mint Eperjesen a karmelitákat. (L. Mihály 
volt perjel 1516. aug. 1 én kelt levelét a levéltárban.) 

Láthatjuk tehát, hogy a bártfai Ágoston-rendű szerzete-
sek, ha nem is voltak rosszabbak, mint más akkori szerze-
tesek, de jobbak sem voltak egy hajszállal náluk. A sorsuk 
is egészen ugy alakult, mint a többieké. A bártfai városi 
tanácsosokat is végre maga a provinciális kérte fel, hogy csinál-
janak ők maguk rendet a kolostorban. Pécsi Márton, az 
Ágoston-rendüek magyarországi tartományfőnöke, nyilván 
csodálkozva azon a türelmen, melyet a városbeliek a barátok 
kihágásaival szemben tanúsítottak, arra kérte a bártfaiakat, 
hogy a tőlük megszokott benső kegyességükkel és velük 
született nyájasságukkal, emberies gondolkozásukkal (solita et 

!) Bártfai levéltár, 1495 körül és 1500. aug. 5. levelek. Iványi B. 
Bártfa v. levéltára, 3231. és 3520. sz. regesták. 477. 520. o. 



fiz egyház és a uárosok a reformáció eiötf. 77 

intima pietate et innata humanitate) intézzék továbbra is a 
szerzetesek ügyét s egyenesen a polgárokra bizza őket, hogy 
úgy minőség, mint mennyiség tekintetében reformálják meg a 
rendet}) Elvárja — úgymond — tőlük, hogy megteszik, amit 
ebben az esetben tenniök kell, hogy közös javukat előmoz-
dítsák (facite, quod faciendum in omnium vestrum pro salute). 

Salus publica suprema lex esto, vallották a bártfaiak is, 
legfeljebb egy kissé másként értelmezték azt, mint a barátok 
főnöke. Ezért, midőn már sehogy sem bírtak a szerzetesek-
kel és még ezután is fordultak elő lopások, amit pedig — 
mint fentebb láttuk — a polgárság általában véve sokkal 
szigorúbban itélt meg, mint az egyház és a régi földmives 
társadalom, kénytelenek voltak Bártfán is felmondani a szer-
zeteseknek a vendégbarátságot, miként az más városokban is 
történt. Fecerunt, quod faciendum erat. 

A szerzetesek távozása Bártfán hasonló módon mehetett 
végbe, mint Selmecbányán, avagy Szebenben. Lehet, hogy 
Bártfán is a háborútól való félelemből hagyták el városukat, 
kolostorukat a szerzetesek, mint az eperjesi karmeliták, vagy a 
mohnyai (monyhádi), szintén sárosmegyei Ágoston-rendüek. 
Ez utóbbiak felhasználva a zavaros időt, midőn Ferdinánd 
és Zápolya pártja küzdöttek egymással és egyiknek bünteté-
sétől sem kellett tartaniok, teljesen kifosztva és felforgatva 
saját kolostorukat elmenekültek.2) 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a következő 
képet nyerjük a bártfai Ágoston-rendüek távozásáról. Bártfa 
város is már korán a reformok terére lépett. II. Lajos 1525-iki, 
a bártfai tanácshoz szóló rendeletéből3) tudjuk, hogy ekkor 
már egy városbeli, ki a krakkói egyetemen szerzett doktori 
méltóságot, bevitte oda a „lutheri eretnekséget". Azonban 

') Multum confidimus Conventus et augmentationis ac reforma-
tionis in qualitate et quantitate non minus vestris commendamus Do-
minationibus . . . Martinus de Quinqueecclesiis provinciális 1510-iki 
levele Budáról Bártfa város közönségéhez. Wagner, Diplom. Sáros. 545. 

2) Perényi Mihály zempléni főispán levele Ferdinánd királyhoz. 
Egyháztört. Emi. IV. 322. 

3) Buda, 1525. febr. 3. Wagner, Diplom. Sáros. 152. Egyháztört. 
Emi. I. 189. 
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nemcsak a reformációval függ össze a bártfai szerzetesek 
távozása, aminthogy ekkor még nem is alakult itt uj egyház. 
Másutt is megtörtént, hogy a züllött szerzeteseket elűzték, de 
más szigorított szerzetesrendet hoztak a helyükbe.1) 

Politikai és egyéb okai is lehettek a távozásnak. Ugyan-
ebben az időben ugyanis Kristóf plébános ellen is eljártak a 
bártfaiak, amiért Ferdinánd-párti városukat Zápolya kezére 
akarta játszani. Legalább is Zápolya kémjének bizonyult, le-
velezett vele s Zápolya nála tudakozódott a polgárság harci 
készültsége, lőporraktára s a gyenge pontok felől, ahol leg-
könnyebben lehetne a várost megostromolni.2) Midőn ez ki-
tudódott, Kristóf pap az árulás következményeitől való féle-
lemből az Ágoston-rendüek kolostorába menekült és öt hétig 
ki sem mert onnan mozdulni. Valószínű tehát, hogy a bará-
tok is az ő pártján voltak, mert különben nem igen tűrték 
volna meg oly sokáig maguk között Innen is küldött Kris-
tóf jelentést Zápolyának, melyet azonban a polgárok elfogtak 
és Kristóf plébánost törvényszékük elé állították. Henckel 
János, a hires kassai pap közbenjárására,3) ugy egyeztek ki, 
hogy Kristóf plébános lemondott állásáról s a polgárok uj 
plébánost választottak (Schüssel Farkast).4) A per közelebbi 
részleteit sajnos nem ismerjük, de valószínűnek tartjuk, hogy 
ekkor mondatták le, vagy szabadságolták Mátyás Ágoston-

Így maga Bakócz Tamás prímás távolította el Körmendről az 
Ágoston-rendüeket és helyükbe szigorított Ferenc-rendüeket telepitett le. 
Azonban ezek sem maradtak ott soká, hanem pápai engedélylyel el-
hagyták a düledező kolostort. Egyháztört. Emi. 1. 124. VII. Kelemen 
pápa 1524. márc. 11-iki brevéje. 

2) Az ide vonatkozó leveleket Kassa város levéltárából közölte 
ifj. Kemény Lajos a Tört. Tárban (1891. évf. 165. és 1893. évf. 378). 
Kassára pedig ugy kerültek a levelek, hogy Bártfa város a kassaiaktól 
kért tanácsot ez ügyben. 

3) Henckel azt írja a bártfaiaknak Kristóf plébánosról: Denique 
concedatur, illum gravius peccasse quam ut impunitus relinqui debeat, 
tamen . . . dignabuntur vestrae Dominationes iuris rigorem et severi-
tatem Ienitate et mansuetudine condire. . . Kassa, 1527. dec. 20. Franki 
{Fraknói) V. Henckel János, Mária királyné udvari papja, 18. 

4) Wagner, Dipl. Sáros. 494. Egyházt. Emi. I. 378. 
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rendű perjelt is.1) Az ellenség ugyanis mindenütt első sorban 
a monostorok elfoglalására törekedett,2) ezt kellett tehát 
Bártfán is mindennemű árulás ellen biztosítani. 

Sok ok szólt tehát a szerzetesek eltávolítása mellett. 
Hogy melyik volt ezek közül a döntő, azt bajos megállapí-
tani. Talán valamennyi közrejátszott, midőn arról kellett a 
polgároknak döntetiiök, hogy a méltatlanná vált szerzeteseket 
továbbra is megtürjék-e városukban, vagy nem. Azt az egyet 
azonban feltétlen bizonyossággal kimutathatjuk, hogy a ba-
rátokat semmiféle bántalom és brutálitás sem érte. Első stá-
ciójukat ugyanis saját perjelük, Mátyás barát vezetésével a 
nagysárosi testvér-kolostorban tartották. Itt mindjárt kitűnt, 
hogy ki volt a bűnös a távozás dolgában. Máté nagysárosi 
perjel és vikárius ugyanis nem a bártfaiakat dorgálta meg, 
(sőt ezeket az alábbi udvarias és szívélyes levélben kereste 
fel), hanem a barátokat. A barátok sem távozhattak rossz em-
lékekkel Bártfáról, mert ime most innen Sárosról alkudozni 
kezdtek a bártfaiakkal, bizonyára nagy Ígéreteket téve, hogy 
megjavulnak, csak fogadják őket vissza. Máté perjel, mint az 
elűzött szerzetes-testvérek házigazdája, de úgyis inint vikárius, 
tehát hivatalból volt a közbenjárójuk. 

A bártfai tanácshoz irt 1528. május 24-iki leveléből 
mindenekelőtt kitűnik, hogy az elűzött Ágoston-rendű szer-
zetesek Mátyás perjellel az élükön talán egy kissé szomorúan, 
de különben jó egészségben ott időznek és csak azt várják, 
hogy a bártfaiak visszahívják őket.3) Kitűnik továbbá, hogy 
ez ügyben már formális tárgyalás és levélváltás folyt Máté 
perjel és a bártfaiak között s ez utóbbiak azzal tértek ki a 
kérés teljesítése alól, hogy a kolostor a barátok számára al-

Erre enged következtetni Máté sárosi perjelnek a bártfaiakhoz 
irott s alább részletezett levele 1528. május 24-ikéröl, melyben Mátyás 
bártfai perjelről megjegyzi, hogy „jam antea per vestras Dominationes 
licentiatus . . . " Wagner, Dipl. Sáros. 550. 

2) Lőcse, Bártfa, Eperjes és Szeben városok egy későbbi jelen-
tése Werner György, Sáros várnagyához, Egyháztört. Emi. IV. 276. 

