


¿•i -ys. - , • - . . í . -
..- -i- •<- • 

j f h 
- M * 

•.. •• .YY i f 
- 1 

-

• ;> . .-Y-:- — Y. ..-YY- 1 • ' ^ 
ÉH . Y . ; -rY. : YwX •>..;••;.. Yl- • Y vi;.. IK L 
• ' i i f f i J R ' I 
U Y y Y Y l • -- • .""''-Y-' • • Y K ' '•-•Y-•• . YY 

IliirifófiEmJür» s I5Î 

•3..Î- i 
; . 1 

• -y" •• V K y K * ^ w 

I 
i V - • • - ' - . . 

i 
„..Y' ' 

I 
. > -» ... 

- t .4 & 

. <«r .-»i 

- , Y -

'Y f s r ^ V. . 

. • • • ; • -

K > 

. . - I 
J p S P ^ 7 • 

-



3tfÍ0&YÍ2>3 

A KEGYÚRI JOG 
É S 

A SZEGEDI GYAKORLAT. 

JOGTÖRTÉNELMI TANULMÁNY. 

Wr. Széli gyula ügrjvéá 

S 2 e g e de n, 

I R T A 

R U S Z T I R . J . 



SZTE Egyetemi Könyvtár 

J000850972 

Q m m 

1933 M ü 8 I I 

.0» .-A- 1 



TARTALOM. 

Előszó. 
Bevezetés 1 

I. Egyházi eredetű-e a kegyúri jog, s az egyház engedményéből gya-
korolja-e azt annak tulajdonosa? 14 

II. A magyar királyok apostoli c.zíme mely időből származik, s mily 
jogokkal van az egybekötve? 20 

III . A legfőbb kegyúri jog gyakorlata a mindenkori államfőt felségi 
— souverain — jogánál, s nem az apostoli czímnél fogva illeti 25 

IV. A nem catholicusok gyakorolhatják-e a patronatus-jogot? Az 
1818-ik évi kegyelmes királyi rendelet 43 

V. I. Lipót király és votuma. Szt.-István és a Regnum Marianum 52 
VI . Mikor kapta Szeged város a kegyúri jogot, s mily czímen gya-

korolja azt? 58 
VII . A szegedi joggyakorlat. A canonica visitatio 66 

VII I . Mi az a peculium regium? A szab. kir. városok birtokai való-
ságos nemesi jószágok 74 

I X . Valami az autonómiáról 88 
X . Helyreigazitások 97 

X I . Mit tegyünk? 101 
Töredék Reizner J . „ A Régi Szeged" X . kötetének „Küzdelmek a 

törökök kiűzése után (1686—1740.) a várparancsnokok, a kirá-
lyi kamarai praefectura, a csanádi püspökség ellen" cimű kéz-
iratban levő munkájából . . . . * 104 

4> „ 





E L O S Z O . 

Szeged város törvényhatósági bizottságának 
mult évi egyik közgyűlésén Oltványi Pál úr a követ-
kező indítványt terjesztette elő: 

„Határozza el Szeged város köztörvényható-
sági gyűlése azt, hogy az 1818-ik évi május hó 
27-én 16859. sz. a kiadott királyi rendeletnek 
érvényt szerez, mely így van szövegezve: Vegyes 
vallású lakosokkal ellátott városokban lelkészválasz-
tási jogot csak catholicus vallású polgárok gyakorol-
hatnak, — és eme kir. rendelet értelmében csak a 
kath. vallású képviselőknek engedi meg jövőre a 
kegyúri jog élvezetét s használatát." 

A városi közgyűlés ezen indítványt terjedelmesb 
indokolásával együtt véleményes javaslattételre a 
jogügyi bizottságnak adta ki. 

Mit fog a bizottság e kérdésben a közgyűlés-
nek javasolni, — nem tudjuk; de meg vagyunk 
győződve arról, hogy azzal tüzetesen foglalkozand, 
s javaslata az egyoldalúságtól menten kerül a tör-
vényhatósági bizottsági közgyűlés elé. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy úgy a jogügyi szakbizottság-
nak, valamint a közgyűlésnek a magyar jog és a 
hazai történelem mezején nálunknál tájékozottabb 
tagjai az indítvány indokolására felhasznált adatok 



helyességét megvizsgálják, azokat kellő értékükre 
leszállítják, s az indítvány indokainak alaptalanságát 
felderítik. 

Épen ezért feleslegesnek mutatkozott e tanul-
mánynak közzététele, a mely még azon rendeltetést 
sem igényli, hogy a bizottságban és a közgyűlésen 
a kérdés elbírálásánál parliamenti vita anyagául 
szolgáljon. 

A mi bennünket arra birt, hogy e kérdéssel 
némileg foglalkozzunk, s tanulmányunkat az érdek-
lődőkkel is közöljük, — erre a következő körülmény 
szolgáltatott okot. 

Oltványi úr az 1885-ik évi ápril hő 12-én kelt 
indítványát, ennek terjedelmesb indokolását, valamint 
az ugyanazon évi ápril hó 23-án tartott közgyűlésen 
elmondott beszédét is kinyomatta, sok helyre elkül-
dötte. Munkája „Szeged, a nagy katholikus város 
-egyik nyilt sebe" czímet nyert, s ebben a kegyúri 
j o g eredetéről, s ezzel kapcsolatban egyéb dolgok-
ról is oly áltanokat hirdet, a melyek az egyszerű 
tévedésnél már nagyobb beszámítás alá esnek. 

A mult év utolsó napjaiban ismét egy czím 
nélküli második röpiratot bocsájtott ki, s ebben a 
kegyúri jog természetéről, jogtörténelmi fejlődéséről 
még merészebb theoriákat fejtegetett. 

E két röpirat méltán azon gondolatot kelti 
fel bennünk, ha vájjon az azokban előadott tanítások 
vagy egyéni nézetek komoly dologként lettek-e 
előterjesztve, s komolyan kell-e azokat venni? Mert 
Oltványi úrnak a legtöbb munkája — bár azok 
közérdekű korkérdéseket öleltek fel — komoly 
számba nem vétetett. A magyar irodalmi és tudo-



mányos körök az ő termékenységét csak egyéni 
kedvtelésnek tekintették; eszméi, javaslatai figye-
lemben nem részesültek, s lassanként még munkái 
is feledésbe mentek! 

Ezen újabb röpiratait is sorsukra bíztuk volna, 
ha nem találkozunk a szerzőnek azon kihívásával, 
hogy tanításának, előadásának jelentősége az által 
is emelkedett, — mert azok megczáfolására vagy meg-
gyengítésére a sajtó terén senki sem mert vállalkozni. 

E sajnálatos önhittség kényszerít bennünket 
arra, hogy kimutassuk, miszerint Oltványi úr röp-
iratai a tévedések egész halmazát rejtik magukban, 
s ez provocalta a jelen füzetet. De ennél még egy 
fensöbb tekintet is kötelezett bennünket tanulmá-
nyunk nyilvánossá tételére, s ez sokkal nyomaté-
kosabb, mint Oltványi úr önhittsége. 

Azt a sok tévedést, mit Oltványi úr egyéni 
kedvtelésből, de mégis tanítói szerepkörben elköve-
tett, ignorálni nem szabad. A nagy közönséget tájé-
koztatni kell arról, hogy a tudományosság álarcza alá 
rejtett tanítások tévtanok. 

A sajtó terén elkövetett hibákat s botlásokat 
magának a sajtónak kell jóvá tenni. Ezért bocsá-
tottuk napvilágra ezen tanulmányunkat, melyben a 
kérdést egész komolyan vettük, s épen ezen komoly-
ságnál fogva a tárgyilagosság terét soha sem hagy-
tuk el, bármily nehezünkre esett is az. 

Szegeden, 1886. évi márczius hó 15-én. 

Ruszti. 





B E V E Z E T É S . 

Az a kérdés, melyet Oltványi úr említett röpira-
taiban tárgyal, nyolcz századdal ezelőtt lángba 
borította Német- és Olaszországot; harczra, elkese-
redett küzdelemre vezette egymás ellen az egyház 
fejét és a római német császárt. 

A hosszan tartó elkeseredett küzdelemnek két 
nagy alakja VII. Gergely pápa és IV. Henrik német 
király volt, s a küzdelem tárgyát az képezte, 
kinek áll jogában az egyházi méltóságokat, melyek 
egyúttal világi hatalmasságok is voltak, — betölteni, 
kinevezni. 

Mert sehol a világon az egyházak oly gazdag 
javadalmakkal ellátva, az egyházi hivatalok viselői 
oly kiválóan fontos political jogokkal felruházva 
nem voltak, mint egykor Németországban. 

A püspökök, apátok, prépostok egyházi terüle-
tükön nemcsak a lelkiekbeni jogot gyakorolták, de 
egyúttal a földnek és a népnek is világi urai voltak. 
Nagyobb és kisebb rangú fejedelmekként a teljes 
úri jogot gyakorolták. A kegyelmezési, a pénzverés! 
joggal éltek, hadakat viseltek, katonaságot tartottak, 
az országgyűléseken szavaztak, szóval Németország 
sorsának valódi intézői voltak. 



Ily körülmények közt a németországi egyházi 
méltóságok kezdettől fogva a római német csá-
szárok által töltettek be, a mely eljárás ellen 
a pápáknak hosszas időn át észrevételük nem 
is volt. 

És nem is képezett volna talán az soha észre-
vételt, ha a jog-gal, — a jog gyakorlatával vissza-
élés, rendkívüli visszaélés nem történik, a mi sértette 
az egyház méltóságát. 

Ezen visszaélés pedig az volt, hogy az egyházi 
méltóságokra utóbb merőben érdemtelen, sőt mél-
tatlan emberek neveztettek ki. A püspökségek, apát-
ságok és prépostságok dús jövedelmeinek elnyeré-
seért támadt nagy versengésben már szokásba jött 
a javadalomnak megvásárlása is, s az állás elnyerése 
később már nem is a császár szabad adományától, 
hanem a kegyenczek cselszövényeitől függött. 

Nagyobb nemes családok sarjuk legifjabb tag-
ját rendszerint ily papi állásra juttatták, s ez úton 
az ősi nemzetségi birtok gyarapítását legbiztosab-
ban elérték. 

Ezen üzelmeket, az egyházi javadalmak adás-
vételét, az egyház bűnnek, a csodatehetést az apos-
toloktól pénzen megvásárolni akaró Simon bűvész 
nevéről simonia-nab. nyilvánította, s kezdetben csakis 
ennek meggátlására törekedett. 

Az egyház nagy reformátora, a történelem egyik 
kimagasló alakja, Mildebrand bibornok, még mint 
IX. Leo, II. Victor, IX. István, II. Miklós és II. 
Sándor pápák legbefolyásosabb tanácsadója kezdte 
meg a küzdelmet, s terveit mint pápa VII. Gergely 
név alatt nagyrészben érvényre is juttatta. Az ő 



erélye által lett szabálylyá a papi nőtlenség, ö 
teremtette a bámulatos egyházi fegyelmet, s az 
ő fáradhatatlansága hatott közre abban, hogy a sutrii 
zsinat 1059-ik évben elrendelte, miszerint a pápát 
a bibornok-testület van jogosítva választani. 

Mert az egyház látható fejének, a római pápának 
megválasztása a Róma subterraneában a hívek gyüle-
kezete által történt, a mi később magára a római 
népre szállt át. Igen sokszor az utczai nyers tömeg 
választotta az egyház fejét, s többször előfordult, 
hogy a különböző pártok megegyezni nem tudtak, 
s két, sőt több pápája lett az egyháznak. 

Ily esetek alkalmával a hívek, a pápák védőül, 
birdul és egymás üldözései elleni oltalomkép a világi 
hatalom intézkedését kérték ki, s a Konstantiná-
polyban székelő császárok vagy azok exarchái mind 
gyakrabban kényteleníttettek a viszálykodók peres 
ügyeiben védnökként, bíróként eljárni. 

így fejlett ki a védnökség, a kegyuraság joga 
még az egyház feje irányában is már a kereszténység 
első századában; s igy történt, hogy már Odoacer 
törvényt hozott arra nézve, hogy a pápaválasztás 
csak a királyi jóváhagyás és megerősítés esetében 
érvényes. S évszázadokon keresztül minden észre-
vétel s kifogás nélkül állt azon szabály és gyakorlat, 
hogy a választott pápa az ostiai püspök által 
csak akkor szenteltetett fel, midőn megerősítő levele 
a császártól, az exarchától, vagy a királytól kifogás-
talanul megérkezett. 

Attól fogva pedig, a mióta Pipin a patrimonium 
Petri-vel a pápaságot megajándékozá, a pápák a 
római német császároknak védnöksége alá jutottak, 



— II — 
választásaikat ezek erősitették meg, a melyre azoknak: 
döntő hatalmuk volt. 

Még az 1059-ik évi zsinati rendelet és az 
akkor élő IV. Henrik német király- és romai csá-
szárnak ezen kétségtelen jogát az ő személyére nézve 
és az ő élete alatt sértetlenül gyakorolhatónak nyil-
vánította. 2) 

így lett még maga Hildebrand is pápául meg-
választva, de megválasztása ellen a püspökök és bibor-
nokok nagy serege panaszt emelt, kérvén IV. Henrik 
császárt, hogy a bűvölés utján nyert szavazati 
többséggel megválasztott Hildebrandot ne erősítse 
meg az apostoli székben. 

Henrik Nellenburg grófot küldte Rómába a 
vizsgálat megtartására, ki az eljárást szabályosnak,, 
kifogástalannak találta, minél fogva a császár VII. 
Gergelyt egyházfői állásában megerősítette. 

Az uj pápa ezen állásában reformjait, melyeket 
még mint bibornok kezdeményezett, tüzzel-vassal 
keresztülvinni igyekezett. A „simonia" kiirtását azon 
kezdte, hogy az egyházi méltóságok betöltésének 
jogát magáénak nyilvánította, a gyürü és pálcza 
adományozásától a királyt eltiltotta, s ezzel a törté-
nelemben az „investitura" czím alatt ismeretes har-
czot megindította 

Henrik 1077-ik évben Wormsban erre zsinatot 
tartott, a melyen nemcsak Némethon, de Olaszország 

') A pápaválasztásoknál a catholicus államok fejeinek, nevezetesen 
az austriai császár- és magyar királynak, a spanyol királynak, a francia 
császárnak, illetőleg királynak vagy elnöknek, stb. még ma is fennáll a 
„jus exclusivam dandi" joga, — a melynél fogva meghatalmazott tábor-
nokaik által a választás előtt a nekik nem tetsző egyént a választásból 
kirekeszthetik. 



-püspökei, sőt a bibornokok egy része is megjelentek, 
s ott Gergely pápa apostoli székétől megfosztatott, 
az egyház fejének Hugó bibornok megválasztatott, 
mit a király „Henrik, nem bitorlás utján, hanem 
Isten kegyelméből király, — Hildebranclnak, a már 
nem pápának, hanem álnok szerzetesnek" czímü 
levélben adott tudtára. 

A pápa viszont Siegfried mainzi érseket s a 
német egyházak prímását átok alá vetette, Henriket 
pedig ünnepélyesen kiközösítette az egyházból, 
királyi trónjától s koronájától megfosztottnak nyil-
vánítá, népét s hübérnökeit az iránta köteles hűségi 
eskü alól feloldottnak jelentette ki. 

Egymást igy ismételt izben is elátkozva, méltó-
ságaiktól megfosztva, egész anarchicus állapotok 
fejlődtek, s Henrik lassanként magára hagyatottnak 
találta magát. Trónjának megmentését már csak a 
megalázás, a nyilvános bűnbánat útján látta elérhe-
tőnek, azért elment Canossába, hol súlyos vezeklés 
és közbenjárás után a pápával kibékült, s az átok alól 
feloldatott. 

De a pápával történt kibékülését a német hűbé-
resek nagy része zokon vette. Ezek 1077-ik évi 
márczius 15-én Forchheimban Henriket letették, s 
királyul Rudolfot választották meg. A pápa Rudolfot 
elismerte királynak, sőt a német királyságot való-
ságos pápai hübérré igyekezett tenni, s ezen úton 
minden világi hatalmat az egyházinak alávetni töre-
kedett. A pápa már a világi herczegségek ado-
mányozását is megkezdte, mi által a Henrikkel 
úgyis fölbomlott barátság ujabb ellenségeskedésre 
változott. 
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A küzdelmek ismét megújultak. Gergely merész-
sége az egész clerust megdöbbentette, mely az 
egyház valóságos szerencsétlenségének nyilvánította 
a pápának világuralom elérésére nyilvánuló hajla-
mait, politicáját s törekvéseit. 

Az olasz püspökök Gergelyt a pápai széktől 
azért megfosztották, s a ravennai érseket III. Kelemen 
név alatt választották meg az egyház fejének. 

A gyűlölet, düh és elkeseredés borzasztó dol-
gokat műveltetett. Két pápa, két király kelt harczra, 
véres, pusztító háborúra egymás ellen. De a hübé-
reknek, a herczegségeknek, püspökségeknek, apátsá-
goknak is két-két urai lévén, — egyik a császár, a 
másik a pápától kinevezett — ezek egymás ellen is,, 
valamint az ellenkirály s ellenpápa ellen is pusz-
titó hadjáratokat indítottak. 

Lángban állott egész Német- és Olaszország; 
száz helyen is folyt a küzdelem egyszerre. Rablás, 
gyújtogatás, öldöklés dúlt mindenfelé. A hatalmak 
ezen meghasonlása megdöntött minden hatalmat, 
elveszett minden tekintély, s kihalt minden tisztelet. 
Nem volt már felebbvaló, parancsoló. Nem volt 
törvény, s nem volt, ki engedelmeskedett volna. 
Maga a föld népe is fegyvert ragadt. A pórok iszo-
nyú kegyetlenségeket követtek el uraik s a nemesség 
ellen. Németországnak ez legrettenetesebb kor-
szaka. Oly pusztítás, mint ekkor, nem érte soha, 
sem azelőtt, sem azután. De Olaszországot sem 
dúlták fel a barbár hadak invasiói jobban, mint a 
mennyire elpusztították ekkor a pártharczok. 

A küzdelem változó szerencsével folyt. Henrik 
1083/4-ben hadai élén Rómáig hatolt, s ellenét az 



angyalvárban a legvégsőig szorongatta, a midőn 
megjelent Guiscard Róbert saracenjaival, a kik 
elűzték ugyan Henriket, de Rómát feldúlták; majd 
a pápát is távozni kényszerítették onnan, a ki most 
Salernoba menekült, s ott Norman Róbert zsarno-
koskodásait szenvedve 1085. május 25-én meghalt. 

Ezzel a Welf- és Ghibellin-párt harcza még 
nem szűnt meg. Henrik is tragikus véget ért e 
közben. Fogságából — melybe fia vetette — kisza-
badulván, 1106-ik évi augusztus 7-én meghalt, épen 
midőn Aachennél fiával harczra kelni szándékozott. 
Az egyházi átoknál fogva teste a Maas folyam 
egyik szigetén öt évig hevert eltemetetlen, s egy 
jeruzsálemi zarándok folyton a bűnbánó zsoltárokat 
olvasta felette, mig végre Speierben temetkezési 
helyet nyert. 

A küzdelem, a harcz az egyház és állam közt 
még ezután is tartott. V. Henrik császár, II. Orbán 
pápa és utódai között a vérontás megújult. 1 1 10-ben 
végül, midőn Henrik Itáliába tört, közte és a pápa 
közt a béke mégis létre jött oly módozattal, hogy 
a pápaság átadja a császárnak az összes hübéreket. 
s lemond a világi javakról ; ellenben a császár az 
investitura, vagyis a pálcza s gyűrűvel való felru-
házás jogát a szentszéknek engedi át. 