3) Caeterum prior Mathias illius monasterii jam antea per vestras 
Dominationes licentiatus adhuc cum suis fratribus vestrarum Domina-
tionum praestolatur benignam revocationis mansionem. Wagner, Dipl. 
Sáros. 550. Egyházt. Emi. I. 382. 
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kalmatlan, düledező, elhagyatott állapotban van.1) Máté azon-
ban, ki azelőtt Bártfán is volt perjel és igy a viszonyokkal 
ismerősnek kellett lennie, nem fogadta el azt a kifogást, ha-
nem hivatkozott arra, hogy hiszen máskor is gondoskodtak 
a barátok kolostoráról, sőt a halastaváról is. Mivel pedig a 
bártfaiak ugy látszik már jelezték, hogy a halastavat eladják, 
megemlíti, hogy azt kegyes emberek adományozták a kon-
ventnek.2) Alázatosan kéri, hogy ne nehezteljenek meg rá, ha 
nem járul hozzá a halastó eladására vonatkozó ajánlatukhoz, ta-
nácsukhoz, mivel minden ilyen, a rend tulajdonát képező dologra 
nézve a provinciális, sőt a rendi gyűlés beleegyezése szükséges.3) 

A bártfaiak tehát a rend számára, annak tudásával és 
beleegyezésével akarták elárverezni a halastavat, máskülönben 
nem lett volna értelme, hogy ez ügyben a szerzetesekkel 
tárgyaljanak. Tőlük már megszabadultak, megrövidíteni azon-
ban nem akarták őket. Lehet, hogy a tartományfőnök hozzá-
járulását is megvárták, mert csak a következő évben történt 
meg az árverés. Egy magánembernek a számadáskönyvében 
találtuk a következő bejegyzést: 

Mátyás napján (febr. 24.) 12 frtért a százak tanácsától 
megvettem az egykori monostor halastavát, mely teljesen 
elpusztult (kiszáradt), a halak kivesztek belőle és a sövény 
(gaz) fenékig benőtte, betakarta.1) 

J) Seriem ac tenorem literarum mihi transmissarum optime in-
tellexi: ubi autem vestrae Dominationes ruinosam desolationem mona-
sterii scribunt, noverunt eaedem vestrae Dominationes quia omni occa-
sione cura facta est . . . Wagner i. m. 550. 

2) Reich Antal özvegye Dorottya adományozta azt 1505-ben az 
Ágoston-rendüeknek. Bártfa v. levélt. 1505. dec. 17. Rosnák, Memoria 
Prov. Hung. 49. 

3) Quamobrem humiliter supplico vestris Dominationibus, ne mihi 
ingrato sitis animo, quia in hac venditione vestris consiliis, ut optatis, 
consentire non valeo, sed neque fratres mecum degentes consulere vo-
lunt, quia talis res hereditaria ad superioris nostri provinciális imo fra-
trum et priorum totius ordinis dependet consilium et arbitrium. Wag-
ner i. m. 551. 

4) Item in die s. Mathiae emi a dominis et centumviris piscinam 
quondam monasterii fl. XII. penitus annihilatam, absque piscibus et 
sepisus funditus convelatam. Bártfa v. levéltára, 1529—1533. magán-
számadáskönyv (állítólag Eck Bálinté). 
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Hasonló elhanyagolt állapotban lehetett a kolostor is, 
amint azt Máté perjel fenti leveléből látjuk. A ruinosa desola-
tio monasterii azonban, melyre a polgárok hivatkoztak, még 
nem azt jelenti, mintha akár a barátok maguk, akár a pol-
gárok teljesen elpusztították volna a monostort és lerombolták 
volna a cellákat.1) Ebben az esetben már nem igen szor-
galmazta volna a perjel a barátok visszahívását. Ennek 
a feltevésnek továbbá ellene mond az a körülmény is, hogy 
a kolostor a mai napig fennáll, a Ferenc-rendüek laknak 
benne s mielőtt ők I. Lipót alatt beköltöztek volna, vagyis a 
protestáns időszakban, városi szegényház, xenodochium volt.2) 
A monostor düledező állapotát a bártfaiak inkább csak 
ürügynek hozták fel, hogy ne kelljen a barátokat vissza-
fogadniok. Ezért nem mutattak egyelőre hajlandóságot annak 
kijavítására, újjáépítésére. S nem is fogadták többé vissza az 
Ágoston-rendü szerzeteseket városukba. A halastó eladásáról 
szóló fenti adatból végül kétségtelenül kitűnik, hogy 1528 
után a barátok már többé nem laktak Bártfán. A tanács itt 
is, mint Selmecbányán, a város szegényeit költöztette a kolos-
torba. Itt is akadt egy-két öreg szerzetes, akik nem akartak 
távozni s a város tartotta el őket. Egy későbbi feljegyzés 
szerint az egyik ezek közül nemsokára rá áttért az evang. 
vallásra.3) 

* 
* * 

Íme, hol van itt szó a polgárok erőszakoskodásáról, 
gyilkosságról, vizbefullasztásról ? Vájjon mire alapítja szer-
zőnk a maga állításait? Két müvet találunk nála idézve. Az 

!) Ezt a téves következtetést vonja le pl. Gedeon Gy. A hitújítás 
terjedésének okai hazánkban, 123. 

2) A szepesi kamara emberei 1674-ben elfoglalták a „xenodochiale 
templum in suburbio situatum." Gravamina evang. 1681., 35 A kolostort 
már négy évvel előbb a szigorított szabályu Ferenc-rendüek foglalták 
el. C. Wolfsgruber, Kirchengesch. Oesterreich-Ungarns, 142. Már 
1650-ben kísérletet tett Pálffy Pál nádor az eperjesi oktavalis törvény-
széken a katholikus vallásgyakorlat és a kolostorok visszaállítására 
nézve, amiről az eperjesiek sietve értesítették a bártfaiakat, hogy résen 
legyenek. Continuatio actionum et expeditionum 1650. jun. 20. Bártfa 
v. levélt. 

3) Wagner, Diplom. Sáros. 551. jegyz. 
6 
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egyik Wagner, Annalecta Scepusii 2. 154, a másik Fuchshoffer,1) 
Monasteriologia 2. 282. Azonban csodák-csodája, Wagner 
müvének az illető helyén, sőt az egész műben a bártfai 
Ágoston rendű szerzetesekről egyetlen szó sincs, fuxhoffer 
müvének pedig nincs is 282 oldala. Hihetetlen dolog, de 
bebizonyítjuk, hogy szerző az említett két müvet még csak 
nem is látta, nem is olvasta. 

Wagner ugyanis az idézett műben nemhogy kompro-
mittáló dolgokkal vádolná Stöckelt, hanem ellenkezőleg a 
legnagyobb elismerés hangján szól róla és azt mondja, hogy 
Stockei bártfai működésével egész Magyarország fejlődése 
körül nagy érdemeket szerzett.2) Egy másik müvében, a 
Diplomatarium comitatus Sárosiensis c. nagybecsű oklevél-
gyűjteményében pedig, mint láttuk, éppen ő tette közzé Máté 
sárosi perjelnek azt a levelét, mely szerző egész kombinációját 
halomra dönti. Wagner idejében, 1780-ban, midőn a Diplo-
matariumot kiadta, már el volt terjedve Bártfán az a nép-
etimológia, hogy a Mnichó patak neve onnan ered, mert 
abban barátokat fullasztottak. Wagnerrel is közölték ezt, 
mire ő a fenti levélhez irt jegyzetben mindjárt meg is 
cáfolta és mesének minősítette.8) 

A Münichsauf mondával szemben ugyanezt az állás-
pontot foglalta el a bencés Fuxhoffer, kinek Monasteriologi-
áját (monostorok történetét) Czinár Mór forrásaira nézve 
felülvizsgálta és kibővítve kiadta. A bártfai Ágoston-rendű 
remetékről közli, hogy monostoruk a városban állott és hogy 
a barátok mindig a bártfai polgárokat ismerték el jogos kegy-

Helyesen Fuxhoffer. L. alább művének teljes cimét. 
2) Doctissimus Magister Leonardus Stockei, rector scholae Bart-

fensis et vir bene meritus de tota Hungaria . . . Wagner, Annál. 
Scepus. II. 59. 

3) Fabulam itaque redolet, quod vir alias eruditus ad me hunc 
in modum perscripsit: traditione narratur de Bartfensium Augustini-
anorum exstirpatione, quod dum quodam tempore aliquot fratres de 
civitate spatiatum foras irent, acatholici omnes in ira comprehensos in 
quodam fluvio submerserint, unde locus ille huc usque nominatur a 
monachorum submersione: Münichsauff . . . Wagner, Diplom. Sáros. 551. 
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uraiknak. Ő is a mesék közé sorozza a bártfai Ágoston-ren-
diiek vizbefullasztásáról szóló mondát.1) 

Lehetetlen már most, hogy ha szerzőnk ezeket a müveket 
ismeri, feltartotta volna a maga hipotézisét. Wagner, Fuxhoffer 
és Czinár ugyanis elsőrangú szaktekintélyek ennek a kérdésnek 
eldöntésénél. Wagner Károly zborói származású, aki Bártfán és 
környékén élte le ifjúságát s szülőföldje iránti rajongó szere-
tetből vállalkozott a nehéz és fáradságos munkára, hogy 
megyéje történetéhez összegyűjtse az adatokat.2) Azt sem 
lehet róla feltenni, hogy szépíteni igyekezett volna a protes-
tánsok múltját, hiszen jezsuita szerzetes volt. Fuxhoffer és 
Czinár is szerzetesek, utóbbi a pannonhalmi apátság könyv-
és levéltárosa s a Magyar Tudom. Akadémia tagja volt. Ők 
elfogulatlanul ítélték meg a történeti eseményeket és minde-
nekelőtt tudták jól, hogy mikép keletkeztek a katholikus 
reakció korában az ilyen és hasonló mondák. 

Csehországban is megtörtént, hogy miután erőszakosan 
elnyomták a protestantizmust és huszitizmust, a régi virág-
zásnak és nagyságnak még az emlékét is igyekeztek kiirtani 
a népből. Husz emlékének az ellensúlyozására, aki mint 
nemzeti hős és a szentügy vértanuja élt a nép lelkében, meg-
csinálták a Nepomuki szt. János kultuszát. Megírták róla, hogy 
azért szenvedett vértanúhalált, mert a királynő gyónásának 
titkait nem akarta elárulni» férjének, IV. Venczel királynak. 
Azóta a kutatás kiderítette, hogy Nepomuki János sohasem 
volt a királynő gyóntatója és nem is mint a gyónás szent-
ségének martirja halt meg, hanem egyházpolitikai okokból, 
a királya iránt tanúsított engedetlensége miatt, mert mint 
érseki vikárius Venczel tilalma ellenére egyházi állásokba 
juttatott oda nem való embereket.3) Halálának az éve (1483) 
is hamisnak bizonyult s miután igy életének és halálának a 
nimbusza megsemmisült, már komoly javaslat történt arra 

!) Damiani Fuxhoffer Monasteriologiae regni Hung. libri duo, II. 
207. Unde merito refert Car. Wagner (in Diplom. Sáros) inter fabulas 
id, quod de his fratribus ab erudito quodam amico suo scriptum accepit 

2) L. a Diplom. Sáros, előszavát. 
3) Herben, J. Nepom. Spor dejin Ceskych s cirkvi rimskon. (A 

cseh történelem vitája a római egyházzal). 
6 * 
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nézve is, hogy a pápa Nepomuki sz. János kanonizációját 
szüntesse meg vagy legalább a történeti valóságnak meg-
felelően okolja meg. 

Hasonló módon keletkezett a bártfai Ágoston-rendü 
barátok legendája is. A 16 — 17. századbeli krónikák mit sem 
tudnak róla. Pamphilus1) és Torelli2) megírták a rend törté-
ténetét és többek között részletesen foglalkoznak az egykorú 
generálisok, Gabr. Venetus (1519 — 1538), M. Joan. Ant. 
Veronensis (1538), Hyeron. Seripandus (1539—1551) és 
Christoph. Patavinus (1551—1570) korával, az összes pro-
vinciák eseményeivel, a bártfai testvérek állítólagos tragédiá-
ját azonban sehol sem emiitik. Crusenius Miklós, az Ágos-
ton-rend ausztriai provinciájának generális vizitatora müvében3) 
még behatóbban foglalkozott a mi eseményeinkkel, a rend 
összes martirjait felsorolja, még az angol- és franciaországiakat 
is, csak a bártfaiakról nem tud semmit. A 17. században 
különösen Pázmány érdeklődölt még a bártfai barátok törté-
nete iránt és ezt irja : „A bártfai monostorról Sárosmegyében 
megtudtam, hogy ez az Ágoston-rendieké volt, hogy 13 faluja 
volt, melyeket most a bártfai polgárok bírnak."4) Pázmánynak 
ez az értesülése is csak mondán alapult, oklevelekkel nem 
igazolható. Máté bártfai, majd sárosi perjelnek is tudnia kellett 
volna róla. És ha a halastavat visszakövetelte a barátok 
számára, mennyivel inkább tette volna meg ezt, ha egész 
falukról lehetett volna szó. De ha a bártfaiak a barátokat 
csakugyan erőszakkal telték volna el láb alól, ugy Pázmány-
nak ugyanabból a forrásból azt is meg kellett volna tudnia. 
És mily kapóra jött volna néki a két eseményt okozati ösz-
szefüggésbe hozni és azt mondani: Meggyilkolták a baráto-
kat, hogy elvehessék falvaikat! 

A kortársak és közvetlen utódaik tehát nem hallottak 

J. Pamphilus, Cronica ordinis Fratrum Eremitarum S. Augus-
tini, Róma 1584. 

2) L Torelli, Secoli Agostiniani ovvero Hist. generale del s. Ord. 
Ereniitano di S. Agostino, Bologna, 1659. 

3) M. Crusenius, Monasticon Augustinianum, 1623. 
4) Péterfy, Sacra conc. II. app. II. 284. De religiosis ordinibus 

qui olim in Hungaria floruere. 
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még az állítólagos bártfai vérengzésről Sőt egészen a 18-ik 
század közepéig nem találjuk annak semmi nyomát az iro-
dalomban. 1762-ben Vojnarovics László bártfai aljegyző 
röviden megírta Bártfa történetét Kaprinai István tudós 
jezsuita számára, ki tudvalevőleg mindenünnen gyűjtötte a 
magyar történetre vonatkozó okmányokat és egyéb adatokat. 
Vojnárovics sem említi az Ágoston-rendüek ügyét, pedig ha 
ismerte volna azt, nem térhetett volna ki előle, mert a 
„Mnichóról" is ir. Ellenben éppen neki köszönhetjük a 
Mnichó természetes magyarázatát. A tót „mnicho" helyeseb-
ben mnichov a német Mönch szó egy különös, összevont 
alakjából (Mönich—mnich) képződött és nnnyit jelent, hogy 
„a barátoké". Szerinte azt a helyet nevezték igy, ahol vala-
mikor egy kolostor (nem az Ágoston-rendüeké, hanem a 
cisztercitáké) állott1) s ahol a patak a mai napig a Mnichó, 
egy kaszáló pedig a „klastorszke luki" (kolostori rétek) 
nevet viseli. Ennek a régi kolostornak a romjai az ő korában 
még láthatók voltak, a köveit pedig egyházi célokra, a ciborium 
(oltármenyezet) kiépítésére használták fel.2) 

Vojnárovics adatait megerősíti a legrégibb eddig ismert 
bártfai okmány, IV. Béla király 1247. nov. 7-én kelt oklevele, 
melyben megerősíti Tegus ispán a bártfai cisztercita apátság 
érdekében történt határjárásának eredményeit.3) A Mnichó 
patak már ebben az oklevélben is mint „Monuhpothok" 
szerepel 4) Nem áll tehát, hogy a Mnicho a reformáció 

>) Bártfai öreg emberek ma is tudnak erről. Dr. Vajda György 
bártfai gimn. tanár ur szíves közlése. 

2) . . . altissima s. Aegidio dicata ecclesia a latere artificiosissimum 
extans lapide excisas monachales continens personas ciborium proba-
bilius illud cum ruderibus in terreno suo Mnicho dicto hodiedum 
existentibus, quod fertur fuisse in colle ab opposito coenobium affir-
mans . . Vojnárovics L. 1762. jun. 24. kelt levele, Kaprinai B. XLII. 
124. Budapesti egyot. kvtár. 

3) Ezt az oklevelet II. Ulászló 1500. febr. 7-én átíratta és meg-
erősítette. Kiadta Rhódy A. Régi érdekes okmányok, I. 3. 

4) A magyaroknak ugyanis akkor még a szerzetes elnevezésére 
nem volt meg a saját szavuk, hanem használták a latin monachus 
illetve a német Mönch egyszerűsített alakját. A szláv eredetű barát szót 
sem alkalmazták akkor még a szerzetesekre. A Borathe szót a 13. 
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korában, holmi vizbefullasztástól nyerte volna a nevét. Egye-
nesen nevetséges a Mnicho patakról, jobban mondva árokról, 
melynek rendesen bokáig érő vize sincs, vagy akár a Tapoly-
ról azt állítani, hogy ott embert fullasztottak volna. Ez éppen 
annyi, mintha azt mondanók, hogy fogpiszkálóval szúrtak 
le valakit. 

A „Münichsauff" története még mulatságosabb. A szó 
eredetileg „Mönchs-Au" volt s a Mnicho patak felső folyása 
mentén azt a helyet jelölték vele, melyet még ma is 
„klastorszke luki", kolostori rétség, liget néven jelölnek.1) 
Másutt is igy nevezték a kolostor környékét, ahol rendesen 
gazdasági épületek állottak. így pl. Szászországban a zellei 
kolostor Mulde folyó melletti Aue-ja lassanként önálló hely-
séggé, várossá alakult. A Mönchs-Au, Rosen-Au, Hain-Au, 
Kriegs-Au2) gyakori összetett német szavak értelme és etimo-
lógiája tehát nagyon egyszerű. Amint azonban helytelenül 
választjuk el a szót, mindjárt tág tere nyílik a kombinációnak 
és fantáziának. A Mönch-Sau vagy Mönch-sauff gúnynévül 
is szolgálhatott és kellemetlenül érintette a barátokat. Már 
most ahelyett, hogy visszaállították volna a szó eredeti értel-
mét, valami uj, tragikus magyarázatot igyekeztek néki adni, 
mellyel szimpátiát, részvétet is kelthetnek a szerzetesek iránt, 
így született meg a franciskánusok bártfai kolostorában a 
„Münichsauff" legendája. Sőt még azt is meg tudjuk állapí-
tani, hogy mikor. 1762-ben Vojnárovics még nem ismeri a 
legendát. Ugyanebben az évben kezdték azonban a Ferenc-
rendüek bártfai rendházának történetét régibb forrásokból 
összeírni.3) Hogy mi és mennyi volt a régibb forrásokban, 
nem ellenőrizte senki. Maguk a „régibb források" is alig 

század elején világiaknál, jobbágyoknál találjuk először használatban. 
Regestrum Varad 41, Endlicher, Monum. Árpad. 650. 

így találtam azt Bártfa város helyrajzában. 
2) Némelyik ezek közül a nevek közül mint helységnév (Rosenau, 

Rozsnyó és Hainau Poroszországban), vagy mint családnév szerepel, 
példa rá Hartmann von Aue középkori költő, Haynau generális és 
Kriegs-Au Emil, a sz. László társulat titkárának a neve. 