A béke ezen módozata szent Péter templomá-
ban kihirdettetett; de a német s olasz főpapok azt 
az egyház megrablásának nyilvánítván, nem enge-
delmeskedtek. A pápát kényszerítők a harcz meg-
újítására, az egyházi átok kimondására, s az 1 1 1 2 - i k 
évi lateráni zsinat ez egyezséget erőszakoltnak s 
érvénytelennek nyilvánította. Ujabb hosszas küzdelem 



után a végkép kimerült két fél ismét hajlandónak 
látszott a békére, mely 1 1 2 2 . szept. 23-án Worms-
ban létre is jött, s mint wormsi concordatum, vagv 
calixti béke ismeretes. Ez ugy rendelkezett, hogy: 
„ A császár Istennek, szent Péternek és a catholica 
egyháznak minden pálcza s gyűrűvel való beruházási 
jogot átad; a birodalom minden részében a papság-
nak szabad választást enged: a választott pedig a 
királyi pálcza jelvényével megkapja — mindannak 
kivételével, mit csak az egyház adhat — a regáliákat 
(a birodalmi hübért), s ezektől a császárnak azt fizeti 
és szolgálja, a mi reá esik." 

Ekként szakadt vége a borzasztó küzdelemnek, 
a melyből az egyház diadalmasan bontakozott ki. 

Francziaországban, Angliában, Lengyelország- és 
Scandináviában, ugy más kisebb államokban az egy-
ház sokkal könnyebben, majdnem küzdelem nélkül 
jutott czéljaihoz, a mi abban találja magyarázatát, 
hogy ez országokban az egyház a németországiak-
hoz képest szegényes világi javaknak örvendhe-
tett, egyházi méltóságaik világi fejedelemségek nem 
voltak. 

A feudális jog igazán Németországban fejlődött 
ki, s itt tartotta magát legtovább ; másutt az öröklés 
elve mihamarább meghonosult, s a koronára való 
visszaszállás joga teljesen elenyészett. 

») Cantu Caesar. Világtörténelem, Eger. t866. V I I I . k. 273—280. 1. — 
Ribáry-Molnár. Világtörténelem. Budapest, 1881 . IV . k. 410—430. 1. — 
Ressel. Handbuch der Universalgeschichte für gebildete Leser. Wien, 
1847. I I . Th. 298—409. S. — Rotteck. Allgemeine Geschichte. Braunschweig, 
1842. V. B. 76—12 1 . S. — Millot. Universalhistorie. Wien, 1793. VI . B. 
1—56. S. — Becker. Weltgeschichte. Leipzig, 1871 . V. B. 288—320. S . 
V I . B. i—-10. S. 



Az ecclesia militans-nak ezen diadala azonban 
a pápákat oly útra terelte, mely az egyház hivatásával 
és rendeltetésével egész ellentétben állt. A keresz-
ténység feje csakhamar a világ összes hatalmai 
fejének tekintette magát. O rendelkezett az orszá-
gok s népek sorsával, az ő kegyelmétől függött a 
világi uralkodók trónja s koronája, a melyeket 
tetszés szerint adományozott s elvett. 

Még a szabad király-választó országokban is, 
mint például hazánkban az Anjouk idején és azontúl 
is, a pápáknak döntő befolyásuk volt a nemzet sor-
sára, jó- és balszerencséjére. 

A reformatiót is részben ez idézte elő, s az egy-
ház ezen elfajult hatalmi befolyása a világi ügyekben 
a reformatio óta hanyatlott mind lejebb, s tér vissza 
folytonosan a maga eredeti medrébe. 

Az egyház és állam közötti viszonynak legelső 
szabályozását, rendezését, közös akarattal és meg-
egyezéssel való elintézését a wormsi concordatum 
esetében látjuk, a midőn a világi hatalom a német 
király századokon át gyakorolt fejedelmi, hatalmi 
jogaiból egy részt az egyháznak átad, arról lemond. 

Ily concordatumok később gyakoriak lettek. 
A jelen században 1801-ben VII. Pius és I. Napoleon, 
később XVIII. Lajos kötöttek egyezményeket, a 
melyek arról nevezetesek, hogy soha teljesedésbe 
nem mentek; 1817-ben Bajorországgal, 1821-ben 
Sardiniával, 1 8 1 5 . és 1848-ban Toskánával, 1818-ban 
Nápolylyal, 1851-ben Spanyolországgal, 1842-ben 
Portugáliával, 1827-ben Németalfölddel, 1821-ben 
Poroszországgal, 1857-ben Würtenberggel, 1859-ben 
Badennel jött létre concordatum, a melyekben az 



államok s az egyház kölcsönös megegyezéssel bizo-
nyos jogok gyakorlatáról vagy lemondtak, vagy 
azt maguknak fenntartották, vagy a mennyiben 
annak gyakorlatában addig nem voltak, azt más 
jogoknak engedélyezése által mintegy cserekép 
maguknak megszerezték, a szerint, a mint az illető-
államoknak political érdeke azt követelte. 

De sajátságos, hogy mindenütt, a hol a parlia-
mentarismus életbe lép, az absolut hatalom által 
kötött concordatumok érvényét, a jogokról való 
lemondást, vagy a jogok elcserélését megszüntette, 
a mint azt Würtenbergnek 1860-ik, s Badennek 
1861 -ik évi példája mutatja. 

Austria hazánkra ktfiatólag is 1855-ben kötött 
concordatumot a szentszékkel. Mondanunk sem kell, 
hogy a magyar közjog szempontjából ennek semmi 
érvénye sincs. De különös, hogy a clerus közt 
akadnak mégis olyanok, kik az októberi diploma, 
még inkább az 1867-ik évi koronázás óta is a 
concordatum alapjáról elállni nem tudnak. 

Napjainkban az egyház és állam közötti viszony 
rendezése'már az adott viszonyokkal való eszélyes 
megalkuvás szerint történik. Izgalmakat, harczokat 
azok nem idéznek többé elő, s azt hiszszük, hogy 
jövőre sem fognak azt támasztani. Legfeljebb cultur-
harczot provocálhatnak a túlbuzgó iskola hivei, mint 
azt sajnálattal a közel szomszédban tapasztaltuk, a 
mely úton az egyháznak kárát, veszedelmét okozták 
azok, kik azt vélték s remélték, hogy az egyház 
javára működnek. 

') Münch. Vollständige Sammlung aller altern und neuern Concór-
date. 2. köt. Lipcse, 1830. 
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E culturharczot is a szent atya bölcsesége 
némítja el, a midőn kegyeinek és szeretetének tanú-
jelei által lassanként bizalomra kelti azokat, a kiket 
az ügyetlenek támadásai tőle elidegenítettek. 

Nálunk még „kibékíteni az államot az egy-
házzal sem szükséges" — mert az állam az 
egyház ellen harczot nem folytat, de nem is szándé-
kozik azt kezdeni. Azt hiszszük, hogy az egyháznak 
sincs ez szándokában, mert e harczban sokat veszíthet. 
Ezt nem engedi érdeke sem, s ezt nem kivánjuk 
neki mi sem. 

Mire tanít tehát bennünket a történelem ezekben? 
Arra : hogy az egyház még akkor is, a midőn 

pusztán a „szivek világát uralta", nem nélkülözhette 
a világi hatalom befolyását, segélyét, támogatását, 
oltalmát és védelmét. S jövőre is, ha mindjárt a 
Williams Roger szellemében s elvei szerint rendez-
tetik is az egyház és állam közötti viszony, a világi 
hatalom védelmét nem nélkülözheti. 

Ar ra : hogy maga az egyház feje — a mellett, 
hogy alaphatalmát a Krisztus urunktól nyert meg-
bízásból s azon szavaiból, „mert te Péter vagy és 
e köszálon építendem egyházamat" — birja ; e 
mellett mégis hatalmának némely részét több mint 
egy ezredéven keresztül a megerősítések által világi 
hatalmasságoktól nyerte, elismerve ezáltal, h o g y : 
„minden hatalmasság Istentől van." S az egyházi 
hatalomnak részben a világitól való kölcsönzése a 

') Lásd a Sz.-László-Társulatnak 1884. évi nov. 27-én tartott ülésében 
mondott beszédet. 



„jus exclusivam dandi" máig fennálló érvényessé-
gében még mindig fennforog. 

Arra : hogy csaknem egy évezreden át az egy-
ház az államnak, majd az állam az egyháznak volt 
subordináltja, s csak idővel ismerte el a két hatalom 
egymással való coordinatióját, a mely elismerésnek 
hullámszerű változatai s játékai még mindig meg-
újulnak. 

A r r a : hogy a legfőbb kegyúri jog minden 
catholicus államfő részéről gyakoroltatott, s arról 
az államfők maguk mondtak le. Sőt napjainkban a 
protestáns államfőknek patronatus jogát is elismerte 
a római curia. Würtenbergben 326, Badenben 304 
stallumra nézve a vitássá vált jogot a curia már 
nem kifogásolja. 

Onkénytelen azon kérdés merül fel előttünk ez 
alkalommal, hogy mint van az s hogy történhetett 
mégis, hogy hazánkban a legfőbb kegyúri jog még 
mindig azon érvényében van, a minőben az régen 
majd mindenütt fennállott? S hogy történhetett az, 
hogy a pápák e jogot, ugy mint másutt, maguknak 
nem követelték ? 

A magyar nemzet, midőn a kereszténységet 
felvette, a keresztény civilisatio két áramlatától 
volt befolyásolva. A római- és konstantinápolyitól. 
Ily körülmények közt nem leendett eszélyes, nem 
lett volna politicus az ifjú magyar állammal a küz-
delmet megindítani. 

Később ismét az egyháznak s illetőleg a pápák-
nak fontos érdekeik tették kivánatossá, hogy a 
magyar korona e jogát meg ne csorbítsák, ámbár 
egyszer-másszor azt mégis megkisérelték. A pápák 
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ezen érdeke nem volt más, mint az, hogy a világi 
hatalom elérésére irányuló terveik kivitelében, küz-
delmeikben és harczaikban a magyar nemzet erejére 
szükségük volt. 

Magyarország volt egyik emeltyűje a pápaság 
kiemelkedésének. A pápa akarata a nemzet fegyvere 
által nyert gyakran nyomatékot és teljesülést. A 
magyar nemzet sok esetben vitális érdekei elle-
nére, pusztán a pápa kivánatára, a pápaság érdekei 
előmozdítására vívott harczokat. 

A többi között elég legyen arra utalni, hogy 
a pápa Podjebradot trónjától megfosztottnak nyil-
vánítván, Mátyás király a nemzet visszatetszése 
daczára is a pápa kivánatára indította meg a cseh-
országi háborút, s igy végrehajtója lett a szentszék 
akaratának. 

Ily körülmények között ismét nem látszott eszé-
lyesnek a „kereszténység védőjeként" szereplő nemzet 
jogait csorbítani. 

így maradt meg a magyar szent korona jogai 
gyakorlatában, ámbár mint látni fogjuk, többször 
fordultak elő kisérletek annak megcsorbítására. 



I. 

Egyházi eredetű-e a kegyúri jog, s az egyház 
engedményéből gyakorolja-e azt annak tulajdo-

nosa ? 

A kegyúri jog a keresztény catholica egyházzal 
nem egyidejű. Az egyház szükségleteit az első 
századokban a hívek adakozásai fedezték; s azon 
communisticus szerkezet, mely az első keresztény 
községek s gyülekezetek jellemzője, egészen kizárja 
azt, hogy egyesek az egyház részére tett bárminő 
nagy adományozás czímén is a társaság többi 
tagjainál nagyobb jogokat gyakorolhattak volna. 

A kegyúri jog voltakép nem is egyházi eredetű, 
hanem a germán népek feudális jogában gyökerezik. 
A régi feudális jog szerint ugyanis a hübérnök 
nemcsak az illető területet, annak hasznait, stb. 
nyerte élvezetül, hanem egyúttal az övé volt mindaz, 
a mi csak előfordult a hűbéres birtokon. Az övé 
volt a föld, az övé, a mi a földben volt; a levegő, 
maga a nép is. 

') Habár a magyar donatio és a nemesség bizonyos tekintetben eltérő 
volt is a feudumtól, abban mégis a két dolog találkozott, hogy a magyar 
nemesség is jobbágyai felett a feudalistákhoz hason jogokat gyakorolt. S 
ha fel tudjuk fogni azt, hogy a telkes jobbágy vagy házas zsellér a földes-
úrnak bizonyos úri szolgálmányokat azért tartozott teljesíteni, mert a telket, 
házat, stb. a földesúrtól nyerte: — ugy a házatlan zsellér által teljesítendő 
volt szolgálmány magyarázatát már csakis abban találja, hogy az illető a 
földesúr levegőjét és védelmét, pártfogását élvezte, a mi a feudális jogból 
származott. 

I 



A nép a hűbéres úr gyámsága alatt állott; s 
a hűbéres úr bírája, gyámja, védője volt jobbágyai-
nak, ezek vagyonainak. 

így védője s pártfogója volt magának az egy-
háznak, annyival is inkább, mert az egyházak 
kezdetben a hűbéres urak által emelt magán ima-
házak, kápolnák, templomok voltak, a melylyel 
szabadon rendelkeztek, a hova a lelkészt tetszésük 
szerinti helyről hozva maguk alkalmazták, ezek 
javadalmazásáról maguk rendelkeztek, azt növelték 
v a g y megszüntették, s nem egyszer magát a templomot 
is adás-vevés vagy elzálogosítás tárgyául tették. 

Az egyház védői v a g y kegyúri jog ilyetén 
•esetei a VII. század óta a régi frank birodalomban 
fordulnak elő. 

A magán imaházak, kápolnák és templomok 
idővel plébániákká váltak, s a hübérnökök szabad 
rendelkezései igy a plébánia lelkészeire is átszár-
maztak. És ha visszaélések nem fordulnak elő 
itt is ép úgy, mint a milyenekről a nagyobb egy-
házi javadalmakra vonatkozva előbb emlékeztünk, 
az egyháznak a kegyúri jog szabályozására vonat-
kozó intézkedései, s illetőleg a feudális jognak 
szelídítetten s módosítottan való recipiálása talán be 
sem következik. 

A hübérnökök a plébániák javait rendelteté-
süktől mind gyakrabban elvonták, annak hasznait 
maguk élvezték, vagy más ellenkező czélra fordí-
tották, ugy hogy a lelkésznek ellátása biztosítva 

>) Phillips Georg. Kirchenrecht. R egensburg. 1872. V I I . B . I I . Th. 
630—64. S. 
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nem lett. Ez úton a papság tekintélye sülyedt, s-
a clerus hivatása magaslatára nemcsak hogy nem 
emelkedhetett, hanem teljesen elkorcsosult 

A XII. század óta szabályozta az egyház a 
patronatus-jogot, s különösen a 3-ik és 4-ik laterani, 
valamint a tridenti zsinat foglalkoztak azzal tüze-
tesebben. 

Az igy kifejlődött kegyúri jog törvényes szerzési 
módja az egyházjog szerint kétféle: úgymint eredeti 
és átszármazási. 

Az eredeti mód az, midőn valaki az egyház 
építésére telket ád, azon a templomot vagy kápolnát 
saját költségén felépíti és azt kellő javadalmazással 
ellátja. 

Ezen három kellék által a patronatus még 
akkor is megszereztetik, ha az illető az adományozás 
tényével a patronatus-jog megszerzésére világosan 
nem is reflectál. Vagyis az alapítással a kegyúri jog 

, ipso facto együtt j á r ; ez a fundus, aedificatio és 
dos adásával úgyannyira egybe van kapcsolva, hogy 
az alapítót a jog és kötelesség egyenesen terheli, 
hacsak az alapító arról az alapítás alkalmával hatá-
rozottan Le nem mondott. 

Az egyházjog tanítása szerint tehát az egyház-
alapítással (fundus, aedificatio, dos). együtt járó s 
attól elválaszthatatlan patronatust annak gyakorlói 
nem az egyház engedményéből birják, hanem magából 
az alapítás tényéből. A mi a patronatusban az egy-
háztól engedménykép ered, az a „honos", mely az 
egyházjog tanítása szerint a kegyurat hálakép illeti meg>. 

>) Phillips, i. m. V I I k. I I . r. 720—739. 1. 



Egyébként a canonnal majdnem egyenlő érvé-
nyű „patrono debetur"-féle versezet is azt mutatja, 
hogy a „debetur" az „engedmény" fogalmát merőben 
kizárja. És ha engedményről mégis sző lehet, ez 
nem az egyház részéről foroghat fenn, hanem egész 
ellenkezőleg. 

Lehetne itt még a „libera collatio"-ról is szólva 
fejtegetni azt, hogy miért van a collatio libera-nak 
mondva. Lehetne még a világi patronatus, l) mint 
minden esetben reáljogként szereplő tárgyról igen sok 
érdekest fölhozni, de nem megyünk annyira, mert 
arra a fentebbiek után szükség egyáltalán nincs. 

Itt röviden még csak azt említjük fel, — másutt 
tüzetesen fogjuk ismertetni — hogy a magyar állam-
főnek kegyúri joga sem az egyház engedményéből 
származik, hanem az eredeti szerzés módon alapul, 
s azt nem is az apostoli czímnél fogva gyakorol ja; 
s itt említjük már fel azt is, — a bizonyítás később 
következend — hogy Szeged város közönsége is a 
kegyúri jogot nem az egyház engedményéből birja, 
még csak nem is a királyi adományban gyökerezik 
ezen joga, — azzal nem is a korona ruházta fel, 
hanem azt eredeti módon szerezte, s az, mint általában 
az egyházjog azt tanítja, a város közönségének 
reáljogát képezi. 

A canon-jog, jelesen a tridenti zsinat a patro-
natusnak adomány útján való megszerzését meg sem 
engedi. 

') Phillips, Waltér és Schulte, az újabb kor legnagyobb s minden 
részről tekintélynek elismert canonis'.ái Rosshirt tanitásával szemben bebi-
zonyíták azt, hogy a világi patronatus, még ha személy által gyakoroltatik 
is — mindig reáljogot képez. 
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De a canon-iog ezen tanításával szemben áll 
magyar jogunk, a mely egyenesen megengedi s az 
egyházi jog ellenére azt hirdeti, hogy igenis a 
magyar korona, a magyar államfő a kegyurasági 
jogot adományozhatja. 

S e körülmény, a két külön jognak ellenmon-
dása kényszerít bennünket annak felderítésére is, 
hogy a kegyúri jog gyakorlatának canoni szabályai 
is mennyiben állnak nálunk érvényben ? 

Az egyházjog hazai jogunknak egyik forrását 
képezi ugyan, éppen ugy, mint a római jog. De 
sem az egyiket, annál kevésbé a másikat receptált 
jognak nem mondhatjuk. Az idegen institutiók, a 
jogelvek a hazai viszonyokhoz lettek alkalmaztatva, 
s gyakori esetben a magyar köz- vagy magánjog 
a canonokkal merőben ellenkezőleg rendelkezik. Ily 
esetekben a hazai jognak a canoni jog felett való 
érvénye kétségtelen. ' Erre határozott törvényünk 
van Ott van az 1638-ik évi (III. Ferdinánd I. decr.) 
törvény, melynek 30-ik czikke a következőkép szól: 
„ A karok és rendek nagy visszaélések behozatalát 
tapasztalják a sok kegyúri levelek szerzése által: 
annálfogva jónak látták, hogy ezután a kegyúri 
levelek szűkebben és csupán az ország törvényeivel 
megegyezóleg adassetnak ki." 2) 

l) Frank J . A közigazság törvénye Magyarhonban. Budán, 1845. I. 
k. 418. 1. 

3) Ezen törvényről O. úr hallgat, pedig a második röpirat 2. 
lapján szöveg nélkül ugyan egy sereg törvény számára utal, a melyek azt 
bizonyítanák, mintha a kegyúri jogot a korona az országgyűlés beavatkozása 
nélkül gyakorolta volna. Az illető helyen ismertetjük e törvényeket, s 
kimutatjuk O. úr állítása tarthatatlanságát, — de mar ezen törvény is 
elegendő az említett állítás alaptalanságának feltüntetésére. 



A protestáns rendek ugyanis patronatus-jogaiktól 
megfosztattak és e jog másoknak adományoztatott, 
s az adomány-levelekbe a magyar joggal ellenkező 
canoni elvek vétettek fel. Ez ellen tiltakozik a tör-
vény, követelvén, hogy a patronatus gyakorlata az 
eltérő hazai törvények szellemében történjék. 