3) História domus conventus Bartfensis, a bártfai ferencrendü 
zárda könyvtárában. 
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100 évre nyúltak vissza, amióta a Ferencrendüek laktak 
Bártfán. így a 2—300 év előtti eseményekről egészen téves 
dolgok kerülhettek bele a történetbe, amilyen pl. az Ágoston-
rendű remeték vizbefullasztásáról szóló mese. Amint azonban 
ki volt eszelve, gyorsan elterjedt a hiszékeny nép között és 
20 év múlva már mint traditio, mint szájhagyomány került 
a tudós Wagner Károly elé,1) anélkül azonban, hogy csak 
egy pillanatra is megtéveszthette volna őt. 

Annál jellemzőbb, hogy ma ez megtörténhetett és szer-
zőnk ennek a mesének hitelt adott. Lehet ugyan, hogy ő is 
gyanakodott egy kissé hitelessége felett, mert ezt a forrását, 
a Ferencrendüek fenti háztörténetét meg se merte nevezni a 
müvében. Csak mint „krónikást" emlegeti (a krónikás igy ir, 
a krónikás ugy ir) és igyekszik ezt a nem is létező krónikást 
minél régibbnek feltüntetni, kinek irása elmosódott, betűi 
elsárgultak, ugy hogy csak nagyító üveggel lehet őket olvasni. 
Holott mindez nem áll, mert a 18-ik századbeli legolvasha-
tóbb szöveggel van dolgunk. Jellemző továbbá, hogy az ő 
„krónikásából" is csak azt közli, amit a protestánsokra nézve 
kompromittálónak tart, igy a szerzetesek vizbefullasztásáról 
és egy urnapi körmenet megzavarásáról szóló részleteket. 
Ellenben elhallgatja azt, ami türelmükre jó fényt vethetne, 
nevezetesen, hogy két szerzetest továbbra is megtűrtek a 
városukban, akik közül az egyik önként át is tért az ev. 
vallásra stb. Végül bármily rémes történeteket költött is a 
ferencrendü háztörténet irója a régmúlt időkről, mindig csak 
a népet (quasi csőcselék) szerepelteti, ellenben Stöckelt magát 
sehol sem keveri bele a dologba, sehol sem állítja, hogy ő 
pusztította volna ki a szerzeteseket, akár mint vezető, akár 
mint a bűntett értelmi szerzője. Honnan vette tehát szerzőnk 
ezt az ujabb adatot ? 

Egy másik „krónikásra" is hivatkozik, anélkül persze, 
hogy ezt is közelebbről megnevezné. Azonban ennek a for-
rásnak is utána jártunk s a bártfai kath. patochián fedeztük 

i) Amit Wagnerrel mint traditiót közöltek, az majdnem szó-
szerint megegyezik a ferencrendü feljegyzéssel. V. ö. Wagner, Diplom. 
Sáros 551. jegy. és Inczinger i. m. 5. o. 
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fel egy keresztelési anyakönyvben.1) Ezt az anyakönyvet 1680-
ban, a katholikusoknak Bártfára való visszatérése után kezd 
ték vezetni. Üresen maradt utolsó lapjain azonban legujabb-
kori bejegyzések is vannak. Ezek között találjuk azt is, melyet 
szerző közöl Stöckelröl.2) Utána zárójelben a Wagner és Fux-
hoffer fenti művére való téves hivatkozás. Szerzőnk ezt is 
kiirta, azonban már nem idéző jelek között, hanem mint a 
saját jegyzetét. Sőt mint fentebb láttuk nem is vett magának 
fáradságot, hogy az idézett müveknek utánna nézzen s meg-
győződjön róla, hogy azokban éppen az ellenkezője áll annak, 
mint amit a bejegyzés tartalmaz. Ennek a matrikulai bejegy-
zésnek az idejét is megtudjuk határozni. A bejegyző hivat-
kozik Fuxhoffer 2 kötetes Monasteriologiájára, mely 1858— 
1869-ben jelent meg. A bejegyzés ennélfogva csak ez után 
történhetett meg, tehát mintegy 40 évvel ezelőtt. Erre vall a 
kézirás is, mely teljesen apáink Írásmódjának felel meg. 
Szükség esetén a szerzőt is kikutathatjuk, ha a kézírást a 
parochián levő egyéb iratokkal egybevetjük. 

Egy 40 év előtti, teljesen értéktelen s már az első látásra 
is gyanús feljegyzést ruház fel tehát szerzőnk egykorú, 400 
éves történeti krónika erejével, anélkül, hogy megvizsgálná 
annak eredetét, tendenciáját, más egykorú tényekkel való 
megegyezését! A legnagyobb történeti tájékozatlanságra vall, 
ha valaki azt hiszi, hogy a 400 év előtti események közé 
bármilyen rémmesét becsempészhet, ha azt hiszi, hogy 400 
évvel ezelőtt egy ilyen tömeggyilkosság megtörténhetett és 
minden nyom nélkül, büntetés nélkül maradhatott volna. A 
városi hatóság oly pontos és lelkiismeretes volt, hogy ha egy 
ló vagy csak egy suba veszett is el, mindjárt nyomozást 
indított.3) Csak az emberélettel nem törődött volna semmit? 
Vagy ha a városi hatóság ebben az esetben talán lanyhán 

!) Matricula baptistorum 1680-ban kezdve. 
2) „Stecket Leonard hitfeszegető vezetése alatt a bártfai ágostoni 

remetéket vizbe fullasztották azon a helyen, mely mai napig Münich-
sauffnak neveztetik. (Wagner Anni. Scepus. 2. 154. Fuxhoffer Monast, 
2. 282)." Matricula baptistorum számozatlan utólsó lap. 

3) Iványi B. Bártfa sz. kir. város levéltára, I. 2071., 2091., 2189. 
2211. sz. regesták. 



fiz egyház és a uárosok a reformáció eiötf. 89 

járt volna el, ott volt a megye a maga alispánjával, főispán-
jával, ott voltak Zboró hatalmas urai, a Serédiek, kiknek 
jámborságát, igazhitüségét szerző oly fennen magasztalja, ott 
volt Serédy Gáspár, a felsőmagyarországi főkapitány, ott 
voltak a többi országnagy k, a püspök, az érsek, a nádor, 
végül maga a király,1) vájjon mindezek büntetlenül hagyták 
volna-e a barátoknak ilyen, abban a korban is páratlanul 
álló tömeges vizbefullasztását? Akkor pedig a városi, a me-
gyei, a püspöki vagy legalább az országos levéltárban vala-
hol csak r.yoma lenne ennek a martiriumnak, holott ez irányú 
kutatásunk mindenütt eredménytelen volt. Kivel akar a szerző 
ilyesmit bizonyítás nélkül elhitetni ? 

Az egész eset azonban tipikus kísérlet a legenda-alko-
tásra, arra hogy Stöckelnek és polgártársainak, kik Bártfát 
naggyá tették, befeketítsék az emlékét és velük szemben az 
elzüllött barátokat mártírokká, uj kultusztárggyá tegyék. A 
18-ik században még csak a prot polgárságot gyalázták, a 
19-ik században már Stockei emlékét is kikezd ék, és erre a 
fejlődésre akarta most szerzőnk rátenni a koronát.2) 

') Ferdinánd király másutt, pl. Pozsonyban, közbelépett a szer-
zetesek érdekében, tehát a bánfai Ágoston-rendüek ügyét is vagy ő, 
vagy Zápolya felkarolta volna. Egyházt. Emi II. 57. 

2) Szinte komikusan hat — akárcsak Shakespeare „Sok hűhó 
semmiért·· c. vígjátéka, hogyan csinál szerzőnk a semmiből marti-
rokat s mint akarja a valódi nagyságot semmivé tenni, mily gyengéd 
tud lenni a barátok iránt s mily mérhetetlen gyűlöletet árul el Stö-
ckellel szemben, amint a következőkből kitűnik: 

„Ott a Minnich-Zauffnál, a Mnichónál a Tapoly habjai már 400 
esztendeje regélnek egy titokzatos tragédiáról, regélnek vértanukról, 
akiknek a nevét senki nem ismeri, de akik a Krisztust életük árán sem 
tagadták meg. Parti nefelejts, susogó füzlombok hajolnak sírhelyeikre, 
a holdvilág csókol rá ezer mécsest, megkönnyezik őket a fűszálak har-
matcseppjei és a csobogó, fodros habocskák csendesen dalolják nekik 
a requiemet. Nincs nevük, ők vértanuk! Gyilkosuknak azonban, Stöckl 
Lénártnak egy egész nagy bártfai utca hirdeti nevét, mert ugy akarták 
azt azok, akik nem ismerték a nagy prédikátor e hőstettét. Az igaz-
ságot osztó történelem nevében kérjük Stöckl Lénártot oda degradálni, 
ahova a történelem a hóhérokat küldi, a feledés legmélységesebb 
örvényébe". Ifj Inczinger F., A bártfai protestantizmus és a kultura a 
múltban. 15. 
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A tudatlanság és a kritika hiánya mindig jó termő talaja 
volt a babonának és a mendemondáknak. Egy-egy meg nem 
értett szó vagy tárgy sokszor jegecesedési pontul szolgált a 
fantázia számára légből kapott mondák alkotására. Ilyen a 
Johanna papíssa, nőpápa mondája. Rómában a sz. Kelemen 
templom és a Colosseum közötti uton a császárság korából 
maradi fenn egy szobor, mely egy pogány (Mithras) papot 
vagy papnőt ábrázolt egy gyermekkel, mellettük egy emlékkő. 
Ezeknek eredeti jelentése lassanként feledésbe ment. Malici-
ciózus szerzetesek (Mailly János és Bourbon István Domon-
kos-rendüek) aztán a 13. században elterjesztették és króni-
kákba is becsempészték azt a mesét, hogy századokkal azelőtt 
nőpápa ült Péter apostol székén, aki egy körmenet alkalmával 
gyermeket szült s ennek az eseménynek emlékére állították 
volna fel az emiitett szobrot és emlékkövet. Ez a mese a 
középkor egyik legnagyob történetírójának, Troppaui Márton 
(Martinus Polonus) müveibe is belekerült és az egész közép-
koron át tartotta magát. Senki sem tudta megcáfolni, mert 
senki sem tudta az emlékkő felírását és a hiteles kútfőket 
olvasni, helyesen értelmezni, mig végre nem akadt egy pro-
testáns tudós, a református Blondel Dávid, aki kimutatta a 
monda alaptalan és tarthatatlan voltát.1) 

Könnyű volt bebizonyítanunk, hogy a mi szerzőnk is 
nem annyira „az igazságot osztó történelem" utjain, mint 
inkább a fenti középkori krónikásokkal együtt bizonytalan és 
ingoványos talajon mozog.2) Az egykorú eseményekben való 

!) D Blondel, Question si une femme a été assise en siége 
papaié de Romé entre Léon IV. et Bénoit 111. és Joanna Papissa, Ams-
terdam 1649. és 1657. J. Döllinger, Die Papstfabeln des Mittelalters, 1863. 

2) Ezért Lutherről és a reformációról tett megjegyzéseire nem is 
reflektálunk Bajos ugyanis azzal vitatkozni, aki a reformáció mozgal-
mát Luther rögeszméjéből, hiúságából stb. származtatja, viszont a re-
formációra mint okra vezeti vissza a parasztháborúkat, továbbá nálunk 
a török hódoltságot, Németországban a harmincéves háborút, Francia-
országban az angol inváziót vagy a Bertalan éjszaka mészárlásait. Ho-
lott mindezeknek az eseményeknek, mint a 13—15. század parasztk 
mozgalmainak, vagy ugyanakkor az angol inváziónak és később nálun-
a török betörésnek semmi összefüggésük sincs a reformációval, avagy, 
mint a többiek, még több joggal az ellenreformáció számlájára irhatok, 



fiz egyház és a uárosok a reformáció eiötf. 91 

járatlanságra vall már az is, hogy az Ágostonrendiiek távozá-
sát Bártfáról 1528 és Stöckel Lénárt ottani működését 1539—60 
(két különböző korszak eseményeit) összekeveri. Az a korszak 
ugyanis, melyben a polgároknak a régi papokkal, szerzete-
sekkel, bucsuárusokkal kellett harcolniok, perlekedniük, 1530 
körül a legtöbb helyen már lezáródott és azután következett 
az alkotásnak, az uj egyházi és iskolai rendszer kiépítésének 
tisztultabb kora. Bártfán is hasonlóképen történt a dolog. 

A szerzetesek távozása idején, 1528-ban Schüssel Far-
kast választották plébánosukká, aki már a reformációhoz szí-
tott.1) Alatta Láng Esaiás lutheránus prédikátor már szervezte 
a híveket és az egyházi életet.2) Ε miatt 1534-ben először 
Mihály kalocsai prépost és egri püspöki helytartó a plébá-
nosnak, majd Ferdinánd király a városbelieknek irt, hogy az 
illetőt, mivel uj erkölcsöket, „átkos eretnekséget és felforgató 
tanokat" hirdet, mozdítsák el állásából, sőt fogjak el és adják 
át egyházi főhatóságának.3) Erre a bártfai tanács tiszteletteljes, 
de önérzetes hangon válaszolta a királynak, hogy ha észre-
vette volna, hogy papjuk nem méltó a hivatalára, u^y nem 
tűrte volna őt meg állásában. Azonban ő felségét félrevezet-
ték, midőn Esaiás papot mint egy Morvából vagy Sziléziá-
ból kiűzött felforgató prédikátort tüntették fel. Ellenkezőleg, 
az ő papjuk a világos és tiszta evangeliumi igazságnak a 
hirdetője s érte nemcsak Bártfa. hanem Kassa, Eperjes, Kis-
szeben és más szab. kir. városok egész polgársága is jót áll.4) 

valójában pedig mindegyiknek meg vannak a maga speciális politikai 
és egyéb okai. Éppen jelen munkánkban mutattunk rá azokra a körül-
ményekre, melyek szükségszerüleg a reformációra vezettek. 

1) Egyháztört. Emi. I. 378. 
2) Brodarics István szerémi püspök 1533-ban Budáról jelenti a 

pápának, hogy Luther tanai már mindenfelé elterjedtek és ha az ország 
nyíltan még nem állott melléjük, az csak a király magatartásán múlik. 
Egyháztört. Emi. II. 272. 

3) Egyháztört. Emi. I'. 336, 356, 370. 
4) Eperjes, A sáros-zempléni ev. esperesség levélt, index cronol. 

1534. nov. 12. Esaiás papot ugyan a bártfaiaknak a király ujabb ren-
deletére el kellett bocsátaniok, de aztán újra egy nős, ev papot bíztak 
meg s e mellett aztán ugy látszik már királyi megintés dacára is ki-
tartottak. Egyházt. Emi. III. 166, 222 és 251. 
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Az uj mozgalom íme megerősíti s még jobban kifej-
leszti a felvidéki városok közötti szolidaritás-érzetet, miként 
azt fentebb már a bányavárosoknál is láttuk. 

Midőn tehát Stockei Lénárt szülővárosának ismételt 
hívására 1539 ben otthagyta wittenbergi, illetve eislebeni ta-
nári, igazgatói állását és visszatért Bártfára, hogy itt is szer-
vezze az iskola-ügyet, néki már nem kellett szerzetesekkel s a 
régi, korrupt rendszer egyéb híveivel bajlódnia. Egy uj korszak 
váltotta fel a régit s a két korszak az apa és fiu életében is 
visszatükröződik. Stockei Lénárt hasonló nevü apja, mint 
városi tanácsos, majd biró vagyis a mai értelemben vett 
polgármester, még a hires városházának építésével van el-
foglalva. Az ifjú Stockei már a polgárság uj szellemi és er-
kölcsi épületét ál'itotta fel. 

Egyik első teendőjét Stockei Lénárt is abban látta, 
hogy az öt sz. kir. város között szorosabb egységet 
hozzon létre. Közös hitvallást szerkesztett számukra (Con-
fessio pentapolitana), közös összejövetelekre szoktatta őket, 
melyeken nemcsak egyházi, hanem egyéb ügyeiket is meg-
beszélhették. Nyilvánvaló, hogy ezek a békés eszmecserék az 
ipar és kereskedelem fellendüléséhez is nagyban hozzájárul-
tak, különösen, ha tudjuk, hogy csak nemrég azelőtt még 
Bártfa és Lőcse között a vászonfehérités, Lőcse és Kasssa 
között pedig az árumegállitás joga miatt elkeseredett -harcok 
folytak. Ami pedig iskolai reformjait illeti e tekintetben 
Stockei működése egyenesen korszakalkotó jelentőségű volt 
városaink, sőt lehet mondani egész hazánk kulturális fejlő-
désében. 

Városainknak mindig egyik főgondját képezte, hogy jó 
tanítókat alkalmazzanak, akik nemcsak egyházi, hanem pol-
gári ismeretekben is részesítsék az ifjúságot. A plébános 
köteles volt a tanítónak a saját asztalánál helyet és élelmet 
adni. Pozsony városa ezt már 1302-ben kikötötte a káptalan-
nál,1) ugyanigy cselekedett azután egymásután a többi város 
is. A bártfai plébános, Czölczi Menlen János ellen viszont az 
is egy főpanasz volt, hogy az iskolamesternek nem akart a 

!) Fejér, Codex dipl. VIII/1, 617. 
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saját asztalánál élelmezést adni. Ε miatt még királyi meg-
intést is kapott 1505-ben.1) A tanítónak azonban rendesen 
még a városi jegyzői teendőket is el kellett látnia. Mindez 
most megváltozik, a fejlődés egy lépéssel tovább halad. 

A tanító hivatása önállósul. Nein függ többé annyira 
a plébánostól, paptól, nem tőle kapja az élelmet, hanem 
családot is alapithat. A város ügyes-bajos dolgaival sem kö-
teles többé foglalkozni, hanem teljesen a hivatásának élhet. 
Stockei még a városnak külső, úgynevezett százas tanácsából 
is kilépett és pedig a következő jellemző megokolással: Ha 
az ember oly helyzetbe kerül, hogy egyszerre két helyen 
kellene lennie, akkor jobb, ha azt a helyet választja, ahol 
több munka vár reá.2) Ez már a modern munkafelosztásnak 
az elve s a hivatáskörök differenciálódását bizonyítja. 

Egy másik modern elv, amely Stockei iskolarendszeré-
ben érvényesül, az, hogy a közvagyon nem Csáki szalmája, 
azon nem szabad senkinek nyerészkednie. Ennek megfelelően 
rendezi az iskola jövedelmeit, különválasztja azokat a paro-
chiális pénztártól. Továbbá mintegy a progresszív adózásnak 
megfelelően szabályozza a tandijat. A nemes és gazdag ifjak-
kal vagyonuk arányához mérten kétszer akkora tandijat fizettet, 
mint a polgárokkal, a szegény fiuk viszont majdnem ingyen 
kitanulhatnak. Tanügyi politikájában — mert nála már lehet 
ilyenről beszélni, sőt talán őt tekinthetjük első modern kul-
turpolitikusunknak — magasabb társadalmi érdekek vezették, 
épp ugy miként tanítóit, Luthert és Melanchtont Németország-
ban. Az értelmi kiművelés mellett a valláserkölcsi nevelésnek 
célja Stockei szerint a rendet, a honpolgári feladatokat, az 
embertársak iránti kötelességeket megszerettetni. A müveit 
ember ideáljának azt tartja, aki hivatását tökéletesen be tudja 
tölteni s akitől, mint valamely jóslóhelytől, nyilvánosan és 
magánúton tanácsot lehet kérni és kapni.3) 

!) Bártfa város levélt. 1505. decz. 12. II. Ulászló leirata. Békefi 
R. A népoktatás tört. 359. 