Nem ide tartozik ezen eltéréseknek részletes kimu-
tatása ; de elég legyen példakép felemlíteni, hogy 
a korona által kinevezett püspök már a pápai meg-
erősítés előtt is élvezi a püspökség javadalmait, 
viselheti a püspöki öltönyt, s hajdan, mint válasz-
tott püspök, a főrendiháznak tagja lett. S mindezen 
jogokban még az esetre is megmaradt, ha meg 
nem erősíttetett volna. — S felemlíthetjük azt is, 
— bizonyítása később történend — hogy a hazai 
jog a protestánsok patronatus-jogát elismeri, holott 
a canonok az ellen észrevételt tesznek. 

Constatáljuk ezek által, hogy O. úr állításai, 
nevezetesen: (Nyilt seb i. 1. második röpirat 2. 1.) 

a kegyúri jog egyházi eredetű, s azt a jogo-
sultak az egyház engedményéből gyakorolhatják 
tisztán a canon-jog szabályai szellemében — tévedé-
sen alapulnak. 

') Érdek es Frank és Suhaydának mint magyar jogászoknak azon 
tanításával szemben, hogy a ki csak telket ád, nem válik patronussá, 
az egyházjog azon rendelkezése, hogy (Can. 2. C. 14. Q. 2.) a föld-
tulajdonos még az esetben is elnyeri a patronatust, ha az ö tudta nélkül 
-az egyház építette volna fel a templomot. 



III. 

A magyar királyok apostoli czíme mely időből 

származik, s mily jogokkal van az egybekötve? 

A római curia a magyar koronának a legfőbb-
kegyuraságra vonatkozó jogát több ízben megtá-
madta, s azt megcsorbítani törekedett. II. Ferdinánd 
király alatt fordult elő a többi között ily eset, a 
midőn a korona jogait Pázmány Péter esztergomi 
érsek, az ép oly magyar mint hitbuzgó férfiú, törté-
nelmünk e kimagasló alakja védte meg, noha az 
apostoli szék iránt a legnagyobb engedelmességgel 
és páratlan fiúi hódolattal volt eltelve. De ő a 
védelmet még Verbőczy I. r. 1 1 . czímében foglal-
takra fektette. 

A Sylvesteri bulla ekkor még nem volt ismeretes,, 
s azért a védelem csak az említett törvényre szorít-
kozott. i) 

Mária Terézia alatt az eset ismétlődött, s a 
kérdésnek jogtörténelmi felderítésével Kollár Ferencz 
Ádám beszterczebányai nemes származású magyar 
tudós, a bécsi udvari könyvtár igazgatója lett meg-
bízva, ki ez ügyben kelt véleményét később a nagy 
közönség, s illetőleg a tudományos világ részére is-

') Péterfy. Concilia Regni Hungáriáé. T . I . p. 76. 
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feldolgozta s közzétette. Munkái az 1764. aug. 
i-én kelt királyi rendelettel, úgy szentszéki határo-

zattal is eltiltattak ugyan, de ma már nagybecsű 
forrás munkának ismeri azt minden író, tekintet 
nélkül a felekezetiségre s a felekezeti iskolákra. 

Kollár bizonyításában messze elment, s a többi 
között II. Sylvester pápának időközben napfényre 
került bullájára is — mely szent István első magyar 
királyhoz intézve Rómában 1 ooo-dik évi márczius 
27-én kelt — kitért. A jeles férfiú a gazdag 
adathalmaz során a magyar korona jogait e bullával 
is bizonyítgatta, a mely bullának hitelessége kétségbe 
vonatott, s a melynek tudományos védelmezése 
épen neki sikerült legjobban. 

Sylvester pápának előbb említett bullája ugyanis 
Inhoffer Menyhért jezsuitának Rómában 1644-ben 
„Annales ecclesiastic! Regni Hungáriáé" czímü müve 
III. kötetének 268-ik lapján tétetett közzé legelőször. 
Inhoffer e bulla forrását illetőleg azt adja elő, hogy 
azt Levakovics Rafael horvát minorita szerzetestől 
— ki Rómában az illvr egyház codexeinek volt 
•correctora — nyerte, ki azt Bécsben azon alkalommal, 
midőn VIII. Orbán pápa megbizásából mint a szent 
föld biztosa III. Ferdinand királynál járt, Georgier 
Athanáztól „Mémorialis" czímü jegyzőkönyvbe beve-
zetetten kapta, a mely jegyzőkönyvben a kérdéses 
bulla másolata is szerepel, hol az alájegyzés azt 
hirdeti, hogy azt a trau-i egyház levéltárában levő 

9 Históriáé Diplomaticae Juris Patronatus Apostolicorum Hungáriáé 
Jtegum Libri Tres. Vienna. 1762. — De Originibus et Usu perpetuae po-
¡testatis circa Sacra apostolicorum Hungáriáé Regum. U. o. 1764. 
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eredetiről 1550-ik évben Verancsics Antal — ki 
utóbb esztergomi érsek lett — sajátkezüleg másolta le. 

Levakovics ügyes, de ravasz ember volt, s a 
curiánál viselt előkelő állását utóbb kénytelen 
volt elhagyni. Halála után iratai Kercselich zágrábi 
kanonok birtokába jutottak, s ezek közt egy 1640 
táján Aldobrandini bibornokhoz intézett, s utóbb nyil-
vánosságra került következő tartalmú levelet talál-
tak: „ A magyarok erősen hiszik, hogy a pápának 
semmi joga sincs országukhoz, saját királyaik által 
lévén megtérítve. Hogy őket jobb véleményre birjam, 
Sylvester pápának bizonyos levelét adtam s eszkö-
zölni fogom, hogy valamely módon világosságra jus-
son. Ugy gondolnám ezt nyilvánosságra hozandónak, 
mintha Rómában találtatott volna; de méltóságod 
engedelme nélkül ezt tenni nem mertem." 

E levél, valamint a bulla szövegének némely 
része sokakban gyanút keltett a Sylvesteri bulla 
hitelessége iránt. Jeles férfiak, tudósok, koholtnak 
állíták; egész irodalom keletkezett a felől, de a 
kik védői voltak is, elismerték, hogy a bulla némely 
részei interpoláltak, vagyis beszúrások által hami-
sítva vannak. 

Az ujabb történetírók közöl Szalay, sőt Horváth 
Mihály is ez álláspontot foglalják el. 

A Sylvesteri bulla hitelessége feletti vita még 
tartott, midőn a Kollár-féle elaboratum alapján a 
római curia a magyar koronának legfőbb patronatusi 
jogát elismerte, s XIII. Kelemen pápa 1758-ik 

1 Valamint annak felderítése, hogy Verancsics 1550-ben nem is volt 
Trau-ban. 



évi augusztus hó 19-én „Carissima in Christo filia" 
kezdetű brevejében a magyar nemzetnek a keresz-
ténység védelmében szerzett nagy érdemeiért Mária 
Terézia királynét, de csakis mint Magyarország 
királyát és csakis „ezen országban való örököseit" 
— „motu proprio et certa scientia ac matúra 
delibaratione deque pontifice auctoritatis plenitudine" 
— az apostoli királyi czímmel, névvel és nevezettel 
feldíszíti, megtiszteli, felékesíti és kitünteti. 

Az apostoli király-íéle elnevezés és czím tehát 
csak Mária Terézia óta, XIII. Kelemen pápa 1758. 
évi breveje óta van használatban. Királyaink és 
mások az előtt e czímet soha sem használták, azzal 
nem éltek, törvényeink és diplomatariumainkban az 
mint czím sehol sem fordul elő. De mégis tudunk 
három esetet, a hol az apostoli melléknév szerepel. 

Ez esetek egyike I. Lipót királynak 1701-ben 
kelt levele ez esztergomi érsekhez, melyben „regia 
nostra majestas apostolica" — előfordul. 1) A második 
eset az 17 15 . évi 60-ik törvényczikk, a hol maga az 
ország van apostolinak nevezve. A harmadik pedig 
az 1 7 4 1 . évi I. t. cz., a hol az apostoli czím nem 
a koronára, nem a felségre, hanem ismét magára 
az országra van mondva, alkalmaztatva. Itt ugyanis 
az áll, hogy Mária Terézia „sacro apostoliéi Hun-
gáriáé regni diademate" — koronáztatott meg. 

S minthogy ezen kifejezés az V. Ferdinándig 
történt koronázásokról szóló törvények valameny-
nyiében előfordul, törvényeink szerint ennélfogva 
nemcsak a koronát, de magát az országot is meg-

J) Fejér. Cod. Eccles. 296., 297. 1. 



illeti az apostoli czím. S ha az apostoli czímnél 
fogva a koronát valamely különösebb jog illetné meg, 
ugyanaz egyúttal az országot is megilletné. Hazánk 
közjoga szerint az apostoli czímnél fogva a koro-
nának külön, rendkívüli joga nincs A mely jogoknak, 
s nevezetesen a patronatusnak a korona birtokában 
van, azt gyakorolta az előtt is, mielőtt a czímet 
nyerte volna. 



III. 

A legfőbb kegyúri jog gyakorlata a mindenkori 

államfőt felségi — souverain — jogánál, s nem 

az apostoli czímnél fogva illeti. 

Szent István mielőtt a szent koronát Rómából 
a Sylvesteri bullával együtt vette, nemzetét már a 
keresztény civilisationak megnyerte, s ezen buzgal-
mában a rendkívüli eszközök alkalmazásától sem 
volt idegen. Egyházakat alapított mindenfelé, melyeket 
gazdag adományokkal látott el, s ilykép a leg-
főbb kegyúri jogot a torchi érsekség ellenében 
eredeti módon magának és utódainak megszerezte, s a 
Némethonból és máshonnan behívott papokat már 
a Sylvesteri bulla kelte előtt az egyházakhoz 
kirendelte, s az egyházi méltóságokra alkalmazta. 

Verböczy István törvénykönyve is világosan ezt 
tanítja. Az I. R . 1 1 . czímnek rubrumában előre 
bocsátva azt : „Hagy a pápa az egyházi javadalmak 
adományozására nézve ez országban semmi hatóságot meg 
nem tartott, a megerősítés hatalmán kívül", — — a 
következőket adja elő : „ Tudni kell azonban, hogy 
ámbár a pápa, vagy legfőbb pap, mindkét hatósággal, 
úgymint világival s lelkivel bir, mindazon át ez ország-
ban, az ideiglen megüresedett egyházi javadalmak ado-
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mányozására nézve sem?ni hatóságot sem gyakorol\ a meg-
erősítés hatalmán kívül. És ezt négy okból: 

1. §. Először az egyházak alapítását illetőleg; mivel 
Magyarország királyai ez országban minden egyházak, 
püspökségek, apátságok és prépostságok alapítói maguk 
lévén; ezen alapítás által minden pártfogói, kine-
vezési, választási és javadalom adományozási 
hatalmat maguk szereztek és maguknak tulajdoní-
tottak. Mely okból ugyanis, a védúri jogot tekintve, 
az egyházi javak adományozása ez országban ipinden-
kor királyunkat illeti. 

2. §. Másodszor a kereszténység felvételét ille-
tőleg ; mivel a magyarok nem apostoli, vagy apostolok 
szónoklata mellett, kiknek fejedelmi tisztét és személyét 
e földön a pápa viseli, hanem saját királyuk, tudni-
illik szent István intézkedése által, kiről fentebb is 
emlékeztem, tértek a catholica hitre, ki legelőször ez 
országban alapított püspökségeket, apátságokat és 
prépostságokat és mindezen egyházak főpapságait 
és javadalmait a pápa megegyezéséből maga oszto-
gatta, kiknek akarta" ; — — stb. A 3. §. az ország 
czímerében előforduló kettős kereszt jelentőségéből 
merít érvet. A 4. §. azt tartalmazza, hogy a királyok 
öt századon át békésen gyakorlott e joga az apostoli 
szék netaláni jogát teljesen elévítette. Végre az 5. 
és 6. §. azt tartalmazza, hogy a constanz-i zsinat 
az ország e jogát elismerte, eskü szentségével 
is megerősítette, s erről bulla is adatott ki. A mely 
zsinat a Huss-féle eretnekséggel foglalkozott, „mely is 
Zsigmond császár munkája által J) végre eltöröltetett." 

') A magyar nemzet támogatásával. 
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Valóban sajátságos, hogy Verbőczy, az akkori 
idők legnagyobb jogásza, mit sem tud a Sylvesteri 
bulláról, a mint hogy arról más valaki sem tudott 
semmit; nem a főpapok, nem a királyok, a kik nem 
is sejtették, hogy „apostolinak, s a kegyúri jogot 
mégis gyakorolták. 

Verbőczy szerint tehát a patronatus-jogot 
királyaink az eredeti szerzés mód jogán mint alapítók, 
mint fundatorok gyakorolták, joguk ennélfogva az egy-
házjogi törvények szerint is realjog. *) 

A legfőbb kegyúri jogot tehát a mindenkori 
államfő gyakorolja, ha az mindjárt nem apostoli is. 
A kinevezési okmányokban soha sincs az apostoli 
czímre hivatkozás. A formula mindig a következő : 
kinevezi (dat, donat, confert) — „püspökké 
azon kegyúri jognál fogva, melylyel a Magyarország-
ban és ennek szent koronájának alávetett országokban 
létező egyházi javadalmak eladományozásában királyi 
elődjeink módjára birunk." 

II. Ulászló király egyenesen kimondja, hogy a 
legfőbb kegyúri jogot államfői — souverain — 
jogánál fogva gyakorolja. 1504-ben kelt rendeleté-
ben, 2) mint az egyházi ügyek legfőbb intézője — veluti 
supremi moderatores ecclesiarum hujus regni — rneg-
hagyja a pannonhalmi apátnak, hogy a bakonybéli 
apát ellen vizsgálatot tartson. 

») Merész játékot űz ennélfogva O. úr, (Nyílt s. i . 1.) midőn Verbő-
czyre hivatkozva állítja, hogy a Tripartitum s törvényeink is azt tanítják, 
miszerint a kegyúri jogot királyaink az egyház engedményéből birják. Mint 
láttuk, Verbőczy épp az ellenkezőt tanitja, s O. úr e szerint Verbőczyt 
eredetiben nem is olvasta, hanem más hibás auctor citátumából indult ki. 
De ily eljárással munkájának hitelét és megbizhatóságát teljesen megrenditette-

*) Hazai Okmánytár II . k. 386. 1. 
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A legfőbb kegyúri jogot — nevezetesen a püspö-
kök kinevezését, az egyházi javak adományozását, az 
alapok és iskolák feletti legfőbb felügyelés jogát, a 
legfőbb fegyelmi jogot, stb. — a magyar államfő hogy 
nem az apostoli czímen gyakorolja, egész sereg 
példával igazolható. 

Róbert Károly a szent koronával csak nagy-
sokára koronáztatott meg. Negyedik koronázása az 
elsőt tíz év múlva követte, s magyar közjogunk 
szempontjából negyedik koronázása előtt törvényes 
királynak nem is volt tekinthető. A patronatus-jogokat 
ennek daczára mégis gyakorolta, és pedig minden 
észrevétel nélkül. Pedig apostoli sem volt. 

I. Ferdinánd és János királyok egyszerre és egy 
időben „elődjeik módjára" mindketten gyakorolták 
a legfőbb kegyúri jogot, pedig egyikök sem volt / 
apostoli. (Fs e példa arra is tanít, hogy e jogot nem 
csak egy, de több személy is gyakorolhatja egyszerre.) 

Hunyadi János és Szilágyi Mihály nem is voltak 
királyok, s a legfőbb kegyúri jogot mégis gyako-
rolták mint államfők. 

így Hunyadi János az 1450-ik évi január 29-ikén 
tartott országos tanács alkalmával intézkedett a 
kalocsai érsekség és az erdélyi püspökség betöltése 
iránt. 1) 

Az épen Szegeden tartott országos tanácsban 
pedig a rendkívül gazdag dömösi prépostságra 
— a melynek Szeged közelében is gazdag java-
dalmai voltak — István esztergomi kanonokot nevezte 
ki, holott ez állást már a pápa Valentinnak, saját 

l) Schwandtner Georg. Scriptores Rerum Hungaricirum Veleres. 
Bécs, 1746. I I . k. 70. 1. 
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gyóntató-atyjának breve által adományozta. István 
kanonok javadalmába beiktattatott, de a pápa bullát 
küldött ellene, s javadalmától megfosztottnak jelentvén, 
öt egyházi fenyíték alá vetette. 

Ezen ügy rendkívüli izgalmat szült. A júniusban 
tartott országgyűlés a pápai szék iránt kiváló 
hódolattal eltelt Hunyadit is megtámadta erélyte-
lensége miatt, s a rendek Valentinnak szükség esetén 
az országból való kiűzését is elhatározók, egyúttal 
a pápa által megsértett egyház-kegyúri jogaik 
védelme tekintetéből hozzá a kormányzó és a rendek 
a következő leveleket intézték: 

„Az elmék e honban annyira fel vannak már 
ingerülve, hogy lecsendesítésüket reményleni teljes-
séggel nem lehet. Még engem is megtámadtak, az 
ország ősi jogainak védelmében hanyagságg:. 1 vádol-
nak és kénytelen is vagyok őszintén elismerni, hogy 
mult évi gyűlésünkben, midőn legelőször fordult meg 
ezen tárgy előttünk, a szentséged iránti tiszteletből, 
Valentin személye tekintetéből, kívánságát erővel elle-
nezni elmulasztottam, bár az egész ország ellene volt. 
Valóban már akkor föl kellett volna hagyni szándé-
kával, látván a dolog menetét, most én sem merem 
többé pártját fogni az ország szabadalmai és az oly 
nyilván kijelentett közkivánság ellen. Hazám jogait és a 
szentszék tekintetét egyaránt szemem előtt tartva, 
kénytelen vagyok szentségedet kérni, előtte tulajdon 
nyugodalmam tekintetéből esedezni, ne erőltesse ezen 
dolgot tovább, sőt inkább intézze azt az ország 
közóhajtása szerint, megerősítvén eddig tett lépé-
seinket. u 

') Schwandtner, 5. m. i. h. 75 . 1. 



A rendek levele a következőket tartalmazza : „Ha-
zánknak százados gyakorlat által szentesített ősi 
szabadsága van kérdés alatt; e mellett szabadabban 
felszólalni nem szégyen, nem kárhoztatható, hanem 
kötelesség. Mit végzett közönségünk a dömösi pré-
postság iránt, tudni fogja szentséged kormányzónk 
leveléből." — — Ezután a történeti fejlemények 
közöltetnek. — — „De íme, óhajtásaink teljesítése 
helyett sérelmes ítéletek és egyházi fenyítékek szá-
rattak ezen haszonvétel ügyében ; ő — t. i. Valentin — 
a czélravezető intézetek megvetésével erővel kíván 
bennünket arra szorítani, mit megfontolással tagadtunk 
meg. Kegyességünkkel, hitünkkel és alázatosságunk-
kal nem érdemiettük meg ez újságot. Eddig sem 
kell vala ezt elszenvednünk, de már most szent jogaink, 
koronánk és tulajdon magunk megvetését tovább tűrnünk 
nem szabad. Osi szokásaink, élő törvényeink elmellő-
zése, szabadságaink elnyomása keményebb lépéseket 
követelnek. Azonban szükségesnek látjuk még előbb 
panaszainkat szentséged eleibe terjeszteni, oszágunk-
nak az egyházi haszonvételekben szabad adomá-
nyozási jogát, mely emberi emlékezetet meg-
haladó idő óta tisztelt törvényeken alapul', változhatatlan 
és szoros megtartással öregbedett gyakorlaton fenek-
ük, felfejteni. Szentséged atyáskodó gondoskodásától 
várjuk egész bizalommal, hogy kérésünk az ítéletek 
és fenyítékek megsemmisítése, iránt nem lesz sike-
reden ; midőn nem valamely magános személy, hanem 
egy egész ország jogairól van szó. Ha mindamellett 
is esedezésünk elmellőztetnék, fiúi tisztelettel, de 
őszintén előre kényteleneknek érezzük magunkat 
kijelenteni, hogy Valentin képzelt jogait keresheti 



ugyan, de soha el nem fogja érni: inkább ellenséget 
tűrünk el keblünkben, mint ily barátot. — — Ugy 
vagyunk tehát elhatározva, í mindenkinek akarata az, 
hogy ama egyházba, t. i. a dömösi prépostságba 
inkább ellenség jusson, mint az ilyen vendég, — mert ha 
vége lesz ez ország szabadságának, legyen vége magának 
az országnak. H a tehát szentséged Magyarországot 
hűnek és engedelmesnek óhajtja lenni, tűrnie 
kell, hogy az szabad legyen." *) 

A rendek ez ügyben még a bibornok-testületnek 
is írtak s kijelentették: hogy polgári szabadságuk 
fenntartásáért közülök már sokan koczkáztatták 
életöket, a pápa kedvéért sokat eltűrtek: de a 
legfőbb egyházpártfogói jogok csorbítását elszen-
vedni hatalmukban nem áll; ezt sértetlenül az utókorra 
szállítani múlhatatlan kötelességük. Vessék tehát 
magukat közbe a szentatyánál, s figyelmeztessék öt 
azon hűségre és ragaszkodásra, melyet ezen ország 
az apostoli szentszék irányában minden alkalommal 
tanúsított; kérjék őt meg: ne kényszerítse igaz híveit 
, 'ósi szabadságuknak erőhatalommal való kivívására.2) 

Ennél még kirívóbb eset is fordult elő. S ez a 
modrusi püspökség betöltésének ügye. Mátyás király, 
mint a kereszténység védője, már csaknem elkesere-
dett a pápa ellen a miatt, hogy ez a velenczeiekkel 
barátkozik, holott ezek titkon az ő ellenségével, 
a törökkel czimboraságban vannak. Ez elkeseredését 
még inkább fokozta az, hogy az említett püspök-
ségre nejének gyóntatóját, Jadrai Antalt nevezte ki. 