2) Békefi R. A népoktatás tört. 73 és 464. 
3) Stockei iskolatörvényeit kiadta Klein, Nachrichten von den Le-

bensumständen und Schriften ev. Prediger, I. 332. méltatásukat I. 
Békefi i. m 80. 
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De nem csak uj iskolatörvényeket alkotott Stöckel, hanem 
azokat az életbe is átvitte. A bártfai iskolát az ország egyik 
legelső főiskolájává fejleszti, melyet a legelőkelőbb családok 
gyermekei látogatnak. Báró Réwai Ferencz nádori helytartó a 
fiai számára itthon nem tud jobb iskolát találni a bártfainál.1) 
Arról is gondoskodott Stöckel, hogy müvének folytatói és 
terjesztői legyenek. Ezek közül különösen Faber Tamás, Scul-
téti Szeverin, Ladivér Illés, Zabler Jakab, Aacs Mihály tűntek 
ki, valamint Gutgesell Dávid a hires bártfai nyomdának ala-
pitója 2) Ezt a nyomdát aztán a jezsuiták vitték át Bártfáról 
Kassára.3) Ugyancsak a katholikus uralom idején sülyedt 
vissza Stöckel egykori főiskolája elemi iskolává.4) 

A reformátorok tehát az uj vallással egyúttal uj kulturát 
is terjesztettek. Igy Erdélyben Honter János, a szászok refor-
mátora hasonlóképen azzal kezdi működését, hogy megraj-
zolja Erdély térképét, összegyűjti a szászok jogszokásait, 
alapvető nyelvészeti, földrajzi és jogi műveket ir és ad ki 
saját nyomdájával. Csak miután népét igy kulturális tekintet-
ben emelte és jobban összeforrasztotta, tért át a vallási 
eszmék, egyházi állapotok átalakítására.5) 

Honternek hálás népe és szülővárosa, Brassó csak 
nem rég emelt gyönyörű ércszobrot. Stöckelnél pedig némely 
elmaradt ember még azt is sokalja, hogy szülővárosa egy 
utcát nevezett el róla. (Talán nem időszerűtlen, ha felvetjük 
a kérdést: Vájjon Bártfa és a felvidék legnagyobb reformátort 
alakja nem érdemelné-e szintén meg, hogy a felvidéki városok 
és az ev. egyház szülővárosában ércszoborral örökítsék meg 
emlékét? Az imént ismertetett durva támadásra ez volna a 
legméltóbb válasz. Továbbá pontos, kimerítő életrajzáról is 

Franki (Fraknói) V. Révai Ferencz nádori helytartó fiainak 
hazai és külföldi iskoláztatása, 68. 

2) Rezik-Matthaiedes, Gymnasiologia evangelico-hungarica, kézirat 
az eperjesi Kollégium és a Nemzeti Muzeum könyvtárában és Ballagi 
A. A magyar nyomdászat tört. fejlődése, 95. 

3) Vojnárovics tört. Kaprinai B. XLII. 124. 
4) Ugyanott. 
5) F. Teutsch, Geschichte der siebenbürger Sachsen, 1. 221. 



fiz egyház és a uárosok a reformáció eiötf. 95 

kellene gondoskodni. Mig azt hivatott ember meg nem írja, 
addig a történeti igazság mindig ki lesz téve egyesek rossz-
akaratú ferdítésének.) Holott minél mélyebben hatolunk 
Stockei életébe és korába, annál jobban kitűnik az ő kiváló 
jelleme és nagysága. 

VI. Befejezés. 

Végig kisértük főbb mozzanataiban az egyház és a 
városok közötti ellentéteket és küzdelmeket a középkorban 
egészen a reformáció küszöbéig. Láttuk, hogy ezek az ellen-
tétek nem voltak fictiók, nem voltak egyes nyugtalan emberek 
elmeszüleményei, hanem mélyreható okokon alapultak. Mégis 
az egyház vezető körei édes keveset törődtek azok enyhíté-
sével, megszüntetésével s a bajok orvoslásával. A pápaságból 
hiányzott a fogékonyság a fejlődés követelményei, a társada-
lom valódi szükségletei iránt. Nagyon sokan vallották közü-
lök X. Leónak az elvét: Hadd élvezzem a pápaságot, ha már 
az Isten nekem adta l1) Az egyháziak közül akárhány csak a 
vagyonszerzés eszközének tekintette állását, minél több java-
dalomra törekedett s maga helyett minél olcsóbb helyetteseket 
állított. Igy aztán mindenfelé alkalmatlanok, hívatlanok, min-
den vizsgálat és kiválasztás nélkül jutottak az egyházi ügyek 
vezetéséhez. A püspökök, a pásztorok odahagyták a nyájukat 
s azt béresek kezére bízták. A jobbérzésüek működését, 
munkakedvét lanyhasztotta a római szék magatartása, hosszú 
idő multán, nagy összegek fejében erősítvén meg őket csak 
méltóságukban.2) 

Mindennek eredménye főleg az egyház és társadalom 
alsó köreiben egy nagy elégedetlenség lett, mert az emberek 
érezték, hogy szükségleteik és a kielégítésükre szolgáló esz-
közök nincsenek összhangzásban. A felgyülemlett elégedet-
lenség aztán nagy mozgalmakra vezetett, célja volt reformokat 
foganatosítani, uj alkotásokat létesíteni. Cselekvésre, szerve-

Kosutányi J. Hitújítás és katholicizmus, 13. 27. 
2) Ranke L. A római pápák, I. 49. Gedeon Gy. A hitujitás terje-

désének okai hazánkban, 123. 
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zésre volt tehát szükség minden téren s ezt a polgárság már 
jókor megkezdte a saját hatáskörében, a városi életben. Az 
egyházi és iskolai ügyek mind jobban a városi tanács kezé-
ben összpontosulnak, mely azokat mind célszerűbben rendezi 
be. Nagy áldozatokat hoz az egyház és iskola érdekében, de 
viszont saját kegyúri jogait kiterjeszti s mind nagyobb mér-
tékben veszi igénybe. A papot és tanítót beleilleszti a világi 
társadalomba, mint annak fontos tisztviselőit és tényezőit. 
Kiveszi őket a hatalmas egyházi érdekszövetkezetből, meg-
megszünteti a cölibátust és lehetővé teszi nekik, hogy családi 
tűzhelyet alapítsanak. Viszont a pap és a tanító egyre szoli-
dárisabb lesz a polgársággal, sok helyütt közös erővel űzik 
ki a pápai bucsuárust és távolítják el a szerzeteseket. 

Sem a férfi, sem a női elfajult szerzetességgel nem 
tudnak egyelőre mit csinálni és a legtöbb helyen megszün 
tetik. Csak midőn azok ismét felveszik régi kultur-programm-
juk egy-egy pontját, a tanítást, a nevelést, a betegápolást, 
szerzik vissza régi pozíciójukat. Épugy az egyház egyéb 
körei is. Ugy hogy a reformáció utáni kathoticizmus nem 
azonosítható többé a reformáció előttivel. A hivatalos álláspont 
nagyban és egészben ugyanaz. Ámde megszűntek a legvesze-
delmesebb bajok és a legbotrányosabb visszaélések.1) 

A tridenti zsinat (1545—1563.) hosszú vajúdás után 
rendezi a lelkészképzést, megállapítja az egyházi hivatalok 
viselésének, a püspökök és bíborosok kinevezésének és fel-
avatásának feltételeit, de egyúttal kitágítja a hatáskörüket. 
Ellenben megszorítja a pápai követek jogkörét, nem enged-
vén meg, hogy a püspökök joghatóságát ezentúl zavarják, 
csökkenti az exemptiok számát és pl. a szerzeteseket fegyelmi 
tekintetben a püspöknek is aláveti. Általában decentralizálja 
az egyházi törvénykezést, az országos zsinatokra bízva, hogy 
egyházi bírákat jelöljenek ki állandó szolgálatra.2) 

Mindebben pedig az addig megvetett konstanczi és 

Fr. Xaver Funk, Katholisches Christentum und Kirche West-
europas in der Neuzeit, Die Kultur der Gegenwart, I/IV. (Die christ-
liche Religion) 224. 

2) Sessio XXIV, 19, 20, de reform. 1. XXV. 10. de regul. 9. 
Canones et decr. Conc. Trid. 
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baseli reformzsinatok müvét kénytelen folytatni, sőt némely 
tekintetben tovább is megy azok programmjánál. Pl. midőn 
a külön búcbuárusi hivatalt végleg eltörli, a provisiókat és 
expectativákat, vagyis bizonyos javadalmaknak előre való 
eladását szigorúan megtiltja, a zsenge gyermekek felajánlását 
(oblatio) kolostorok részére megszünteti, az istentiszteletet 
sok középkori babonás elemétől megtisztítja stb. Uj elveket 
is mond ki a zsinat, melyekkel önmaga mutat rá az utolsó 
századok legfőbb bajaira: 

„Az egész egyháznak léte és rendje meginog, ha nem 
találjuk meg a főben, amit megkövetelünk a tagoktól."1) 

„Az egész egyházi rend felfordul, ha egy ember több 
hivatalt foglal le magának."2) 

Ha csak egy emberöltővel előbb vallották és követték 
volna Rómában ezeket az elveket, ha őszinte lett volna VI. 
Adorján pápának beismerése, hogy „a római kúria, amely 
talán minden bajnak az okozója, vétkeket, visszaéléseket, túl-
kapásokat követett el," és hogy „a betegség az egyház fejétől, 
a pápától terjedt át a tagokra, a prelátusokra,"3) ugy bizo-
nyára a reformációban is sok minden másként alakult volna. 
Azonban az alkotmányos főhatalom, a pápaság, nem volt 
hajlandó üres ígéreteknél egyebet tenni s őszintén a reformok 
terére lépni, hanem görcsösen ragaszkodott a már magukat 
túlélt intézményekhez. Az általános reformmozgalomban nem 
látott egyebet, mint vakmerő támadást szent Péter széke 

!) Totias famitiae domini status et ordo mutabit, si quod requi-
ritur in corpore, non inveniatur in capite. Canones et decr. Conc. Trident. 
sessio XXIV. de reform, cap. '. 