J) Scliwandtner, i. m. i. h. 77. 1. 
2) Schwandtner, i. m. i. b. 80. 1. 
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A pápa azonban Mátyás híre s tudta nélkül ugyan-
azon püspökséget Raguzai Kristófnak adományozta. 

Az e körül kifejlett viszály Mátyás királyt 
csaknem a pápával való teljes szakítás felé terelte. 
Már oly tervei voltak, hogy a magyar egyházat a 
római curiától egészen függetleníti. Szakadást létesít, 
mint a minő Angliában az anglican egyházra nézve 
történt. Erélyes levelei, melyek a korona jogait 
védik, a bíbornok-testület elé kerültek, s ezek között 
a sógorához, arragoniai János bibornokhoz intézett 
levelében ezt írja: „Lehetetlen, hogy a pápának 
engedjünk és azt eltürjük. Azt hiszszük, a pápa 
nem követte volna el azt, ha tudja, mily nagyfontos-
ságú ügy ez nálunk magyaroknál. Hogy nyiltan szól-
junk: a pápa tudja meg, hogy a magyar nemzet készebb 
azt a kettős keresztet, mely országunk czímerét képezi, 
hármas keresztté átváltoztatni, mint beleegyezni abba, 
hogy a magyar korona jogához tartozó javadalmak 
és püspökségek az apostoli szék által eladományoz-
tassanak." 

Ebből elegendőleg kiviláglik tételünknek, s ille-
tőleg a magyar közjog tanításának helyessége, tör-
vényessége. 

A királyoknak ezen államfői joga hogy nem 
mindenben a canonok szelleme szerint gyakoroltatott, 
s illetőleg hogy nem tartoztak s nem tartoznak a 
jog gyakorlatában a canonok szellemét követni, 
hanem ellenkezőleg hazánk törvényeit, az eltérő 
magyar speciális jus patronatus szabályait kötelesek 
megtartani, az alábbi példákból kitetszik. 

») Gr. Teleki J . Hunyadiak kora. V. k. 1 25—126 . 1. 



II. Endre király 1206-ik esztendőben a kalo-
csai érsekségre Berthold bambergi prépostot, a 
királyné kis öcscsét nevezte ki. Bár III. Incze pápa 
e kinevezést az okból, mert az illető a törvé-
nyes kort el nem érte, s az érseki méltóság viselé-
séhez kellő tudományoknak híjával van — meg nem 
erősítette, de Berthold mégis érsek lett, viselte a 
méltóságot, s történelmi emlékeink őt főpapi szere-
pében örökítették meg. 

Mátyás király míg a pápa kedvéért a Podjebrad 
elleni harczot vítta, azalatt egy nagy párt — mely 
az ország missióját nem a nyugat, de a dél felé 
való törekvésben lenni hirdette, mely sajnálta a nem-
zeti erőnek idegen érdekekért való elfecsérlését, — s a 
mely pártnak lelke Mátyás király néhai nevelője 
Vitéz János esztergomi érsek, a magyar egyház 
primása volt: ellene összeesküvést szervezett. Az 
összeesküvést Mátyás megtudta, s Vitéz János prímást 
méltóságától megfosztotta, bezáratta. Hasztalan volt 
a pápának ez ügyben való közbenjárása, a canoni szabá-
lyokra hivatkozása. Mátyás rendíthetetlen maradt, 
s az érseki székre Flanst János német származású 
papot nevezte ki, ki is előbb nagyváradi, utóbb egri 
püspök volt. Az új érsek Mátyáshoz szinte hűtlen 
lett, s a király legnagyobb ellenségével, a ravasz 
Fridrich római német császárral czimboráskodott. 

Mátyás ennek is nyomára jött. Az érsek ugyan 
megszökött, de a király a canon szabályai ellenére 
őt méltóságától megfosztottnak nyilvánította, s a 
canonok szerint ezen üresnek nem tekinthetett főpapi 
állásra, jövendőbeli sógorát, a nápolyi király fiát, 
arragoniai János herczeget, mint egyúttal bibornokot 
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nevezte ki. De az új érsek 1485-ben állásáról lemon-
dott és szülőföldjére, majd Rómába tért vissza. 

És Mátyás ekkor Beatrix királynő unokaöcscsét, 
a gyermek Hyppolit ferrarai herczeget (némelyek 
szerint 5, mások szerint 9 éves) nevezte ki eszter-
gomi érseknek. A pápa ugyan észrevételt tőn kez-
detben ez ellen, de utóbb megküldte néki az érseki 
köpenyt és megerősítette á l l á s á b a n . T e h á t a cano-
nok szellemének ellenére a speciális magyar jog szerint, 
mely történelmileg fejlődött, Hyppolit érsek lett. 

A canon szellemétől eltérő speciális magyar 
kegyúri jogról, s a jognak ezen eltérő szellemben 
történő gyakorlatáról található példák sorából elég 
legyen még Mátyás királynak 1459-ik évi levelére 
hivatkozni, melyben a szent Ágoston-rend főnö-
kének megparancsolja, hogy a pápóczi prépostság 
ellen a római curián folyamatba tett pert azonnal 
hagyja abban és azt a hazai egyházi bíróság előtt 
indítsa meg. Mert Magyarország azon jognak örvend, 
hogy semmiféle pert ez ország lakosai nem köte-
lesek a római curia elé vinni, hacsak előbb itthon a 
rendes törvényszék végre nem hajtotta.2) 

Kétségtelen mindezekből az, hogy a legfőbb 
kegyúri jog gyakorlata a magyar koronát nem az egy-
ház engedményéből illeti, hanem mint alapító (fundator) 
szerezte meg azon jogot, melyet a mindenkori államfő 
van hivatva nem is a eanon, hanem a magyar jog 
szellemében gyakorolni. 

E jog gyakorlata ugyan a korona, a Felség 

') Gr. Teleki J . Hunyadiak kora Magyarországon. V . k. 146—406. 1. 
— Török J . Magyarország Prímása. Közjogi és történeti vázolat. 1 1 7 — 1 2 2 . 1 . 

s) Hazai okmánytár. II . k. 346. 1. 



személye által történik épen úgy, mint p. o. a 
nemesség adományozása is. De a jognak részese 
•maga a nemzet. Magyar közjogunk tanítása szerint a 
nemesség 1848-ig a magyar szent korona tagjának 
mondotta magát (membrum sacrae coronae regni 
Hungáriáé). 1848-ik évtől pedig a szent koronának 
tagja az egész nemzet. A korona tagjai mind 1848 
előtt, mind azóta részt vesznek a legfőbb kegyúri 
jogok gyakorlatában is ; s ha bár némely actus 
teljesítése a Felség személyéhez van is kötve, azért arra 
a nemzetnek befolyása minden időben meg volt. Meg 
van az ma is, sőt meg lesz jövőre is. A Felség e 
jognak nem kizárólagos birlalója, hanem birja azt a 
nemzettel közösen; s a gyakorlat módját nem a 
kegyelmes királyi rendeletek állapítják meg, hanem a 
nemzet és korona által alkotott és szentesített tör-
vények. A legrégibb időktől fogva mostanig min-
denkor foglalkozott a magyar törvényhozás a legfőbb 
kegyúri joggal, a vallás- és iskola-iigygyel, az egy-
házi javakkal és a fegyelmi kérdésekkel. Az újabb 
időkben a parliament mind sűrűbben rátér erre, de 
nem találta az időt elérkezettnek, a kérdést eléggé 
érettnek, a viszonyokat teljesen alkalmasaknak arra, 
hogy e kérdést véglegesen és gyökeresen rendezze. 
Majd bekövetkezik az is. 

Hogy a régebbi időben a törvényhozás befolyt 
a legfőbb kegyúri jogok gyakorlatába, kitetszik a 
következő törvényekből: 

Az 1553 . évi 9. t. cz. a következőket tartalmazza : 
„Az egyházi javadalmak adományoztassanak és a 
kegyúri jogot mutassák meg, kik az egyházakra nézve 
azt igénylik." 
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Az 1569. évi 36. t. cz. azt rendeli, h o g y : „Az 
ürességben levő egyházi javadalmak alkalmas szemé-
ly ekn ek a dom ányoztassan ak:" 

Az 1 7 1 5 . évi 60. t. cz. törvénybe iktatja, hogy 
Károly király, édes atyja Lipót királynak, a magyar-
országi elpusztult egyházak felépítése iránt feltett 
szándékának teljesítését magára vállalta, a mely után 
a törvény pótlólag megjegyzi, hogy „a főpap urál-
is, a szent canonok és az ország törvényei kívánatai 
szerint is — — — kötelességökben s tisztökben 
soha semmikép hátrálni nem fognak." 

Az 1723 . évi 55. czikk 5. §-a rendeli, hogy a 
„Kik pedig a rendek közül, vagy királyi adományo • 
zásnál fogva, vagy alapítványi jog és czímnél fogva 
bármely javadalomra nézve vagy kijelölést s illetőleg 
kegyúri jogot bírnának, azzal kellőleg éljenek : és üre-
sedés esetében alkalmas s jól érdemesített, szabad és más 
egyháznak le nem kötelezett személyeknek a törvény sza-
bálya szerint adományozzák." 

Az 179 1 . évi 23-ik t. cz. azt tartalmazza, hogy 
a Felség „Isten egyházait jogaiban megtartandja, és 
bármely nevü alapítványokat, az alapítók kivánata 
szerint fog kezeltetni."1) 

De ezeknél sokkal nyomatékosabb s világosabb 
törvények a következők, a melyek kétségtelenül 
azt tanúsítják, hogy a Felség személye által gyakor-
lott legfőbb kegyúri jogra a rendeknek mindig volt 

') E törvények számait szöveg és tartalom nélkül O. úr más. röp. 2. 
lapján azon tétel igazolására említi fel, hogy a Felség a legfőbb kegyúri 
jogot kizárólagosan, az országgyűlés beavatkozása nélkül van hívatva gyako- -
rolni. Mint látjuk, e törvények egészen ellenkezőt bizonyítanak, s igy azt kelb 
hinnünk, hogy e törvények tartalmát O. úr vizsgálni elmulasztá. 



o / 

befolyásuk, s a jog gyakorlata a közösen alkotott 
törvények, nem pedig királyi rendeletek alapján történik. 

Nevezetesen az 1548. évi 12-ik t. cz. rendeli, 
hogy „az elpusztult zárdák, klastromok és káptala-
nok birtokai és jövedelmei (kivévén Bélavárt és tartoz-
mányait, melyeket a királyi Felség, tetszése szerint 
annak fenntartása végett Tahy Ferencznek enge-
dett)" iskolák alapítására fordíttassanak. Ezen törvényt 
az 1550. évi 19-ik czikk megújítja; s ezen törvé-
nyek alapján állíttattak a nagyszombati, győri, soproni 
és kassai tanodák. 

Az 1567. évi 31-ik t. cz. azt tartalmazza, 
hogy a leleszi prépostságnak, a kapornaki convent-
nek, a jászéi, az ó-budai prépostságoknak, úgy a 
sz.-gothardi, borsmonostori és bozóki apátságoknak 
birtokai ő Felsége kapitányainak vagy más világiak-
nak engedtetvén át, azok t'ölök visszavétessenek, érdemes 
és alkalmas egyháziaknak adományoztassanak; s e törvény 
végén beczikkelyeztetett a Felségnek azon kijelentése 
is, hogy jövőre „hü magyar tanácsosainak tanácsa és 
akarata hozzájárulásával akkép fog intézkedni, hogy 
az ország karainak s rendeinek jogos és törvényes okuk 
panaszra ne lehessen." J) 

Az 1569. évi 35-ik t. cz. rendeli, hogy „a 
győri püspökség jóérdemü hazafinak adományoz-
tassék", a hol ismét törvénybe iktatják a rendek a 
Felség azon kijelentését, hogy : „akkép fog gondos-

') E törvény alkotásában a rendeket azon tekintet is vezette, hogy a 
nevezett egyházi állomások legtöbbje a régi jogban oly kiváló szerepet 
játszott hiteles és hielmes hely volt, (loca credibilia et autentica) a hol a 
nemességnek birtokviszonyait illető okiratok őriztettek, stb., a hol a káptalan 
vagy convent tagok hiányában rendkívüli veszélyek fenyegették a nemesi 
birtokviszonyokat. 
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kodni, hogy az országlakók elégtételt nyerjenek, s; 
több okuk panaszra ne legyen." S mindezek után nyo-
matékul még azt rendelik, hogy ellen esetben a 
tizedet „minden ?nódon megtagadni kell." 

Az 1723 . évi 71-ik t. cz. rendeli, hogy „a 
mely főpapok vagy bármely egyházi javadalmak 
birtokosai a reájok bízott egyházakkal vagy javadal-
makkal keveset gondolnának és az épületeket, beépített 
telkeket elpusztulni hagynák, a romladozókat pedig 
fel nem építenék: az ily főpapoknak s bármely java-
dalmazottaknak jövedelmök ő sz.-Felsége által zár 
alá vétethessenek és az érintett egyházak vagy épü-
letek igazítására és telkek visszaállítására használtat-
hassanak." 

Az 1647. évi 98-ik t. cz., valamint az 1723 . 
évi 55-ik t. cz. 5. §-a azt rendeli: h o g y s e m a püs-
pök uraknak és egyházak főpapjainak, s más egyházi 
személyeknek több mint egy javadalmat adományozni 
nem lehet. 

Ulászló király 6-ik rendeletében (1507.) a 8-ik 
czikk alatt az foglaltatik, hogy az ország törvényeit 
megszegő főpapok és más egyháziak méltóságaik- és 
javadalmaiktól örökre megfosztassanak. 

Ugyanannak 2-ik rendeletében (1495.) 3 ° i k 
czikk alatt, valamint az 1 7 4 1 . évi 15-ik t. cz. alatt 
azt olvassuk, hogy a Felség az egyházi méltóságokat 
külföldieknek nem adományozhatja. S ugyancsak ezen 
utóbbi törvény 16-ik czikke a főpapok és más java-
dalmasoknak megyéjükben és javadalmukban köteles 
tartózkodása és lakása iránt intézkedik. 

Ott van továbbá az 1647. évi 100-ik t. cz. 
által megújított 1504. évi 26-ik törvényczikk, mely 
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a következőkép szól: „ A papokat nem kell meg-
erősíteni, ha a kegyurak nem akarják. Némely főpap 
urak, a megyéjökbeli egyházak minden papjait arra 
szokták kényszeríteni, hogy miután a papságra meg-
választatnak, magukat a püspöknek bemutatni, azok 
előtt esküt tenni és e felett leveleiket kivenni tar-
toznak. Mi a nemeseknek nyilvános hátrányára szolgál, 
mivel szent István király idejétől fogva mindenkor sza-
badságukban állott maguknak papokat választani. Annál-
fogva rendeltetett, hogy ennek utána egyik pap se 
köteleztessék arra, sem kegyura akarata ellen egyik 
is meg ne erősíttessék. Mert különben azon birtokbeli 
jobbágyok, hol az történik, azok főpapjának tizedet 
adni ne bátorkodjanak." 

A 18-ik lapon közöltük az 1638. évi 30-ik 
t. czikket, mely a Felségnek a kegyúri privilégiumok 
osztogatására vonatkozó bőséges adományozásait 
korlátolja. Az esetek és törvények egész hosszú 
sorozatával igazolhatnánk még, hogy a legfőbb kegyúri 
jog gyakorlatában a törvényhozás mindenkor részt vett, 
arra vonatkozó bővítő, vagy szorító rendelkezéseket tőn, ̂  
a kegyurasági jog nem a királyi rendeletek, de a törvény 
értelmében gyakoroltatik, s a Felség által történő-
kinevezések épen úgy, mint egyéb adományozások, 
voltaképen a Felség kegyeinek nyilvánulásai, a mit 
igen természetesen más nem tehet, mint maga a 
Felség. 

S ez máskép nem is lehet. A koronának tagja 
a parliament, s illetőleg az egész ország. Már 
fentebb kimutattuk, hogy törvényeink szerint nem 
csak a király, de maga az ország is „apostoli." Ez. 
igen természetes. Az egyházakat, püspökségeket, stb. 
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szent István a nemzeti közvagyonból, tehát a nem-
zettel együtt alapította. 

Már az Etelközben létrejött ös (vér) szerződés 
2-ik pontja Béla király névtelen jegyzője szerint a 
következőket rendeli: „valami jót munkájokkal sze-
rezhetnek, senki közölök ki ne legyen zárva belőle." i) 
Ez ős-szerződés alapján a vérrel szerzett új föld a 
nemzet által birtokba vétetett, felosztatott, s minden 
nemzetségnek az egyéni része kijelöltetett. S ezt birta 
kiki addig, míg hűtlen nem lett a fejedelemhez, míg 
magva nem szakadt. Ekkor a birtok a koronára szállt 
vissza, de csak azért, hogy azt ismét új érdemekért 
másoknak adományozza. Az így visszaszállt birtokok 
adattak az egyházak- és egyháziaknak adományul, s 
ezenkép a forgalomtól elvonattak, mert az egyházi 
javak többé a koronára vissza nem szálltak. Mindez a 
nemzet akaratával történt. Mert a midőn már az 
egyház részére való adományozásokat a rendek 
elégnek tartották, alkották a holt kézről szóló tör-
vényt, melyről később lesz szó. 

Az egyházak alapításában tehát szent Istvánnal 
s a többi királyokkal a nemzetnek egyenlő része 
volt, s azért a nemzetet a koronával egyenlően 
megilleti a legfőbb kegyúri j o g ; s azért lett az 
ország is, mint maga a király, apostoli. 

A jogfolytonossághoz híven történt ennélfogva 
az 1848. évi 3. t. cz. 6. és 7. §-ának megalkotása, mely 
a főpapok kinevezését, s így a legfőbb kegyúri 
jogok gyakorlását is miniszteri ellenjegyzés szerint 
történendőnek rendeli. 

') Toldy F . A magyar birodalom alaptörvényei. Buda, 1861 . 3 . 1. 



E törvény ellenében észrevétel legelőbb csak 
1867-ben merült fel. Az országnak újonan kiszemelt 
herczegprimása 1867-ik évi január hó végén a Fel-
séghez egy promemoriát nyújtott be, a melyben elis-
meri a koronának az acatholicusok vallásügyeiben 
való legfelsőbb felügyeleti jogát ; azonban kiemeli, 
F o g y a catholicus egyházra nézve azt a Felség 
csak mint apostoli gyakorolhatja, s így az 1848-ik 
évi törvények által instituált cultus-ministeri állás 
ellen észrevételt téve azt javasolta, hogy a legfőbb 
kegyúri jog gyakorlata, nevezetesen a püspökök 
kinevezése, az egyházjavak adományozása, az alapok, 
alapítványok és iskolák feletti legfőbb felügyelet 
és a legfőbb fegyelmi jognak gyakorlása az inter-
confessionalis parliament és cultus-ministeri ellen-
jegyzés kikerülésével, a priviás közvetítése útján tör-
ténjék. 

A Felség e promemoriát Mailáth György can-
cellárnak véleményre adta ki. De a buzgó catho 1 

licus cancellárnak véleménye a primás javaslatára 
nézve kedvezőtlen volt. A Felség még alaposbb 
informatiót kívánt ez ügyben, s azért a haza bölcsének 
véleményét kívánta ismerni. Deák 1867-ik évi feb-
ruár 8-án volt ő Felségénél legfelsőbb kihallgatáson, 
a mikor is a Felség közölte vele mind a primás, 
mind a cancellár nézeteit. Deák is ép oly hitbuzgó, 
egyházát szerető férfi volt, mint a cancellár; és 
mégis a cancellár véleményét támogatta, s a Fel-
séget teljességgel megnyugtatta. *) S# !a haza bölcsének 

Egyetértés 1884-ik év 329. sz. „Schlauch programmja a korona 
előtt" Eötvös Károlytól. 
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e példája megnyugtathatna mindenkit a felöl, hogy 
a létező viszonyok a joggal, ¿z fennálló törvényekkel 
szigorúan megegyeznek. 

De a primási promemoria a Szent-László-Tár-
sulatnak 1884-ik évi nov. 27-én tartott ülésében 
„kibékíteni az államot az egyházzal" czímü program-
mal, mint láttuk, megújult. E programmot ismétli Ck 
úr röpirataiban, kinek hogy mily tévesek állításai, s 
ebből levont minden következtetései, a fentebbi 
történelmi adatokból és törvényekből eléggé meg-
győződhettünk. 



III. 

A nem catholicusok gyakorolhatják-e a patro-

natus jogot? Az 1818-ik évi kegyelmes királyi 

rendelet. 

Az egyházjogi írók e kérdésnél két táborra 
oszolnak. Mindkét részen nagy tekintélyek vitatják 
az ellenkezőket, s példákkal, törvényekkel támogatják 
mindkét részről állításaik vagy theoriáik helyességét. 

Németországban a westphali béke a nem 
catholicusoknak s illetőleg protestánsoknak biztosí-
totta a patronatus jogot, s ma már ott ez kérdést 
nem képez. Általános szabályként elfogadtatott azon 
elv, hogy a birtokkal jár a teher, s a teherrel a jog. 

Nálunk is a jogtörténelmi fejlődés oda irányult, 
hogy az átszármazás útján szerzett patronatusnál a 
jog gyakorlatában az acatholicusság ép oly kevéssé 
szolgálhat akadályul, mint a hogy ez nem adhat okot a 
tehertől való menekvésre. Mert bizony sok helyen az 
egyes birtokosok szabadulni kivántak ezen teherrel 
járó jogtól, de hasztalan. 

A catholicus érdekek előmozdítására alkottattak 
azon időnkénti törvények, melyeket fentebb ismer-
tettünk, s melyek főként a protestáns birtokosság menek-
véseinek kivántak útban állni. 



Egyébként érdekes a magyar jog egyik régibb, 
de mondhatni máig legkitűnőbb tanítójának, Szleme-
nics Pálnak erre vonatkozó emez előadása: „Sokan 
kételkednek azon, ha vallyon Egyházpártfogói Igaz-
sággal (értsd: joggal) a Katholika Hiten nem levők 
birhatnak-e ? Azonban mivelhogy ezen Igazság csu-
pán Világi Igazság, s magában semmi Egyházi 
Hatalmat sem foglal ; azon kételkedésnek semmi 
gyökeres talpköve sincsen. Es valójában, hogy mi Ha-
zánkban Pártfogói Igazsággal a más Hitenlévők is 
birnak, azt a tapasztalás, sőtt a Pázmány Péter 
alatt tartott 1630-diki Megyebeli zsinatnak V-ik 
Rendelése is bizonyítja." ]) 

íme itt is, mint mindenütt, a canonokkal ellen-
tétes, de hazánkban érvényes rendelkezésre akadunk, 
mely a külön magyar patronatus lételét mindjobban 
feltünteti. Itt is csak az van mondva, hogy a patro-
natus világi jog, nem egyházi eredetű, s mint poli-
ticai jog semmi egyházi hatalmat magában nem 
foglal. A birtokkal tehát együtt jár a jog, tekintet 
nélkül a birtokos felekezetiségére. 

Szlemenics minden jogászra, minden magyarra, 
s minden hazafira nézve elég tekintély lehet, hogy a 
tételes törvényeken és szabályokon alapuló tanításait 
minden kétely nélkül elfogadhassa. A kire nézve 
pedig még ez sem tekintély, ott van a tudós 
jezsuitából herczegprimási és cardinalisi rangra 
emelkedett Pázmány Péter tekintélye; ott van a 
nagyszombati magyar egyházi zsinat rendelése, a mely-
nek úgy is, mint magyaroknak, úgy is, mint catholi-

') Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény. 1823. I I . k. 423. 1. 



cusoknak hódolnunk kell. A magyar egyháznak egy-
egy buzgóbb védője, áldozatkészebb híve Pázmánynál 
nem volt. Elfogulatlan protestánsok is meghajolnak 
hitbuzgósága, hazafisága, jelleme és érdemei előtt; 
pedig a protestantismus az ő buzgólkodásának sok 
kárát vallotta. Es Pázmány a nagyszombati zsinat 
V. rendelését szükségesnek tartotta, a magyar joggal 
és jogfolytonossággal megegyezőnek találta, s azt 
sanctionálta. Hogy lehetnek ennélfogva némelyek a 
pápánál pápábbak — igazán érthetetlen. 

Daczára hogy a jog, a törvény igy rendelkezik, 
félreismert egyházi érdekekből s egyházi befolyásból 
adattak ki néha királyi rendeletek, a melyekben a 
patronatus jog gyakorolhatása a catholicus vallástól 
tétetett függővé. A magyar közjog ismerői tudják, 
hogy az ily kegyelmes királyi rendelményeknek mily 
érvény tulajdonítandó; tudják, hogy a régi ország-
gyűléseken ezek miatt mily temérdek gravamen volt ; , 
s tudják, hogy az ily sérelmek orvoslata és meg-
előzése czéljából alkottattak az 1 7 1 5 , évi 3., az 
1 7 4 1 . évi 1 1 . , úgy az 1790/1. évi 10-ik törvény-
czikkek; de azért a sérelmek megmaradtak, az ország-
gyűlések mindvégig gravamenekkel foglalkoztak, míg 
végre kénytelenek voltak az 1848-ik évi felelős kor-
mányzati rendszer alkalmazása által az e tekintetben 
való meddő' küzdelemnek véget vetni. 

o 

Az ily sérelmes királyi rendeleteknek érvénye 
tehát, szemben a tételes törvénynyel — elég legyen 
a sok közül csak az 1723 . évi 55. t. cz. 5. §-ára 
hivatkozni — elenyészik. Csak a fogyatkozásnak, a 
gyengeségnek jele az ily királyi rendeletekre való hivat-
kozás. Egyébként az ily királyi rendeletek alkalmiak 
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lévén, akárhány van olyan is, mely a korábbival 
teljes ellentétben áll. 

József császárnak tulajdonítja O. úr a sérelmet, 
ki rendeleteivel megengedte a nem catholicus vallá-
súaknak is a kegyúri jog gyakorlatát; de a hely-
zetet azzal menti, hogy József császár halálos ágyán 
sérelmes egyházügyi rendeleteit visszavonta. A dolog 
másként áll. József császár, — e bámulatos nagy 
elme, nagy szív — 1790-ik évi február hó 20-ikán 
szállt korai sírjába. 

Elhunyta nekünk magyaroknak véghetetlen nagy 
kárunkra esett. Betegsége veszélyesb jelleget csak 
február 5-én öltött; legalább erről őszinte tudósítást 
-ekkor vett. De azért ezentúl is ép elmével, lelkese-
déssel dolgozott népeinek javára, boldogítására. A 
Magyarországra vonatkozó sérelmes rendeleteit pedig 
már január hó 26-án visszavonta. Erre vonatkozó 
rendeletében miniszterének a következőket irja : „Ily 
körülmények közt semmit sem lehet félig tenni. Én 
tehát a magyar és erdélyi rendek minden panaszait 
egyszerre meg akarom szüntetni. Szivemből kívánom, 
hogy Magyarország boldogságában és a jó rendben ez által 
annyit nyerjen, mint én rendeleteim által kívántam neki sze-
rezni minden ügyeibenA vármegyéknek szóló, s a nem-
zetet valóban ritka örömmel, bámulatos lelkesedéssel 
-eltöltötte körrendelet már január hó 28-án tétetett 
közzé, melyben kijelenti a császár: hogy az ország-
gyűlést egybehívandja, magát megkoronáztatja, min-
dent az 1780-ik állapotba helyez vissza, a törvényekkel 
-ellenkező rendeleteit eltörlötteknek nyilvánítja, stb. 
De két ügyre vonatkozó rendeleteit épségük és érvényükben 
teljesen fenntartotta, mint azt a körrendelet 4-ik pontja a 



— 47 — 

következőkép körvonalozza: „De türelmi rendeletünk, 
úgyszintén a lelkészségek szabályozását és a jobbágyokat 
illetők érvényben maradjanak, mert azt hiszszük' 
hogy ti ezekben magatok is megnyugodtatok." 

A dolog tehát egész ellenkezőleg áll. József 
császár vallásügyi rendeletei nemcsak hogy vissza 
nem vonattak, hanem azok érvényükben fennmarad-
tak, s igy ma is a hivatkozás alapját képezik; sőt 
mindezeken felül az 1790/1-ik évi országgyűlés azok 
nagy részét a vallásról szóló 26-ik törvényczikkbe 
befoglalta. 1) 

A birtokkal járó patronatus jog gyakorlata 
•ellenében tehát az alapon, mert a patrónus nem 
•catholicus, hanem bármi más vallásfelekezetnek tagja, 
törvényes kifogást tenni nem lehet. Legalább hazai 
törvényeink szerint tenni egyáltalán nem lehet. S 
ezt az illető helyeken jól tudják, s a törvény ezen 
rendelkezését tisztelik is. Tehát nem áll az, hogy 
az egyház ideiglenesen túri ezen joggyakorlatot, 
hanem tiszteli a törvény rendelkezését, mely az 
•egyházat hivatásában legkevésbé sem sérti. Es ha 
nem tisztelné a törvényt, vagy ha úgy tetszik, nem 
tűrné a jog gyakorlatát, a patrónus ajánlottja a 
világi javadalom élvezetében háborítatlanul megma-
radna, s ez élvezetben őt senki sem háborgathatná. 

A nem catholicus patronusok praesenta jogának 
gyakorlata ellenében a legfőbb helyen hazánkban nem 
is történt semmiféle észrevétel, pedig tudunk esetet, 
hol a nem catholicus, de még csak nem is keresztény 

') Lásd erről Irinyi Józsefnek „Az 1790/1-iki 26-ki Vallásügyi 
Törvény keletkezésének történelme. Közjogi észrevételekkel a bécsi és linczi 
békekötések alapján" czímű, Pesten, 1857-ik évben megjelent munkáját. 
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patrónus több egyházra gyakorolja a praesenta jogot' 
saját személyében. Es ha Pázmány Péter ma élne, a 
catholicus érdekeknek ebben ma sem látná semmi 
sérelmét. 

Nem tagadhatjuk, hogy vannak helyek, hol 
bizonyos körülményeknél és álszeméremnél fogva 
azon módozatot találták fel, hogy a praesentát nem 
az úrnak, hanem a szolgának kezéből fogadják el. 
Mennyiben megtisztelőbb e mód az egyházra s 
az illetőkre nézve, s mennyiben van ez úton a tisz-
tesség megóva, nem akarjuk bonczolni. 

Es a kik azt mondják, hogy ez anomalia, azt 
feleljük: hogy végelemzésében elismerjük azt mi is 
anomaliának, s itt is a summum jus, summa injuria 
elvet látjuk fennforogni. De ezen anomaliát ha 

') O. úr a nem catholicus többi keresztény felekezetek patronatus • 
joggyakorlatát nem fájlalja annyira, mint amennyire ezt különösen a zsidók 
részéről sérelmesnek találja. (Ny. s. 4. 1. más. röp. 9—10 1.) És csodálko-
zunk is rajta, hogy a protestánsok joggyakorlata ellen a midőn annyi 
elévült királyi rendeletet kinyomozni szükségesnek talált, a zsidókkal szemben 
semmiféle egyházi vagy világi törvényre nem hivatkozik, valószínűleg azért, 
mert arra nem akadt. Segítünk ebben mi neki. Ott van ugyanis az 1431- ik 
évi baseli zsinat, a mely 19-ik ülésében a zsidókat a patronatus joggyakor-
lattól eltiltá. Látjuk ebből, hogy a zsidók patronatusi joggyakorlata nem is 
újabb keletű. Csakhogy e zsinati végzések IV. Eugen pápa által haereticu-
soknak nyilváníttattak, s a zsidók joga ellen szóló ezen canon az 
egyház feje által mint kárhozatos megsemmisítve lett. Ettől azonban teljesen 
eltekintünk és arra utalunk, hogy a canonok végtelen számát tudnók 
idézni, a melyeknek érvényét az egyház maga sem ismeri el azon egyszerű 
oknál fogva, mert azok nagyon, de tiagyon régi viszonyokhoz lettek alkal-
maztatva, s ma már azon viszonyokkal merőben ellentétesek állnak fenn, a 
melyeket respectálni kell. Az egyházi és a hazai magyar patronatus jog 
közt fennforgó ellentétre és külömbségekre már sokszor utaltunk. Itt is csak 
azt ismételhetjük, hogy a külön magyar jog érvényénél fogva a zsidók pat-
ronatussága ellen észrevételt tenni nem lehet, mert a jog a birtokkal együtt 
mindenkire átszáll. És e jog gyakorlata senkit izgatottságba, nem ejt, leg— 
felebb azt, ki reményeiben, számításaiban csalódott. 
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orvosolni akarjuk, azt gyökeresen kell orvosolni, s 
nem egymagában véve, hanem mindazokkal kapcso-
latban, a melyekkel elválaszthatatlan összefüggésben 
van. Mert az egyháziak némely része anomaliának hir-
deti azt, hogy a nem catholicusok gyakorolják a patro-
natus jogot. Ellenben ugyanők nem akarják elismerni 
anomaliának azt, hogy a nem catholicus hivő is tartozzék 
a párbért fizetni. Ily anomaliák egész özönnel léteznek, 
de ha egyet nem tűrünk, akkor ne engedjük a 
többit sem és orvosoljuk valamennyit a jog alapján, 
s rendezziink mindent. 

De át kell térnünk az 1818-ik évi május hó 
27-én ]) 16859. sz. a. kibocsátott királyi rendeletre, 
mely O. úr indítványa és munkáinak egyik sark-
kövét képezi. 

Fentebb előadtuk, hogy a királyi rendeleteknek 
a törvénynyel szemben mi érvénye sincs, s azt is meg-
jegyeztük, hogy az ily rendeletek alkalmiak szok-
tak lenni, a melyekkel szemben állnak a más alkalmi 
ellenkező rendeletek. A kérdéses királyi rendelet pedig 
épen ily alkalmi, bizonyos specificus esetre szóló 
volt, mely általánosan kötelező szabályul sem annak 
idején, sem ma nem tekintetett. 

És mi azt hirdetjük, hogy O. úr a kérdés alatti 
1818-ik évi május hó 27-én kelt 16859. sz- kegyel-
mes királyi rendeletet mind e mai napig nem is 
látta, sem nem olvasta; nem tudja, hogy az mit is 

*) O. urat sajátságos fátum üldözi. Mint mindenben, úgy itt is téved. 
Mikor de papiro ad cartham átvisz valamit, már az mindjárt átváltozik A 
kérdéses királyi rendelet keltét is május helyett márcziusra teszi. Még 
nevezetesebb az, hogy a Ny. s. 64. 1. az 1885. évi ápril 23-iki közgyűlésen 
tariott beszédét 1884-iki kelettel látja el. Ilv tévedések munkájában egész 
özönnel vannak. 

4 



tartalmaz. Constatáljuk továbbá azt is, hogy e 
kegyelmes királyi rendelet sem Szeged város tör-
vényhatóságának, sem Csongrádmegye közönségének 
sem annak idején, sem később meg nem küldetett, s így 
e két positiv adatunknál fogva merjük hirdetni azt 
is, hogy a többi törvényhatóságoknak sem küldetett meg, 
hanem csakis egy helyre. Majd később megmondjuk, 
hogy hova. 

De honnan van mégis, hogy e rendeletre és 
annak tartalmára O. úr oly bizton és oly gyakran 
hivatkozik. Megmagyarázzuk ezt a közönségnek. 
Létezik egy munka latin s magyar szöveggel kibo-
csátva, a melynek magyar czíme a következő: 
„Egyházi közügyekben 1844-ig kibocsátott kegyel-
mes királyi Rendelmények, kivonatban előadva. A 
negyedik legújabb latin kiadás után." Nagyszombat-
ban, 1846. 8-rét, 289. 1. — E munka 283-ik lapján 
találjuk a következő közleményt: „Lelkészválasztási 
jogot vegyes hitű lakosokkal ellátott városokban 
csak catholicus polgárok gyakorolhatnak. (1818. 
máj. 27. k. 16859. sz. a. int. beszterczebányai püspöki 
helytartónak szóló.)Ll 

íme ez képezi O. úr kútforrását. De érdekes e 
munka kiadójának az előszóban foglalt eme meg-
jegyzése: „Jóllehet pedig több rendeletek legujabb 
törvényeink által érvényességükből kivetkőztettek, mind a 
mellett szükséges volt azokat, mint mégis okleveles 
régiségeket, e gyűjteménybe, nehogy tökéletlenséggel 
vádoltassák, felvenni." 

Az újabb törvények által érvényességéből kivet-
kőztetett régiség tehát az, a mely a nagy vállalkozás 
kiindulási alapját képezte. De hogy régiségek a mai 
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tételes törvények gyengítésére lehessenek, — azt 
senki el nem hiszi. 

Téved tehát itt is O. úr, s téves az innen levont 
minden következtetése. 

J) A beszterczebányai püspöki helytartónak szóló 1818-ik évi királyi 
rendelet, mely mint hiszszük csakis ide küldetett meg, előttünk is a maga 
teljességében ismeretlen. De nem is kívánjuk azt ismerni, arra semmi szükség 
sincsen. A fentebb közlött kivonat eléggé tájékoztat bennünket arról, hogy 
az egy ott és akkor fennforgott concret eset elintézésére bocsáttatott ki. A 
régi bányavárosok jogviszonyai előttünk nem ismeretlenek, s így nem az 
O.-féle hozzávetés modorában, de positivitással mondhatjuk, hogy a felvidéken 
vannak városok, hol a kegyúrsági jogot régebben a bányapolgárság és nem 
a város közönsége, vagy egyeteme gyakorolta. E szót pedig polgárság nem 
a mai közönséges, — de az 1848-ik évig fennállott közjogi értelmében kell 
venni, mert az a municzipiumtól külön testületet képezett. E szerint az 
1818-iki királyi rendeletet a mi viszonyainkra vonatkoztatni nemcsak hogy 
ma nem lehet, de még 1818-ban sem lehetett volna. 

4* 



V. 

I. Lipót király és votuma. Szt.-István és a 

Regnum Marianum. 

I. Lipót királyra a magyar ember némikép hála-
érzettel szokott visszagondolni, mert az ő uralko-
dása alatt került vissza a magyar korona birtokába 
ős Buda vára. Az ő uralkodása alatt vétetett vissza 
a törököktől hazánknak pogány járom alatt nyögő 
legnagyobb része. De másrészről a hazafiak még 
ma is a legnagyobb fájdalommal tekintenek az I. 
Lipót alatt történtekre, mert aligha volt még a 
magyar oly kegyetlen üldözéseknek kitéve, mint a 
milyennek ekkor, a hatalomnak idegen durva eszközei, 
a német parancsnokok kénykedései által kitéve volt. 

A Caraffák vérengzései ekkor tartottak, s az 
irtózatos dúlások s confiscalások között áldozatul 
esett az országnak legszentebb joga, szabadsága, 
alkotmánya. Idegenebb lett a magyar visszanyert 
hazájában, mint volt a pogány uraság alatt. 