2) Ecclcsiasticus ordo pervertatur, quando unus plurium officia 
occupat clericorum. Ugyanott, cap. 17. Bármennyire korlátozták is a 
zsinat reform munkáját a római kúria emberei, igy különösen a jezsui-
ták, viszont a fejedelmi udvarok a reformokat sürgették és követelték, 
s a zsinat megállapításainak nagyobb jelentőséget kell tulajdonitanunk, 
mint azt pl. Kosutányi teszi. (Hitújítás és katholicizmus. 21.) 

3) VI. Adorján németországi követének, Chieregati bíborosnak 
szóló utasítása az 1522-iki nürnbergi győlésre. Baronius Raynaldus 
Annales ecclesiastici, 1522-ik évnél. A jóindulatu Adorján pápa már 
azért sem hajthatta végre az igért reformokat, mert csak másfél évig 
uralkodott (1522. jan. 1523. szept.) 
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ellen, mellyel szemben tehát az önfenntartás elkeseredésével 
védekezett. A mozgalom vezetőit és híveit kiközösítette, ül-
dözte, velük szemben a rideg visszautasítás és a non possu-
mus álláspontjára helyezkedett A régi egyháznak ez a merev 
ellenállása hajtotta a mozgalmat a forradalomba, a midőn a 
hivők nem a régi vezetőkkel karöltve, hanem az alkotmányos 
szervek félretolásával, sőt azok ellenére csinálták meg a re-
formokat és szétrobbantották a régi merev formákat.1) 

Az uralmon lévő hatalmaknak, igy különösen a császár-
ságnak és pápaságnak ellenállásán mult, hogy a mozgalom 
nem maradt meg annak az általános, felszabadító mozgalom-
nak, aminek indult, hanem egyelőre kompromisszumokat volt 
kénytelen kötni. 

Már Ockam volt az, aki a theologiát s általában min-
den tudományt a scholasztika béklyói alól felszabadítani tö-
rekedett, mégis a protestáns talajon is kifejlődött egy uj 
scholasztika. 

Már páduai Marsilius hirdette az egyház és állam szét-
választásának szükségét, Viclif pedig igazi egyháznak csak 
a láthatatlan egyházat ismerte el, melynek mindenki tagja 
lehet s a husziták (taboriták) ennélfogva a papság intézmé-
nyének végleges megszüntetését sürgették, mégis mindezt 
nemcsak a pápa, hanem a fejedelmek is megakadályozták. 
Luther is kezdetben a vallásos egyén teljes emancipálására 
törekedett és még 1520-ban ezt irta: „Nincs jog amelynek 
alapján a keresztyéneket bármely törvénnyel lehetne terhelni, 
jöjjön bár az emberektől avagy angyaloktól, csakis amennyi-
ben ők maguk beleegyeznek,"2) mert „a lelki ember mindene-
ket megítél, de ő senkitől nem ítéltetik meg."3) Mégis ő maga 
is kénytelen volt uj egyházat alapítani, uj terheket rakni a 
hívőkre, mert saját fejedelme kényszeritette rá. 

Kitűnt, hogy a különböző osztályok és csoportok érde-
keit mind egyszerre kielégíteni nem lehet. A világi hatalmak, 
fejedelmek, főranguak ugy tudták irányítani a fejlődést, hogy 

*) Kosutányi J. Hitújítás és katholicizmus, 20. 
2) Az egyház babyloni fogságáról, D. Luther M. művei II. 184, 218. 
3) Pál apostol 1. Korinth. lev. 2. 15. 
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miként a középkori egyház, ugy most az uj mozgalom is 
első sorban az ő érdekeiket szolgálta és az ő hatalmukat és 
befolyásukat erősítette. A polgárság csak velük szövetkezve, 
nékik engedményeket téve tudott érvényesülni. Az alsóbb 
néposztályokkal, azok helyzetének javításával egyelőre keveset 
gondoltak. Egyes babonák, igy a boszorkányüldözések, vala-
mint a más vallásúak elnyomása továbbra is fennmaradtak.1) 

De ha az uj mozgalom nem is tudta egyszerre gazda-
ságilag, erkölcsileg, vallásilag teljesen átalakítani a mi társa-
dalmunkat, mégis az uj irány igehirdetői szent feladatuknak 
ismerték a szellemi élet egyetemes fejlesztését. Tanították a 
népet az iskolában, a templomban és azon kivül. Buzgóságuk 
hatalmas lendületet adott a művelődésnek, lelkességük nagyot 
emelt nálunk is az egész ország minden rendű lakosságának 
értelmi színvonalán. Ugy hogy midőn az ellenreformáció 
megindult, annak vezetői kénytelenek voltak a reformáció 
fegyvereit, az anyanyelvet, a sajtót, a szószéket, az iskolát 
felhasználni s ezzel a hazai művelődést szintén gyarapítani. 
Magyarországot tehát mindenkép közelebb hozták a müveit 
nyugathoz.2) 

Főleg pedig a városok voltak azok, melyek ezt a kul-
turközösséget addig is leginkább ápolták, amelyek az uj 
mozgalomnak életet és tápot adtak s mellette legtovább ki-
tartottak. Miként az igazi polgár előtt a város volt az ő min-
dene, ugy azt az uj vallásosságot, erkölcsiséget, kulturát is, 
melyet nehéz munkával, sok küzdelemmel létrehozott, min-
denekfelett megbecsülte és féltékenyen, szinte bizonyos exklu-
zivitással őrizte. A Stadtrecht bricht Landrecht-féle büszke 

') Miután VIII. Incétől XV. Gergelyig számos pápa értekezett a 
mágiának a nemi életre, emberekre, állatokra, termésre egyiránt kiható 
káros hatásáról és annak büntetéséről s az inquisitorok megállapították 
a törvénykezési eljárást, még a 18-ik században is égettek Németor-
szágban , boszorkányokat" és pedig utoljára Würzburgban egy apácát. 
Nálunk Mária Terézia alatt voltak az utolsó boszorkány-égetések. A 
kath. Közép- és Délamerikában pedig szinte napjainkig tartanak. Mexi-
kóban még 1874-ben, Peruban pedig 1888-ban égettek embereket a 
boszorkányság gyanúja miatt. F. Nippold, Die gegenwärtige Neubelebung 
des Hexenglaubens, 18. 

2) Pintér J. A magy. írod. tört. II. 5. 
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polgári elv ebben az esetben akként valósult meg, hogy a 
polgárság a régi egyházat megtörte és helyébe egy reformált 
egyházat állított, mely a fejlődést többé nem akadályozta, ha-
nem inkább előmozdította. 

Az uj mozgalom nagy eredményeket ért el minden téren. 
Az újonnan támadt vallási és erkölcsi szükségleteknek meg-
felelően átalakította az egyházi, társadalmi és állami életet. 
Ha ez az átalakítás nem is volt tökéletes és végleges, ha uj 
komplikációkat, háborúkat idézett is fel, azért mégis nagy 
lépéssel vitte előbbre a nyugati emberiséget. 

Az által, hogy felszabadultak a szunnyadó, elnyomott 
erők, uj élet, uj pezsgés indult meg az emberekben. És akik 
bármi oknál fogva, vallási vagy politikai meggyőződésük, 
avagy gazdasági okok miatt a vén Európában nem tudtak 
érvényesülni, azok számára nyitva állott egy uj világ, Ame-
rika, ahol uj eszméiket, uj társadalmi rendszerüket szabadon 
kipróbálhatták. Ott alapítottak a puritán „zarándok atyák," a 
quäkerek és más üldözött vallásfelekezetek már a 17-ik szá-
zadban uj, feiekezetnélküli államokat teljes vallásszabadság-
gal, demokratikus alkotmánnyal, szabad iparral, kereskede-
lemmel. 

Az Európában megindult polgári mozgalomnak tehát 
Amerikában van az igazi folytatása. Ott fejtette az ki a maga 
eszményét, ott mutatta meg, hogy mit akar és mire képes. 
Ott látjuk, hogy az a mozgalom, mely minálunk mint „hit-
újítás" ismeretes, valójában egy mélyreható, a gazdasági és 
politikai életet is újjáalakító egyetemes mozgalom volt, amely 
csak a mi különleges viszonyaink között, a régi hatalmak 
ellenállása miatt nem tudott teljesen kifejlődni. Vagy legalább 
is nem tudott oly gyorsan kifejlődni, mint Amerika szabad 
földjén. 

A protestantizmus az uj világ szűz talaján rövid idő 
alatt fejlődött terebélyes fává. Európának gyomtól benőtt 
földjén a protestantizmus fája mai napig sem nőtt oly hatal-
massá. De meg fog nőni. A protestantizmusnak nemcsak 
múltja van, hanem jövője is. 



TARTALOMJEGYZÉK 
Előszó . . III. 

I. Az egyházi és világi hatalom közötti harc okai és 
első kitörései 1 

Az egyházi hatalom elméleti és gyakorlati megalapozása (1), 
annak első támadói, Bresciai Arnold, a lyoni Vald és Páduai 
Marsilius (2). Róma és az olasz városok a pápaság ellen (3). 
A többi város döntő szerepe a harcban :4). 