Ekkor írta az önzetlen hazafiságánál, föláldozó 
lelkesedésénél fogva történelmünknek egyik csaknem 
páratlan alakja, korának a szenvedések által mintegy 
felszentelt martyrja a „Recrudescunt inclytae gentis 
Hungáriáé vulnera"-it; ekkor üldöztetett a nemzet 
az önvédelem utolsó eszközének megragadására, s-



jeruzsálemi Endre király 1222-ik évi azon törvényére 
hivatkozva: „hogy ha pedig mi, vagy valaki utódaink 
közül, valamikor is, ezen rendeletünkkel ellenkezni 
akarna, ennek erejével, hűtlenség bűne nélkül, mind az 
ország püspökei, főrendü s nemesei, összesen s egyen-
kint a mostaniak, jövendőbeliek és örököseik, nekünk 
és örököseinknek mindörökké szabadon ellentállhas-
sanak s ellentmondhassanak" — fegyvert fogni 
kényszerült. 

Azért sajnosan esik nekünk magyaroknak, a 
midőn I. Lipótra való hivatkozások által Szt. István 
emlékének, maradandó érdemeinek elhomályosítá-
sára czélzó törekvéseket látunk, s a nem minden 
czélzatosság nélküli — Timon közleménye alapján 
bizonyos elvitázhatatlan dolgok I. Lipót király érde-
meül tüntettetnek fel. 

Hazánkat, nemzetünket a boldogságos szűz oltal-
mába Szt. István király ajánlotta fel.2) O alatta lett 
tehát az ország Regnum Marianum-voü,3) ő építtette 
a templomokat, stb. S hogy a Nagy-Boldog-Asszony 
cultusa nálunk magyaroknál sokkal kifejlettebb, mint 
talán másutt, az is Szt. István emlékénél fogva 
történt. Az ő koronázása, az ő halálozási napja egy-
aránt augusztus 15-ére, N.-B.-Asszony napjára esett. 

És Szt. István emléke, cultusa soha sem volt 
nagyobb, mint épen Lipót király alatt. Soha sem 

») Ez örök időkre alkotott törvény az 1687. évi 4. t. cz. által már 
eltörölve volt. 

2) Bajorország is a szűz Mária védnöksége alatt állt. A régibb 
bajor pénzek hátlapján ugyanazt a veretet látjuk, — Máriát a kisded Jézus-
sal — mint a magyarokon, köriratuk pedig ez volt: „Patrona Bavariae." 

3) Közjogunk mit sem tud az O. úr által említett (m. r. 3 1.) Mária 
örökségéről, a mi ellen tiltakozunk, mert e kettő közt nagy külömbség van. 
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esengett a magyar annyira Szt. István kora után,, 
mint épen a 17-ik század vége felé. 

Akkor keletkezett ama szép egyházi ének, mely 
politikai vonatkozásainál fogva sokaknak talán ma 
sem kedves, de melyet I. Lipót alatt a magyar 
nemzet, egy egész ország hangja, áhítattal zengett. 
Akkor hangzott bérczen völgyön : 

„Ah hol vagy, magyarok tündöklő csillaga! 
K i voltál valaha országunk istápja! 
Hol vagy István király ? Téged magyar kiván, 
Gyászos öltözetben te előtted sírván. 

Rólad emlékezvén csordulnak könyvei, (sic) 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. 

Virágos kert vala hires Pannónia, 
Mely kertet öntöze hiven szűz Mária. 
Kertésze e kertnek István király vala; 
Behomályosodott örvendetes napja. 

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, 
Hozzád fohászkodunk árva maradékid. 
Tekints, István király, szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet régi országodra. 

Reménységünk vagyon Benned s Máriában, 
Mint magyar hazánknak hív királynéjában. 
Mig éltedben minket ennek ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt feláldoztál."1) 

') Beöthy Zs. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. 2-ik 
kiad. Budapest, 1880. I . k. 224. 1. — Ilyenek voltak a régi magyar egy-
házi énekek, a melyekből még csak az ismeretes „Áldd meg országunkat, 
mi magyar hazánkat, vezéreljed jóra a mi királyunkat", stb. hazafias vonat-
kozású éneknél több ma már alig-alig van. Kiküszöbölte azt lassanként egy 
bizonyos „szellem", s ugyanazon szellem fájlalja a jelen kor hitbuzgóságának 
hiányát, a mely csakugyan nagyot hanyatlott. Szelepcsényi primás énekes 
könyvét kiküszöbölték, mert abban néhány protestáns eredetű szép ének is 
fel volt véve. Az a szerencsétlen „szellem" minél több gyomot vél kitépni,, 
annál jobban letarolja a hitbuzgóság virágait is. 



így énekelt a magyar nemzet épen I. Lipót 
alatt. 

S mi nem engedhetjük, hogy bárki is Szt. 
István emlékét, érdemeit, a nevéhez tapadt eszméket, 
az általa nemzetének szerzett jogokat elhomályosítsa ; 
— különösen akkor, midőn ezt a patronatus jogról 
szóló egész halmaz tévedésnek leplezésére szolgálónak 
látjuk. 

így vagyunk az I. Lipót király votumával is. 
Az a votum a nemzetre s az egyházra nézve nem 
kegy; arra jogászok, történetírók, egyházi férfiak 
hivatkozni soha sem szoktak. Mert Lipót királynak 
van koronázási esküje és hitlevele. Ott kötelezte magát 
arra: hogy a Szt. István király által a nemzetnek 
szerzett jogokat megtartja és mások által is meg-
tartatja, s igy a patronatus jogból folyólag köte-
lezte magát a hadjáratok alatt elpusztított templo-
mok felépítésére, az egyházakat illető javak vissza-
adására, stb. 

A mi tehát Lipót király votumában foglaltatik, 
az nem gratia, az kötelesség. Es csak sajnálni tudjuk, 
hogy Lipót király e kötelességeket nem teljesíthette, 
ha tetszik, votumát be nem válthatta. Mert ezt hirdeti 
az 1715-ikévi 60-ik törvényczikk, a hol III. Károly 
király kötelezi magát a lerombolt magyarországi 
egyházak felépítésére, melyeket felséges atyja fel 
nem épített. S nem akarjuk e dolgot tovább fejte-
getni ; azok a háború által megrongált s elpusztult 
templomok legnagyobb részben nem is épültek fel 
ezenkép; sem az érsekek és püspökök nem épitették 
fel azokat, hanem legtöbbnyire a patronusok, a nép, 
a községek s városok építették azokat fel. 
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Azért mi tiltakozunk O. úrnak azon óhaja ellen, 
hogy Szeged úgy váltsa be fogadalmát, mint azt /. Lipót 
votiLmával tette. Mi a fogadalmi templomot igazán 
fel akarjuk építeni és fel is fogjuk azt építeni. Fel-
építjük díszesen, mint azt e nagy catholicus város ér-
deke — a catholicismus külső nyilvánulása — kívánja. 
Felépítjük azt emlékszerü styl-ben, mert azzal mi azon 
nagy fájdalmakat és szenvedéseket, melyeket az által, 
hogy a veszély elöl ínég nem futottunk, hanem azt 
keresztényi türelemmel nélkülözések közt viseltük, 
megörökíteni óhajtjuk. Felépítjük azt gazdagon, mert 
ez eszme mindenikünket lelkesít, s a midőn az alkal-
mas idő arra bekövetkezend, az eszme megvalósí-
tására mindenki áldozatait meghozza. Szeged népe 
zászlójára azt irta : „Mert javáért Szeged mindenét 
felszánja]) S ezen szent czélunk kivitele körül nem 
tűrjük meg az avatatlan és a szerencsétlen kezek 
belemarkolását ; mert van hatóságunk, mely minden 
szépért, jóért, lelkesen buzog, s mely catholicus 
érzelmeiben magát senki által felülmúlatni nem engedi. 
Mert mi ezen czélunk kivitelében nem vezéreltetünk 
sem szereplési vágytól, sem dicsőség-szerzéstől, sem 
elismerések és kegyelmek nyerésétől. Bennünket a 
hitbuzgalom, 3 a mindenki által kifejezett szükségesség 
éi'zete vezetend. 

Mert a szükség érzete vezette Szeged népét közel 
másfél századdal ezelőtt oda, hogy Szt.-Demeternek 
romokban heverő egyházát felemelje s kiépítse. ( 1746— 
1750-ik években). Pedig akkor a város közviszo-

') Az 1806-ik évi insurrectio alkalmából a belvárosi gyalogság 
részére készült zászló. 



nyai a mainál sokkal, de sokkal kedvezőtlenebbek 
voltak.1) 

Es akkor is Szeged népe épen a hitbuzgóság 
emelése czéljából előbbrevalónak találta a templom-
építésnél az iskolák felállításáról s az elvadult ifjúság 
neveléséről gondoskodni, mi végből az egyházi hatóság 
részéről is ellenzett piarista-rend bevezetését elha-
tározta. 

Ugyanezen szükség érzete vezérli Szeged népét 
másfél század múlva fogadalmi templomának feleme-
lésében, csakhogy most is épen a hitbuzgóság emelése 
tekintetéből elöbbvalónak találnánk egy oly intéz-
ménynek felállítását, a melynek létrejövetelét hogy ki 
és miért hátráltatta, sőt az ellene nyilvánult legelső 
fellépését is hol és mily alkalomból tette, s ez által 
mily kárát okozta a catholicus érdekeknek : azt mind-
nyájan igen jól tudjuk, s ezen tudomásunknak alkal-
milag nyilvános kifejezést is adtunk. 

Látjuk ezekből, hogy O. úr e kérdés körüli 
állításai is merő tévedésen alapulók, s levont követ-
keztetései is komoly számba nem vehetők. 

') Példakép elég legyen fölemliteni azt, hogy az 1721/2-ik katonai 
évben Szeged város összes, de mindennemű bevételei 15,343 rhenes frtra és 
53*/2 dénárra rugók voltak. Kiadásai pedig 15,160 frt 93V2 drt tettek. 
1731/2-ik évben pedig, a mikor szt.-Demeter egyházának tornya kijavítta-
tott, s illetőleg felépíttetett, a város összes bevételei (a kölcsönöket is 
betudva, a mi jócskán volt) 28,369 frt 39 drt, kiadásai ellenben 28,466 frt 
15 drt tettek. — 1741/2-ik évben a bevételek 19,831 frt 8472 drt, 
kiadásai 22,290 frt 67 drt tettek. Végül 1749/50-ik évben a templom 
•építési költségeknél fogva bevételei összesen 40,763 frt 18'/2 drra, kiadásai 
30,789 frt 581/a drra rúgtak; de a városnak ekkor már szédítő, 6000 frtot 
haladó adóssága is volt 



VII. 

Mikor kapta Szeged város a kegyúri jogot, s 

mily czímen gyakorolja azt? 

A magyar korona egyik legszebb joga volt a 
donatio, mely alatt közjogunk tanítása szerint azt 
értjük, hogy a honfoglalás alkalmával az egyes 
nemzetségek által megszállt (primae occupationis) 
birtokokat, ha hűtlenség vagy magszakadás következ-
tében a koronára visszaszállottak, azokat a korona 
újból adományozni volt köteles, honfiúi érdemek 
jutalmazására, és pedig ingyen. 

A birtok adományozásával az adományos sokat, 
igen sokat nyert. Mert a nemesi birtoknak birtokba 
vétele által az illető nemessé lett, az összes nemesi 
jogokat megszerezte, habár az a donatioban kimondva 
nem is lett. A donatio a nemességre való emelést 
implicite magával hordta. A birtokba vétel útján a 
birtokos megszerezte mindazon jogokat is, melyek 
a birtokkal járók, azzal elválhatatlanul egybekapcsol-
tak voltak, habár a donatioban azok nyíltan kifejezve 
nem voltak is. így megszerezte az adományos a 

') Ezt az 1848-ik évi törvények megszüntették, ma már a nemesség-
adományozás czímeres-levél (armalis) által történik. 



kegyúri jogot is, ha az már előbb az alapítás czímén 
a birtok urát megillette. 

A koronának azonban jogában állt a kegyúri 
jogot külön is adományozni, a nélkül, hogy ezzel 
kapcsolatban birtokadományozás történt volna. De 
az 1638-ik évi 30-ik t. cz a Felség ezen kegyeinek 
korlátozását rendelte el. 

III. Károly királynak 17 19. évi május hó 21-én 1) 
Laxenburgban kelt oklevelében a többi között fel-
említve találjuk, hogy a város jogai és szabadságai 
közé tartozik: „lelkészt, vagyis lelkipásztort törvény-
szerű javadalmakkal és terhekkel kinevezni és a hol 
kell, azt bemutatni." 

Ez oklevél alapján azt hirdetni, hogy a kegyúri 
jogot Szeged város közönségének III. Károly király 
adományozta, s azt csak 1719. óta birja, — igen 
nagy tévedés. Mert a patronatus-jogot — mint azt 
a jelen mü toldalékát képező értekezés feltárja2) — 
a püspökséggel folyt viszályai daczára is a város 
már 1713-ik év óta törvényszerüleg gyakorolta. Az 
azt megelőző időkben, nevezetesen a török uralom 
alatt, a város a patronatus-jogot nem gyakorolhatta, 
mert a világi papság egytől-egyig elmenekült, csak 
a barátok maradtak meg, a kiket a török urak 
mindenütt tűrtek, sőt velők rokonszenveztek. A 
mohácsi vész előtt a kegyúri jogot a város szinte 
gyakorolta. 

') Persze O. úr ezt a dátumot is hibásan, mindig márcziusnak írja. 
2j A toldalékban közöljük Reizner J . úrnak terjedelmesb munkájából 

azon részletet, mely az 1700—1720. évi egyházi s illetőleg patronatusi vil-
longást egész élénkségében tárja elénk. Ebből látjuk, hogy a patronatus-
ügy mindig az egyéni sérelmek indokából volt vitatás tárgya. 
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De még egy másik tévedést is tisztáznunk kell. 
Nevezetesen azt, hogy III. Károly király említett 
oklevele eliberattonalis — felszabadítást — oklevél 
lenne. Ilyet törvényeink nem ismernek. Talán a 40-es 
években a Batthyányak-, Bezeredyek-, Károlyiaknak 
volt jobbágyaikkal az úri szolgálmányok megváltása 
iránt kötött egyezségeiket ennek lehetne mondani, 
de törvényeink ezeket ismét örökváltság néven rendelik 
nevezni. 

De hogy is lehetne III. Károly király említett 
oklevele felszabadítási okmány ? Hát mi alój, kitől 
szabadíttatott fel Szeged népe, mely soha sem volt 
jobbágy? Hisz már az 1715-ik évi 37. és 107. t. cz. 
a következőket nyilvánítja: „Ámbár ugyan Buda, 
Pest, Sz. Fehérvár, Esztergom, Szeged sz. kir. városok, 
másként a cs. kir. hadseregtől a török hatalom alól 
kiragadtattak és régi polgárai s azok maradékai 
nélkül hagyattak egészen s annakutána pedig uj 
lakókkal népesíttettek, királyi kegy és kegyelemből 
elegendő szabadalmakkal voltak megajándékozva, mind-
azonát ő kir. Felsége azon városoknak, eziránt! 
további kívánalmaikról értesítést nyervén s ez iránt 
vizsgálatot eszközölvén, a karoknak s rendeknek 
alázatos könyörgésökre, az idő körülményei s az 
ügy kívánván, kegyelmesen kijelentette, hogy továbbá 
is tekintetbe venni és azok iránti kegyelmét kitüntetni 
kívánja." Valamint: „Ő Felsége kegyelmesen hozzá-
járulván, a karok és rendek Szeged városát utólago-
san szabad királyi városi állásába ujolag beveendő-
nek határozzák (melylyel, mint tudva van, régen fenn-
tisztelt néhai József császár s király által megerősített 
szabadalma s törvény erejénél fogva bírtnak ismertetik)." 
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E törvények szerint tehát a város szabad királyi 
volt az előtt is. Szabad volt, s szabadalmakkal élt 
az Árpádok alatt is, mert legrégibb jogviszonyában 
is, mint várnép, a hospites-ek szép jogával dicseked-
hetett. 

Törvényeink azon okiratokat, mint a milyen a 
szóban forgó, adomány- és szabadalmi levélnek (donatio 
et privilégium) nevezik; s jelentősége és következ-
ménye van annak, hogy mindenben, még az elneve-
zésekben is a törvényt és törvényességet megtartsuk. 

Az adomány- és szabadalmi levelek egyik neme 
magyar közjogunk szerint ismét új adomány (donatio 
nova) elnevezéssel bir, és ebben az a különös: hogy 
itt nem a dolog lényege — az adomány — az új ; 
hanem az adománylevél újra történt kiadása adja 
meg az elnevezés jelentőségét. A kik primae occu-
pationis birtoknak voltak jogában, az idők zivatarai 
által kétségessé lett jogaik erősítésére kénytelenek 
voltak uj adományt kieszközölni. Az ily dolog rend-
kívül sürün történt, s rendszerint minden korszakban 
szereztek az illetők uj adományt, főként ha egyes 
zsarnokok üldözéseinek voltak kitéve. 

Ily uj adomány III. Károly király szóban 
forgó levele is, melynek megszerzési oka egyszerűen 
az volt, hogy a város a szegedi várparancsnoktól, 
a szegedi kamarai praefectustól, a csanádi püspöktől, 
de még másoktól méltatlanul zaklattatott. Ezek elhá-
rítása s megszüntetése czéljából szerezte az uj ado-
mánylevelet, melynek tekintélye, ereje s tisztelete 
igen természetes, hogy nagyobb volt, mint a régi 
gyűrött pergamen-é, melynek pecséte már zúzódott 
és írása olvashatatlan volt. 



A ki az 1700—1720-ik évek eseményeit a városi 
levéltár adatai alapján behatóan, fáradságos egybe-
vetésekkel s críticai vizsgálattal szemügyre veszi, az 
tudja azt is, hogy ez uj adománylevél útján a város 
a sok külön-külön oklevél helyett egy olyan szaba-
dalmi levél expediálását igyekezett megnyerni, a 
mely magában foglaljon minden jogot, mely a város 
összes jogainak mintegy codexét képezze. 

Ez ugyan szép összegbe került, de azért tisztelt 
elődeink azt mégis megszerezték. 

De méltán kérdheti ennélfogva bárki is, hogy 
ha nem III. Károly királytól kapta Szeged a patro-
natus jogot, hát ki mástól ? Ha Károly király ez 
oklevele csak uj adomány, hol vannak a régiek ? E 
kérdésnél utalunk a város titkos levéltárában levő 
sok eredeti régi adomány- és szabadalmi levél közt 
előforduló, s Mátyás királynak 1458-ik évben Szeged 
város részére kiadott adomány-levelére, a melyben 

') Az oklevél eredetije a titkos levéltúrban 24 sz. a. őriztetik s 
tartalma a következő : 

„Commissio propia Domini Regis . . Nos Mathias Dei gracia, R e x 
Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Memorie commendamus tenore praesencium 
significantes, quibus expedit, universis : Quod nos tam ad humilime suppli-
cacionis instanciam fidelium nostrorum circumspectorum Johannis Myzer, 
ac Michaelis Litterati, Clementis Bothos juratorum et Johannis Pordan 
civium Civitatis nostre Zegendiensis, per eos in eorum, ac ceterorum 
universorum civium, hospitum et tocius communitatis eiusdem civitatis nostre 
nominibus, et in personis nostre propterea porrecte majestati, tum eciam ex 
gracia speciali eisdem civibus et communitati dicte civitatis nostre, id annu-
entes concedimus, imo annuimus et concedimus praesencium per vigorem ut ipsi 
a modo imposterum perpetuis semper temporibus universis, sicuti hucusque, 
ita et imposterum plebanias eorum utpote sanctorum Demetry et Georgy 
martirium, et magistratus hospitalium sancti Petri Apostoli, nec non 
beate E/yzabeth vidue ecclesiarum in eadem civitate nostra Zegediensi 

fundatarum, illi vei illis bene meritis personis, cui scilicet vei quibus 
ipsi pro utilitati ipsorum magis voluerint, liberam atque omni modam 
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a város közönségének Szt.-Dömötör és Szt.- György 
martinoknak, a Szt-Péter apostol-féle kórházi, és özvegy 
Szt.-Erzsébetről czímzett templomok plébániáira nézve a 
kegyúri jog gyakorlatát adja és engedélyezi, a mely plé-
bániákat szabadon adhatják jól érdemesült egyének-
nek, vagy a kiknek inkább akarják. De épen ezen 
királyi adomány-levélből nagyon is világos az, hogy 
e patronatus-jogot a város nem a királyi kegyből 
nyeri, hanem azt, mint az elősorolt plébániák alapí-
tója (fundatora), ősidőktől mindenkor, egész mostanig 
gyakorolta. 