A magyar városok (5). Az 1279-iki budai zsinat és annak 
korjellemző határozatai (6). A pápai követ a zsidók ellen (7). 
Az egyházpolitika rossz hatása a gazdasági életre (8). Viszályok 
a káptalanok vámszedési joga miatt (9). Ladomér érsek elnyomja 
a polgárokat; Morosini Thomasina, III. Endre anyja, támogatja 
őket (10). 

A budai polgárok egyházi átok alá kerülnek; feleletül ki-
közösítik a pápát (11). 

Du Plessis Vilmos vádpontjai VIIl. Bonifác ellen (12). Az 
egyházi erkölcsök szemben a polgári erkölcsökkel; az eperjesi 
és Selmecbányái statutumok (13). A bártfai plébános jelentése 
római útjáról 1494-ből (14). 

Az első reformtörekvések, Lemaire püspök és a viennei 
zsinat 131 l-ben, VI. Orbán és bíborosai (15). Egyházi szakadások 
és elpártolások a pápaságtól (16). 

II. A reformtörekvések csődje az egyház felső körei-
ben 17 

Az egyház főpapjai a világi hatalmakkal szövetkeznek a 
pápa ellen; Albeni Eberhard zágrábi püspök (17). A pozsonyi 
káptalan és Harlmann Miklós pápai bullás (18) 

A konstanzi és a baseli zsinatok reformjai a 15-ik század-
ban (19). II. Pius és a pápai absolutizmus; a kardinális kollé-
gium (20-21) . 

A nepotismus rendszere Rómában (21). A renaissance-
pápák egyházpolitikája (22-23). 
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Az egyházi hatalom kisajátítása a fejedelmi családok által 
(24). I. Ferdinánd szekularizációja (25). Eldurvult erkölcsök az 
egyháziak és a világiak köreiben (26). II. Ulászló és Beriszló 
veszprémi püspök reformtörekvései, a veszprémi zsinat 1515-ben 
(27) A pisa-milanói zsinat 1511-1512-ben és a reformok csődje (281. 

Az V. laterani zsinat (1512-1517) a régi állapotokat tartja 
fenn és erősiti. a censura megszigorítása; törvény az egyházi 
becsület védelméről; a montes pietatis nevü egyházi pénz-
intézetek (28-29). 

Bakócz Tamás meg X. Leó törekvései és politikája (29-30). 

III. A polgárok, mint az alsó papság és szerzetesség 
megrendszabályozói 31 

Az alsó-papság helyzete; a pápai adók, annáták közvetve 
ezt is nyomják (31). A subsidium charitativum, a keresztény adó, 
a magyar országgyűlés védi az alsó-papságot és a híveket a 
főpapok kizsákmányolásával szemben (32). Az egyházfők elidege-
nítik az alsó-papságot; az egri egyházmegye plébánosai (33). 
Az általános züllés okai és kezdetei, az egyházi proletariátus 
kifejlődése (33). A megváltozóit termelési viszonyok (34) A pa-
pok alacsony tudományos képzettsége, erkölcseiknek elfajulása 
(35-36). Egyháziaktól elkövetett lopások, rablások, gyilkosságok 
(37) A bártfai polgárok pere plébánosuk ellen (38). 

A hívek elidegenedése az egyháztól. A káptalanok és egy-
házi bíróságok részrehajlása (39-40). A krakkói szentszék meg-
rendszabályozása (41). A tállyai nemesi szőlő miatt folyó évtize-
des per Bártfa meg kassai Schwarz György között, és annak tanul-
ságai (42-43). A fordított arány az egyháziak egyre lanyhuló hi-
vatás-teljesítése és egyre növekvő követelései között (44). 

A búcsúval és a bűnbocsátó levelekkel való kereskedés 
kifejlődése (44-45). Az indulgentiák Kassán és a Felvidéken (46) 
A budai polgárok kigúnyolják a pápai bucsuárust (46). Az eper-
jesi plébános és a polgárok közös erővel járnak el Domo Mi-
hály bucsuárus ellen (47). A polgárok győznek, a tridenti zsinat 
megszünteti a bucsuárusi intézményt (48) 

Az egyházi tized behajtása is mind nehezebbé válik. A 
kassai polgárok pere az egri káptalannal az egyházi adózás miatt 
(49). Giskra, a felvidéki huszitizmus (50j és a nagy paraszt-
lázadások (51). A magyar országgyűlés az egyházi tizedek erő-
szakos behajtói és az idegen egyházi javadalmasok ellen (51 . 
A magyar királyok egyházpolitikája (52). 

A városok reformpolitikája A birói joghatóság kiterjesz-
tése az egyháziakra (53). A polgárság uj vallási és erkölcsi 
nézetei, szemben a földműves társadalommal (53-56). Az egyház 
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az utóbbiaknak erkölcseit védi és követi. A polgárság a fejedelmi 
hatalommal szövetkezik ( 5 7 . Az egyház átalakulása. A polgárok 
fiai egyházi pályákon (57-58) 

IV. A szerzetesség megszűnése a városokban · · · 59 
A szerzetesség kulturális jelentősége (59). A kolduló rendek 

uj eszméje, nagy elterjedése (60;. Elfajulásuk okai és kezdetei (61). 
Munkakörük szükülése, buzgalmuk csökkenése (62). A szerzetesek 
tisztességtelen versengése egymás között és a plébánosokkal 
(62 63). Kinek volt igaza Bártfán és Eperjesen ? (64). 

A szerzetesség és a polgárság. Vagyongyűjtés, elvilágiaso-
dás, laza erkölcsök (65). A karthausiak és a „magyar tempera-
mentum" (66). A szerzetesi provinciák és a fegyelmi eljárás (66 —67). 

A városi tanács közbelépésének szükségessége az eperjesi 
karmelitáknál (67). A városból való távozásuk körülményei (68). 

A kassai domonkosok viszálya. A konventuálisok és obser-
vantesek (68—69). A kassai Ferencrendüek és a jászói premont-
reiek élete (70). 

A Selmecbányái domonkosok elidegenítik a kolostor javait, 
és megszöknek (71). 

Nagyszebenben a város utasítja ki a Ferenc-rendüeket 
1529-ben. Pozsonyban hasonlóképen (71) 

Besztercén a városi tanács a civakodó szerzeteseket fog-
ságra veti. Volt-e joga hozzá? A püspök kötelességei a magyar 
országgyűlés és a tridenti zsinat szerint. Ezek igazolják a pol-
gárság eljárását (72 - 7 3 ) 

V. A protestantismus Bártfán 74 

Római kath. irók elfogultsága és vádjai; a bártfai Agoston-
rendü remeték állítólagos vizbefulasztása (74). A kérdés tisztázása. 

A rend vikáriusa panaszkodva ir a szerzetesek kikapós 
életéről (75) A botrányok egyre szaporodnak. A provinciális erre 
a várost felkéri, hogy csináljon rendet (76). 

A szerzetesek távozása a városból Mátyás perjel vezetése 
alatt 1528-ban; a távozás politikai és egyéb okai. Kristóf plébá-
nos árulási ügye (77- 78). Máté sárosi perjel közbenjárása a 
bártfai tanácsnál a szerzetesek visszatérése érdekében (79). A 
polgárok nem fogadják vissza a szerzeteseket; elárverezik a ha-
lastavukat 1529-ben ( 8 0 - 8 1 ) . 

A vizbefulasztásról szóló történetet már Wágner Károly 
jezsuita 1780-ban mesének minősítette (82). Az elbeszélés kelet-
kezésének idejére és motívumai, párhuzam Nepomuki sz. János 
mondájával (83). Az egykorú krónikák mit sem tudnak róla (84). 
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A Mnicho és Mőnichzauff szó magyarázata, a legenda keletke-
zési helyének és idejének meghatározása (85— 86). 

A bártfai Ferenc-rendüek háztörténetének és a Matricula 
baptisatorumnak forrásértéke (87). A mondának Stockei nevével 
való összekapcsolása mintegy 40 év előtt történt (88). 

Egy legendaalkotás meghiúsítása. Párhuzam Johanna 
papissa mondájával (89 - 90). Az Ágoston-rendii remeték távozása 
1528-ban és Stockei működése (1539-1560) két különböző kor-
szak eseményeit képezik (91). 

Stockei egyházi és iskolai művének rövid jellemzése (92). 
A tanítói hivatást önállósítja, modern elvek iskolarendszerében 
(93). Bártfa és a felvidéki városok virágzása, nagysága Stockei 
nevéhez fűződik Párhuzam Honterrel i94). 

VI. Befejezés 95 
Az egyház és a városok közötti ellentétek összefoglalása 

(95). Az egyháziak nemtörődömsége, az általános elégedetlenség 
s a polgárság reformjai (96). A tridenti zsinat utáni katholicismus 
(96 97). A reformáció mozgalmának akadályai Európában (98); 
nagy eredményei különösen Amerikában; a protestantizmus 
jövője (99—100). 

Sajtóhibák: 

7. oldalon alulról 7. sorban nummun helyett nummum. 
10. » felülről 5. „ neje - anyja. 
10. „ » 6. „ Thomarina η Thomasina. 
14. „ 2-ik jegyzetben 1999. η 1494. 
15. „ alulról 4. sorban mó- „ módon 
18. η felülről 15. „ halotta „ hallotta 
21. η alul utolsó V » 

3) 
27. η alulról 11. „ potestates η potestatis 
28. η » 8. „ V „ 2) 
52 η 5-ik jegyzetben (Egyh. Emi.) III. k. η / / . k. 
60. η felülről 14 Sovonarola η Savonarola. 
66. Μ 3-ik jegyzetben M. az „ U. az-
81. „ 2-ik sorban vizbefullasztás vizbefulasztás 
86. „ felülről 1 4 " „ η 

88. η 1-ső jegyzetben baptistorum η baptisatorum. 
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