E szerint Szeged az eredeti szerzés-mód czímén 
gyakorolja a kegyúri jogot, s ezzel fentebb a 17-ik 
lapon előrebocsátott állításunk, valamint az, hogy 
e jog realjog, tökéletesen bebizonyítva van. 

S még jobban kitűnik ez, ha azt is figyelembe 
veszszük, hogy miért csak épen e négy plébániára 
nézve szól a város kegyúri joga, holott mint tudjuk, 
Szegeden még több lelkészség, még több templom is volt. 
A sok közül elég legyen csak az alsóvárosi „havi bol-
dogasszony" tiszteletére szenteltet említeni, melyben 
már ekkor (1458-ban), sőt előbb is a Szt.-Ferencz-rendi 
atyák lelkészkedtek, s a mely templomról azt is tudjuk, 
hogy a király — Mátyás király — alapításának és 
bőkezűségének köszöni lételét, szóval fejedelmi tem-
plom volt. S épen ez ad kétségtelen magyarázatot, 

habeant donandi et conferendi potestatem, harum literarum, quibus sigillum 
nostrum secretum, quo ut Rex Hungarie utimur est appressum, vigore et 
testimoni mediante. Dátum Bude secundo die festi assumpcionis beate 
Marié Virginis, Anno Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
octavo. — Kivül : Hog az plebanossagot szabadon az kinek az szegediek 
alcaryak annak agjak Szeghedön." — E közlésben az eredeti orthographia 
megtartatott, csak a contractiok és abreviatiok vannak föloldva. 



hogy a király csakis azon egyházakra biztosította a. 
város kegyúri jogát, a melyeket maga a város 
alapított. A többire nem. 

E kegyúri joga a városnak, mint alapítónak, soha 
kifogás alá nem esett. Gyakorolta kétségen kívül 
az eredeti szerzés-mód jogczítnén. Királyi adomány-
levél sem kellett volna ehhez soha, hacsak valamely 
mellőzött választott már akkor is a „Nyilt seb" 
módjára támadást a jog ellen nem intéz, a mely 
támadás elhárítására voltak kénytelenek elődeink a 
király védelmét igénybe venni: épen úgy, mint a 
hogy a mult század elején a patronatus-jog elleni 
gyakori támadások miatt kénytelenek voltak a III. 
Károly által kiadott oklevélben a város jogainak 
codificatioját eszközöltetni. 

Mátyás király a Hunyadi-háznak tett nevezetes 
szolgálatainál fogva noha Szegedet igen kedvelte, ]) 
azt minden kitelhető jókkal elárasztotta, — mert az 
1462-ik évben Csanádon kelt és Szeged város javára 
kiadott oklevelében mondja : „mivel a királyok dicső-
sége a népek sokaságából s az országok dísze és 
ereje a városok gazdagságából és bőségéből áll; illő 
tehát: hogy a fejedelmek a népeket megtartsák és 
a városokat nagyobbítsák és pártolják, a melyekből 
a királyoknak s országoknak igért hasznok szár-
mazik, — hogy ez által mind a fejedelmek rendes 
gondviselése dicsértessék, mind pedig a népek és váro-

') A Hunyadi-ak számos leveléből elég legyen Mátyás királynak 
Diósgyőrött 1473-ban Szeged javára kiadott oklevelében foglalt következő 
kijelentésre utalni: „híveinknek, Szeged városa értelmes és gondos polgárai-
nak és az egész közönségnek azon hűségét és lelkes szolgálatait, melyeket előbb 
országunk szt. koronája, később pedig a mi felségünk irányában különféle 
helyeken és időkben sokféleképen tanúsítottak és teljesítettek, tekintetbe véve."-



soknak álladalma hasznot és gyarapodást nyerjen" 
— de azért a kegyelem osztogatásában a joggal 
nem élt vissza, csak a jogot védte, az igazat pár-
tolta és az öt megillető jogot ez esetben nem aján-
dékozta el Szegednek, habár az egyik legkedveltebb 
városa volt. 

Mátyás király leveléből végül kitűnik az, hogy 
az ősi jog a város egyetemét illeti meg; de Káról)'' 
király oklevele is világosan azt hirdeti, hogy a mint 
az elősorolt összes jogok, úgy a kegyúri jog is a város 
közönségét, annak egyetemét illeti meg, s ha e jog bizo-
nyos időszakokban csak a tanács, mint végrehajtó 
hatalom által gyakoroltatott, azt az akkori nehéz 
idők sajátságos rendszerének ismerése után nagyon-
könnyen érthetjük, s menteni tudjuk. A hatalm 
túlkapás akkor annyira ment, hogy még az ország-
gyűlési követeket is a tanács választotta a maga 
kebeléből, s a communitas csak a 30—40-es években 
kezdte meg alkalmi esetekből a jogokat vissza-
szerezni. 

A fentebbiekből látjuk, hogy O. úrnak további 
állításai ismét csak tévedések, s levont következte-
tései merő képzelgéseknél egyebeknek nem tekint-
hetők. 



VII. 

A szegedi joggyakorlat. A canónica visitatio. 

Mátyás király 1458-ik évi oklevelét, melyben 
Szeged város közönségének a patronatus-jog szabad 
gyakorolhatását biztosítj a, az elöljáróknak a város 
közönsége — egyeteme — nevében tett kérelmére adta 
ki. A jog gyakorlójául nem a tanácsot, hanem igen 
természetesen a város egyetemét képviselő egész 
közönséget — totius communitas-X. — jelölte meg, mely 
a mai törvényhatósági bizottságnak jogelődeül tekint-
hető, habár a kettőnek szervezete között jelentékeny 
különbség létezett is. Régi jogunk s törvényeink 
értelmében úgy a kegyúri jognak, mint más, a város 
egyetemét illető jognak gyakorlására más orgánum, 
mint a communitas, nem is létezett. A tanácsnak mint 
ma, úgy régen is megvoltak a maga szép jogai, 
volt elegendő hatásköre, mint a hogy ma is van; 
volt kezdeményezési joga; de azért általában a közön-
ségnek — communitasnak — egyik: végrehajtó orga-
numa volt. E jogkör, az orgánumoknak ezen hiva-
tása, különböző időkben különféle okokból meg lett 
sértve. Sokszor a felsőbbség parancsa rontotta le a 
jogot, a törvényes hatáskört, s oly abnormis álla-



potok fejlődtek ki, hogy a helyzet utóbb egész 
chaoticus-sá vált. 

III. Károly király a többször emlegetett 1719. 
úvi május hó 21-én kelt oklevelét, melyben a kegyúri 
jog gyakorlata újból biztosíttatik, hasonlóképen 
az egész közönség — communitas — nevében tett 
kérelemre adta ki, s kiadta mindazokat a közönség, a 
város egyeteme javára. 

A patronatust azonban hosszas idő alatt a 
város nem is gyakorolhatta, mert a lelkészkedést 
sok ideig — 1720. évtől 1789. évig — a kegyesrendi 
atyák teljesítették. A midőn pedig a jog gyakor-
latába a város újra bele jött, akkor meg az a saját-
ságos állapot létezett, hogy nem volt communitas, 
csakis a tanács létezett. A jogot tehát ekkor — 
valamint az 1726-ban újra alapított tápéi parochiára 
nézve több i d e i g — más egyáltalán nem is gya-
korolhatta, mint a tanács, mert a városnak más 
hatósága, organuma, communitása egyáltalán nem 
volt. 

A már fentebb említett körülményeknél fogva 

!) A tápéi parochiára nézve a patronatus-jogot illetőleg a városnak 
külön királyi adománylevele nincs is. De azért a jog gyakorlatában a 
város benne van, és pedig az 1726-ik évi újra alapítás jogcziménél fogva. 
Tápé régi község. A templom szentélye, hol régi falfestmények nyomait is 
észlelték, még a 14-ik század előtti időből való. Tápén az ős időben is 
Szeged város közönsége volt a patrónus. Erről ugyan oklevelünk nincs, 
de egyéb positiv adatokból azt bizton levonhatjuk. Tápét IV . Béla király 
1247-ben adományozta a szegedi hospeseknek. Előbb a csongrádi királyi 
várnak képezte ez javadalmát, de a tatárok által elpusztíttatott. Az erről 
szóló adománylevél Mátyás király átiratában máig fenn van. Érdekes a 
váczi egyházmegye Schematismusaiban Tápé alatt előforduló azon meg-
jelölés, hogy: „Patrónus: L . Reg . Civitas Szegediensis." — Ezzel szemben 
a csanád-egyházmegyei Schematismusokban az összes szegedi és kisteleki 
parochiák alatt az olvasható, hogy: „Patrónus: I. Magistratus civicus." 



a kegyúri jog gyakorlata tehát szabályellenesen egé-
szen a tanács hatáskörébe terelődött át, s a tanács-
tagjai gyakorolták azt, tekintet nélkül a tagok vallás-
felekezeti különbségére. Mi hasztalan kerestünk arra 
nézve esetet, hogy a catholicus tanácstagok a nem 
catholicus tagok eme joggyakorlata ellen tiltakoztak 
volna; ]) de igen is tudunk eseteket, hogy a tanács által 
gyakorolt ezen jog ellenében a communitasban több-
ször merültek fel észrevételek, de azok a viszonyoknál 
fogva nem érvényesülhettek. Csak a 40-es években 
kezdett a communitas mindjobban elvesztett hatás-
körébe, jogaiba lépni, s ha a politicai ügyek a 
figyelmet nagyon le nem kötik, s ha a 40-es évek 
folyama alatt a jog gyakorlatának esete felmerül, — 
bizton mondhatjuk, hogy a communitas a jog ezen 
gyakorlatát magának mindenesetre követelte volna. 

1848-ban a communitas quasi jogutódául a 
városi képviselőtestület a törvény értelmében fel-
állíttatván, soha senkinek sem jutott eszébe más 
törvényes lehetőséget még képzelni is a patronatus-
jog gyakorlására nézve, melyet a közgyűléshez tar-
tozónak tekintett mindenki, mert a közönséget, a város 
egyetemét megillető jogok gyakorlása törvény szerint 
csakis a városi közgyűlésen történhetik. 

Az első eset erre nézve az 1848. évi augusztus 
hó 7-én tartott közgyűlésen fordult elő. Az egyház-
megyei hatóság a korábbi és az új gyakorlat közötti 
különbséget nagyon is észrevette; de az eltérés miatt kifo-
gást nem tett, s nem is tehetett volna. 

1849-ik évi május hó 21-én fordult elő a 2-ik 

') A Xy. S. 5. lapján. 
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«eset. Az állásától megfosztott Kremminger helyére 
a közgyűlés Szabados József theologiai tanárt válasz-
totta meg. Ebből nagy baj lett, a miről Reizner 
„Régi Szeged" czímü müve I. köt. 2 2 7 — 2 3 1 . lapjain 
tüzetesen szól. Az ügy panaszként a csanád-egyház-
megye püspökéhez, úgy az akkori vallás- s közokta-
tásügyi ministerhez is felterjesztetett. Véletlenül a 
püspök és a minister egy és ugyanazon egyén volt, 
— Horváth Mihály — ki ép oly tájékozott volt az 
egyházi, mint a világi jogirodalomban; jól ismerte 
.a hazai törvényeket, s a nemzet történetét nemcsak 
tudta, de azt a nemzet számára meg is írta. 

A püspök-minister látta, hogy a város hibázott, 
s azért vizsgálatot rendelt el, s a város eljárását 
rosszalta. De nem kifogásolta a közgyűlésnek ezen 
ügyben való eljárását, mert azt nem is kifogásol-
hatta volna. Ha a püspök-minister a közgyűlésnek 
ily ügyekben való jogát törvénytelennek találta volna, 
még vizsgálatot sem rendel, hanem egyszerűen 
megsemmisíti a közgyűlés határozatát. És ha a 
megboldogult prépost — ki nagy jogász volt, s 
éleslátásának annyian vették nagy hasznát — a köz-
gyűlést ez ügyre nézve jogosulatlan fórumnak tekin-
tette volna, az 1849-ik évi ápril hó 26-án kelt nyilt 
válaszában erre bizonynyal kiterjeszkedik. 

Mind a jogaiban sértett fél, mind a püspök, 
mind a minister elismerte a közgyűlésnek a patro-
natus-ügyben való illetékességét, s ezzel a kérdés 
végérvényesen eldöntöttnek tekinthető. 

A canonica visitatiót — nevezetesen az 1835-ik 
évit — szokták erre nézve jogforrásul s indokul 
idézni, mint a mely a „kegyúri jog gyakorlatára 
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nézve a városi tanácsot ruházza fel." De bocsá-
natot kérünk, a canonica visitatio jogokat sem el nem 
vehet, sem nem osztogathat, s így az a kegyúri jog 
gyakorlatát senkire sem ruházhatja, s e tekintetben 
netaláni rendelkezésének semmivel sem lehet több 
érvényt tulajdonítani annál, mint a mennyit az egy-
házmegyei schematismusokban ugyanerre vonatko-
zólag találunk. 

De hát voltaképen mi is az a canonica visi-
tatio ? S mennyiben tekinthető az kétoldalú szerző-
désnek. 

A canonica visitatio az, midőn akár az érdekelt 
felek (patrónus és parochus) kérelmére bizonyos 
fennforgó, s főként javadalmi kérdéseket magában 
foglaló vitás ügyekre nézve, — akár pedig főpász-
tori jogánál fogva (motu proprio) a megyés püspök 
vagy személyesen, vagy megbízottjai által a paro-
chiában törvényszerű látogatást végez, vizsgálatot 
tart, s számba veszi az egyház vagyonát, stb. 

Ez a két fél jelenlétében történik, s ott szokott 
lenni még a régi törvények szerint a megyei „törvé-
nyes bizonyság", vagyis tanú: a „szolgabiró esküdt 
társával", vagy épen az alispán. 

E törvényszerű látogatás és vizsgálat, valamint 
az erről szerkesztett jegyzőkönyv neveztetik canonica 
visitatiónak. 

A régi időkben, különösen az újonan választott 
lelkészeknek beiktatása, fiók-egyházaknak önálló 
parochiákká való alakítása, plébániai határvillongási 
esetek alkalmával szoktak ily canonica visitatiók 

«) Xy . S. 8. 1. 



tartatni, melyekre fényes deputatiók rendeltettek ki. 
A deputatióknak sokszor hetekig elhúzódott az ily 
ügyekben való részvétele. (Ma már ezen régi szép 
szokások egészen kimennek divatból, s az ily ügye-
ket is az érdekeltek egy-egy levélváltással intézik el.) 

Az érdekelt felek közös részvételével szerkesztett 
jegyzökönyvekbe azután terjedelmes bevezetések mel-
lett szokták előadni a templom alapításának történetét, 
annak mindenféle viszontagságát, a melyekre vonat-
kozólag ha okleveles adatok hiányoztak is, minden 
criticai vizsgálat mellőzésével a deputatio egyik-másik 
tudákos tagjának érzékeny szép meséje is történelmi 
tényként lön felsorolva. Azután az egyház vagyona, 
tőkéje, ingatlanságai, stb. számláltatnak elő, majd 
az egyházi szerek leltára soroltatik fel, s menthető 
tévedésből sokszor egyik-másik kehely provenien-
tiájára nézve egész más dolgok adatnak elő, mint a 
milyeneket a nehéz olvasású s rejtélyes szövegű 
góth betűs bevésések hirdetnek. Azután a jegyző-
könyv rátér a plébános javadalmának felsorolására, 
készpénz és termény illetményekre, a stóla taxá-kra 
a legnagyobb részletességgel. Ezután következik a 
kántornak, a tanítónak, a harangozónak fizetése, 
stólája, illetőleg mellékjárandóságainak előszámlálása 
természetesen minden visitatiónál bizonyos vál-
toztatásokkal, mert az idők folyton nehezebbek 
szoktak lenni, az árak mindig emelkedtek, a piacz 
folyton drágább lett. Ilyenkor az érdekelt felek közös 
megegyezése, s a megállapodások kölcsönös elfoga-
dása múlhatatlanul szükséges volt, mert az eljárásnak 
voltakép ez képezte lényegét. Az érdekeltek szerződése 
tehát ily módon a jegyzőkönyvbe iktattatott, s e 



szerződéses jogviszonyt egyoldalúlag megváltoztatni 
egyik félnek sem állott hatalmában. 

A canonica visitatiókra való hivatkozás tehát 
ily esetben igen természetes, de ezen túl és ezen 
kívül annak tartalma jogi s történelmi kérdések 
elbírálásánál biztos alapul nem szolgálhat. Az 1835-ik 
évi canonica visitatio senkit sem ruházott föl a patro-
natus gyakorlatával. Az akkor csak azon tényt 
registrálta, constatálta, hogy a kegyúri jogot tényleg 
a tanács gyakorolja. S ha ma canonica visitatio 
tartatnék, annak a jelen korhoz és jelen viszonyok-
hoz híven azt kellene bevezetni, a mint e dolog ma 
áll, t. i. hogy a jogot a törvényhatósági bizottság 
gyakorolja. 

A fentebb előadottak szerint a kegyúri jog 
világi jog lévén, ]) mely semmi egyházi hatalmat 
magában nem foglal, s annak gyakorlata a város 
közönségét, egyetemét illetvén meg, — az 1870. évi 
42. t. cz. 18. §-a pedig a törvényhatóság egyete-
mének képviselőjéül, személyesítőjeül a köztörvény-
hatósági bizottságot, s illetőleg a bizottsági közgyűlést 
állította fel: — ennélfogva törvényes alapon kifogá-
solni semmikép sem lehet a közgyűlésnek a patro-
natus-ügyekben való eljárását. 

Az 1870. évi 42. t. cz. a bizottsági köz-
gyűlés alakulásáról és szerkezetéről szóló rendel-
kezéseiben elősorolja, hogy kik lehetnek a bizott-
ságnak tagjai, s a 20. és 27. §. pedig előadja, hogy 
kik nem lehetnek annak absolute részesei. Végül 
ugyanazon törvény 46. §-a kimondja, hogy a tagok 

l) Lásd a 44. 1. 



mely esetben nem vehetnek részt a tanácskozmány-
ban, mely esetben nem szavazhatnak. Ez a „köz-
vetlen érdekeltség" esete. S igy a kegyúri kérdé-
sekben a tagok valláskülönbség nélkül részt vehetnek, 
szavazhatnak; tőlük e jogot elvenni senkinek sincs 
hatalmában, s a bizottsági közgyűlésnek netalán 
előfordulható jogfosztó határozata is törvénytelen, 
semmis lenne. Még észrevételt sem lehet az egyes 
tagok eme törvényes joga ellen tenni. S ha az 1875. 
évi márczius hó 11-én végbement szavazása „Nyilt 
Seb" szerzőjére más kimenetelű volt volna, aligha 
teszi azon kifakadást, hogy: „szégyen s gyalázat, 
hogy protestáns és zsidó vallású képviselők válasz-
tanak nekünk catholicusoknak Szegeden papot", — 
mert a választás előtt kibocsátott leveleiben a pro-
testáns és zsidó vallású képviselők szavazatait ö maga 
kérte. 

Látjuk tehát, hogy 0 . úrnak ezen tétel körüli 
állításai, felfogásai ismét tévesek, s az azokból 
levont minden következtetései semmiféle jogalappal 
nem birnak. 



VIII. 

Mi az a peculium regium? A szab. kir. városok 

birtokai valóságos nemesi jószágok. 

Az eddigiekből láttuk, hogy O. úrnak az egy-
házi jogból, a történelemből merítettnek állított 
előadásai nem állják meg helyüket, s azokat a 
tisztelt szerző a kívántképen nem mérlegelte, s a 
szenvedély heve mily sajnos tévedésbe ejtette. Pedig 
a tévedések következetesen szülik egymást, s így 
nem csoda, ha tovább is csak azokat kell consta-
tálnunk. 

De az eddigieknél jelentékenyebbek azok a 
botlások, melyeket a két röpirat szerzője a magyar 
közjog talaján tett. Hazai törvényeink ellen a hires 
Gusztermannok, Lusztkandlek — fajunknak e nagy 
ellenségei — Verwirkungs theoriáik által oly nagy 
támadásokat nem követtek el, mint a mily sérel-
meket O. úr régi közjogunk ellen ejt. 

így a szabad királyi városokról és birtokviszo-
nyaikról szóló előadás már több mint tévedés. 

A szabad királyi városok egyik sarkalatos joga 
az volt, hogy úgy a város közbirtokait, valamint 
a polgárok magán birtokaikat sajátul, tulajdonul 



bírták. Birtokaik, hogy valóságos nemesi birtokok, 
a nemesi összes jogok gyakorlására jogosító birto-
kok, — az ezt igazoló törvények sorából elégséges 
az 1542. évi (pozsonyi) 33., 34. t. czikkeket idéznünk. 
De az egyes városoknak kiadott donationalis levelek 
egész serege is kétségen kívülivé teszi ezt. 

A városok szorgalmas népe lassanként a dona-
tiók által oly terjedelmes nemesi javakra tett szert, 
a magyar korona szabad adományozási köréből 
annyit vont már el mindörökre, hogy a nemesség, 
a rendek, mint érdekeiket sértő ezen dolgot kezdték 
sokalni, annyival is inkább, mert a nemesi jószágok-
nak adomány útján való megszerzésében az egyházak 
és egyházi férfiak is rendkívül buzgólkodtak. 

A nemesség érdekeinek sérelme e dologban 
pedig az volt, hogy míg az általa birt adomány-
javak magszakadás és hűtlenség esetén a koronára 
visszaszállva más érdemes honfiaknak szolgálataik 
jutalmául újból adományozhatok lettek, szóval a 
jószág közforgalmi jellege megmaradt", addig az 
egyházaknak, egyháziaknak adományozott javak a 
kézrül-kézre adás alól örökre elvonattak, mert az 
egyházak s városok örökké tartó közönségek lévén, 
magvuk nem szakadhatott, s mint jogi személyek 
hűtlenségbe sem eshettek. A holt kéz merevségéről 
vett elnevezéssel tehát a holt kézriil szóló törvényt 
alkották a rendek, melyben kimondatott, hogy az 
egyházak s városok újabb javakat többé semmi-
féle czímen nem szerezhetnek, s így a nemesség con-
currenseitől megszabadult. E törvény az 1647. évi 
17. és 1715 . évi 16. t. cz. 4. és 5. §-a által meg 
lett erősítve. 



Ez időtől fogva a városok birtokszerzése meg-
szűnt, s ha mégis szereztek, mint a hogy Szeged 
azután is szerzett, ennek a szerzésnek nagyon saját-
ságos története volt. Majd alább erről is szólunk. 

A szabad királyi városok másik sarkalatos joga 
az volt, hogy semmiféle úri szolgálmányokat teljesí-
teni nem tartoztak, s más közterhet sem viseltek, 
mint csak a hadi adót, a katonatartást, a mérsékelt 
királyi adót (censum regium), a dietális költségeket. 

És a királynak a szabad királyi városokból a 
census útján nyert haszna, s erről átvitt értelemben 
maga a város neveztetett „tpecuiium regiumnak". Szó-
szerínt ugyan „pecuiium" annyit tesz, mint szerze-
mény, töke, örökség; *) de a pecuiium regium — királyi 
haszon — hogy mennyi mindenféle esetre alkal-
mazható, kitetszik a következő példákból. Pecuiium 
regium volt az, hogy a király disznait a nemesek 
erdeiben s mezőin bizonyos esetben legeltetni lehe-
tett. 2) Pecuiium regium volt az is, a miről az 1405. 
évi 13-ik t. cz. 2. és 3. §-a a következőkép ren-
delkezik: „ A mikor és a hol pedig mi vagy a királyné 
felsége országunk valamely városába vagy szabad 
helységébe találna menni, akkor azon hely polgárai 
s vendégei, hová menendünk, nékünk és királyné 
ő Felségének, alkalmas étkeket, egy ebédre s vacso-
rára, ha ebédet s vacsorát ott akarunk venni, avagy 
csak ebédet és csak vacsorát, ha csak egyszer s 
nem többször találnánk ott étkezni, elegendő bőség-
gel adni és szolgáltatni tartozzanak. — A lovász-
inesternek pedig a városok, ha mi vagy a királyné 

') Pariz Pápai F . Dictionarium latino-hungancum. Leutschoviae 1708. 
2) II . Endre kir. rend. 1222. é. 22. cz. 



ő Felsége azokon keresztül menni találna, különö-
sen a város mindennemű mesteremberei, úgymint, 
minden szűcsök egy bundát, minden nyergesek egy 
zablát, és mindegyikből, de csak egy évben egyszer 
s midőn mi ottan átmenni találnánk (és nem másnak) 
adni és szolgáltatni tartozzanak. — Kivévén azon 
városokat, melyek a fentebbiekre, régi szokásnál 
fogva nem köteleztettek", stb. 

Ez mind peculium regium volt. De soha sem 
volt az a városnak adományozott birtok, mert az 
nemesi jószág volt. Es e peculium regiumot a király 
nem is adományozta el soha, mert az ő királyi 
haszna, jövedelme a királyi városokból épen az által 
lett, hogy azokat szabadalmakkal felruházta, a me-
gyék és a földesurak hatalma alól kivette. Nem is 
volt ez a rendek ínyére, mert ez által a nemesség 
anyagi érdekei csorbultak ismét. Azért ez érdekből, 
de meg más nyomós okoknál fogva az országgyű-
léseken sokat protestáltak a szabad királyi városok 
szaporítása miatt. 

III. Károly király a maga peculiumát az 1 7 1 9 . 
évi máj. 21-én Laxenburgban kelt oklevelében nem 
adományozta el Szeged közönségének. Megtartotta 
továbbra is magának, s élvezték azt utódai egész 
1849-ik esztendeig. A város régi számadásai bizo-
nyítják ezt. Még 1848-ik évben is a király peculiuma 
Szegedről 7/2 frt 30 kr. volt, a mennyiben Szeged 
ennyit fizetett királyi censuskép, mit királyi é/r-nek 
is neveztek. Törvényeink meg sem engedték e pecu-
lium regium eladományozását, elzálogosítását. A 
lengyeleknek Zsigmond által elzálogosított 16 sze-
pesi várost is azért váltották vissza, hogy azokból 



a magyar koronának az ö peculiuma — haszna — 
meglegyen. 

A legtöbb város különben, s így Szeged is, 
birtokait még a holt kézről szóló törvény hozatala 
előtt szerezte. 

Nagyon nagy terjedelmet öltene értekezésünk, 
ha a város birtokviszonyainak különben rendkívül 
érdekes és tanúlságos ismertetésébe bocsátkoznánk. 

De röviden mégis felemlítjük, hogy mily czímen, 
mily időben szerezte Szeged birtokait, noha azok 
egy részéről a szerzési czímet kimutatni nem is lehet, 
mert talán a honfoglalás óta birja azt. 

Az alsó-nyomási földeknek — hol egykor 
Halak helység állott — a város 1359-ben jutott 
birtokába ; azokat 65 forintért vette. *) 

Tápéról »fentebb is emlékeztünk. E szép nemesi 
birtokot a város, mint a tatárok által elpusztított 
helyet, 1247-ben IV. Béla királytól adományul kapta. 2) 

Űj-Szeged (még pedig a mainál sokkal nagyobb 
terjedelemmel) a város ősi birtoka volt. Zsigmond 
királynak 1411-ik évi két ítélet-leveléből ez két-
ségen kívüli. 3) A törökök kiűzése után a város 
e birtokától elesett; a kincstár occupálta és sok 
ideig a szőreghi uradalommal együtt a városnál / 
volt elzálogosítva. Uj-Szeged birása annyira érde-
kében állt a városnak, hogy 1836-ban a kincstárral 
kénytelen volt csereszerződést kötni, s az 1600 
• -öles 2000 hold területért Ötömös pusztából 
ugyanannyit átengedett a kincstárnak, s nem számítva 

') Lásd a városi titkos levéltárban i . sz. a. 
2) Lásd a városi titkos levéltárban 28. sz. a 
8) Lásd titk. levélt. 5. 6. sz. a. 



sok-sok összeget, ugyanakkor a kincstárnak a csere-
jószágért 100,000 pfrtot fizetett. Ily módon lett a 
holt kézről szóló törvény épsége s rendelkezése 
megóva. 

Az egykor Csanád megyéhez tartozott belső és 
külső Sz.-Iván helységeket a város 143 i-ben Bertalanfy 
Istvántól és illetőleg magától Zsigmond királytól 
500 „tiszta, jó és igaz mértékű arany forintért" 
zálogba vette, még pedig a Belső Sz.-Iván község-
ben alapítva levő egyháznak kegyúri joggyakorlatával 
együtt.1) 

Százegyházát — egykor csanádmegyei birtokot 
— 1453-ban a város 100 frtért Csicskédi Mátyás 
és György testvérektől örök árban vette.2) 

1462-ben és 1465-ben Mátyás király az óriási 
kun pusztákra (az egész Duna-Tisza közti homoko-
kon fel egész Asszonyszállásig) ős időktől birt 
legeltetési cousus jogában a várost megerősíti.3) 

1502-ben a városnak Szentmihály és Bánfalva, 
úgy a Dorosma és Gyékéntho csongrádmegyei 
zálogos birtokaiban a Benkovits testvéreket illető 
részjószágokat (portiones) 1 50 arany forint lefizetése 
után visszaengedi.4) * 

A mohácsi vész előtti birtokállapotokról csak 
•ennyit említünk ezúttal, kijelentvén, hogy a városi 
polgároknak a szerémi hegyek közt volt kiterjedt 
szőlőbirtokairól, a városnak budavári házáról, stb. 
sok érdekeset lehetne mondani, valamint e birtokok-

') Lásd titk. levéltár I I . sz. 
2) Lásd titk. levélt. 2 1 . sz. 
3) Lásd titk. levélt. 28. 3 1 . sz. 
4) Lásd titkos levélt. 44. sz. 



nak a török uralom alatti sorsáról, *) a nagy kun 
perről, a midőn a város egy kiterjedt jószágtól lett 
megfosztva nem ugyan a kun szomszédoktól, hanem 
zálogos uraiktól, a hatalmas német lovagrendtől. 

A neoaquistica commissio előtt mily nehezen 
tudta a város jogait, igényeit érvényesíteni, hogy,, 
mikor, stb. nyerte vissza lassanként birtokait, mit 
fizetett értök stb., szintén nem tartozik ide. 

Elég az hozzá, hogy a nádor által Andrássy 
Zsigmond csongrádi alispánnak és neje Kun Susanná-
nak adományozott Kereset-pusztát utóbb a városnak 
az adományosoktól meg kellett váltania.2) 1730. június 
hó 19-én Laxenburgban kelt új adomány-levélben Engi 
Homokja, Csikós Semlyéke, Kántor Semlékje, Móra 
Halma, Buzgány Halma, Paphalma ősi pusztáihoz való 
tulajdona a városnak meg lett ismerve.3) 1731 . ,évi 
május hó 31-én Laxenburgban kelt oklevél szerint 
a város Kis Telek, 4) Röszke, Zákány, Kereset, Csórva 
s Ötömös ősi pusztáihoz való szabad tulajdonjogába 
3500 frt lefizetésének megismerésével behelyeztetni 
parancsoltatott; s minthogy Kereset, Csórva és Ötö-
mös már Andrássynak eladományoztatott (bár azzal 
a város kiegyezett), a kincstár e puszták tulajdon-
jogában, tetszés szerinti szabad használatában a várost 
megvédeni tartozott. 5) 

') Hogy árendálták a szegedi bírótól a bugaczi, majsai és szanki 
pusztákat, lásd a titk. levélt. 78. 80. 81 . sz. 

2) Lásd titk. lev. 14 1 . sz. 
s) Lásd titk. lev. 142. sz. 
*) Itt a Mészáros család nyert adományt, de azzal a város kiegyezett, 

A Szilassy családdal is a Szent-Miluíly s Dorosma birtokokra nézve hasonló-
képen egyezség köttetett. 

3) Lásd titk. levélt. 143. sz. 



Gr. Pálfy János által Lábody Adám csongrád-
megyei alispánnak és Zaffiry Imre főszolgabírónak 
(az előtt mindketten városi tisztviselők voltak) 1740-ik 
évben nádorilag adományozott Kis-Üllés és Bele-
sovics vagy Belesics nevű, s 32 teleknyi pusztákat 
is a város a nevezettektől kénytelen volt utóbb meg-
váltani, sőt mindezen túl 1750-ben 8000 forintot a 
kincstárnak azokért lefizetni.!) Igen érdekes még a 
Horgos és Szent-Péter megszerzésére irányult törek-
vések története is, de ezt egészen mellőzzük. 

Már fentebb előadtuk, hogy III. Károly király-
nak 1719-ik évi május 21-én Laxenburgban kelt 
oklevele új ado?nány-\e,vé\ lévén, az abban felsorolt 
polgári jogok és városi szabadalmak nem új keletűek, 
nem Károly királytól származnak. 2) 0 azokat csak 
szép rendbe szedette, codexbe foglaltatta, s újra 
megerősítve kiadta; s nem is épen azért, a mint O. 
úr előadja, hogy a Rákóczy-, Bercsényi-féle mozgal-
mak, stb. alatt a császári hadaknak a város jeles 
szolgálatokat tett, 3) hanem azért, mert e jogokat a 
király törvényes elődeitől már mind egytől-egyig 
adományozottnak találta. Nincs terünk ezeket külön 
felsorolni; a kit érdekel, ott a levéltár. Szeged a 
régi szabadalmi levelek szerint már II. Endre királytól 
szép jogokat nyert. A régi királyok vetélkedtek 
ebben, s ős városunk birta mindazon jogokat, me-
lyeket Székesfehérvár s Buda vezérvárosok birtak; 
mindazon szabadalmak birtokában volt, melyeket egy 

') Lásd titk. lev. 147. 148. 150. sz. 
2) Lásd fentebb a 6l-ik lapon. 
3) Tudnánk oly okmányokat idézni, hol a kurucz ezredesek stb. meg-

ismét a szegedi népnek hozzájuk való hűségét, áldozataikat, stb. dicsérik. 



szabad királyi városnak birnia kell, s az adomány-
levél és a törvénybe való beczikkelyezés is régi 
jogai élvezetébe helyezte öt. Mit adott tehát III. 
Károly király szabadalmi levelében ? Miféle peculium 
regiumot adott a városnak ? Hol, merre van az ? 
Semmit, — sehol. 

Az meg épen mosolyogni való, hogy e pecu-
lium regiumnak feltüntetett birtokok és jogok azon 
természettel birnának, s az képezné engedélyezési 
alapjukat, hogy ezek jövedelme az egyházra fordí-
tandó, s kizárólag az egyházat illetné. ]) Hát csak 
örök igazság marad az, hogy: „Der schrecklichste 
der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn!" 

Törvényünk van reá, hogy e vagyonok s jogok 
jövedelmei a községi háztartás czéljaira fordítandók, 
s ha a jövedelmekből új tőkék képződnének, azok 
új hasznos beruházásokra fordítandók. — Ha III. 
Károly király sokszor emlegetett oklevele új adomány 
nem lenne is, az adományozásoknak és különösen 
a patronatus-jog engedélyezésének még az esetben 
sem képezhette volna feltételét az, hogy az ott 
felsorolt jogok s javadalmak jövedelmei az egyház 
czéljaira fordíttassanak. 2) Az új adomány-levélben 
foglalt ama kitétel: „azért engedjük e jogokat a 
város jobb fennállhatására, hogy az őt terhelő kiadá-

') O. úrnak ezen kihívó tétele joggal provocálna bárkit is az egyházi 
javak adományozásából folyó viszonyoknak, a birtokok természetének, ren-
deltetésének mélyreható vizsgálatára. És ezen vizsgálat során igen sok nép-
szerű czímet lehetne találni arra, hogy a birtokok jövedelmei az eddigiektől 
eltérő czélok előmozdítására rendeltessenek. Kivánja ezt O. úr? Pedig 
rákényszerít bennünket. 

2) Ha mégis állna O. úr kieszelése, akkor is a tápéi birtokok jövedelmei 
a tápéi templomra lennének fordítandók. íme, mily absurditásokra s veszélyes 
álláspontokra vezetne téves nézeteinek következetes tovább fejtegetése. 
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sokat könnyebben elviselhesse és lassan-lassan töké-
letesebb állapotba jöhessen", *) — sem arra vonat-
kozik, mi abból czélzatosan állíttatik. Mert e szöveg 
megelőző részében, úgy a következőben is kiemel-
tetik, hogy a város követeket tartozik küldeni az 
országgyűlésre, (a mit a nemesség már Mátyás király 
idejében is nagy tehernek tartott) rendes törvény-
széket köteles tartani, a hol törvénytudó fizetéses 
egyének voltak alkalmazandók. Orvosi állomást szer-
vezni, gyógyszertárat és kórházat állítani tartozik, 
sőt a mi valóban különös, már ezen oklevél további 
soraiban — ijig-ik évben — ki van mondva az, 
hogy a város nyilvános mulató helyeket tartozand 
állítani, s ezek között a színház és lövölde különösen 
is felemlítve találtatik. Szóval a városiasság — ha 
szabad e kifejezést használni — czéljaira engedet-
tekül kellene tekintenünk azon jogokat s javadalmakat, 
melyekről az 1719-ik évi új adomány emlékezik.2) 

És mi elismerjük, hogy a városiassághoz tartozik 
a templom is, még pedig a szép templom. S azt a 
szép templomot nem a peculium regiumból — a 
mi nincs, a mi nem is volt — akarjuk felépíteni, 
hanem felépítjük Isten segítségével közpénztárunkból, 
mely már milliókat ki birt fizetni; s ha mostanában 

f) Az O. úr által közölt fordítás is körülbelül ugyanez, de nem 
•egészen szabatos. 

*) O. úr az 1886-ik évi költségelőirányzat alapján (lásd másod, röpir. 
8. 1.) a peculium regium czímén egyházi czélokra szolgáló alapként milliókra 
rugó követeléssel áll elő. Eltekintve attól, hogy ott oly új javadalmak bevételeit 
is számítja, melyek egészen a legújabb időkből veszik eredetüket, s a mely 
jövedelmek rendeltetése, mint láttuk, egész más, — számítása a helyességet 
nélkülözi; mert e javadalmak hogy egy évtizeddel ezelőtt is mily csekély 
hasznot hajtottak, de hogy egy félszázaddal ezelőtt mily semmiség volt azok 
jövedelme, azt alig képzelné el az, a ki azt nem tudja. 

6* 
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nem oly tartalmas is, de lesz még idő, a mikor a. 
milliók abból könnyebben kikerülnek, mint épen 
mostanában. 

Ma már bizonyos, nagyon is községi természetű 
javaknak egyháziasítása igen nehezen sikerülne, s O. 
úrnak ezen törekvése hiú remény. Hanem tudunk 
mégis oly javakat, a melyek csakugyan és kizárólag 
egyházi czélok előmozdítására szolgáló rendelte-
téssel birnak, s a melyeknek haszna, jövedelme 
stb. csakis a templomé, még pedig Szt.-Demeter 
egyházáé. Igyekezzék O. úr rendkívüli buzgalmával 
erejét e szép vagyon visszaszerzésére fordítani, s 
ha erre vállalkozik, szívesen támogatjuk őt ebben 
mi is. 

Szt.-Demeter egyházának e szép vagyont pedig 
1501-ben Lukács zágrábi püspök adományozta, ki 
Szegeden született, itt tanult, s közrendű sorsból 
magasra emelkedve, szülővárosa iránt való háláját 
azzal tanúsította, hogy a Szt.-Döme egyházhoz 
kapcsolt, s a gyümölcsoltó Boldog-Asszony tiszte-
letére szentelt kápolnát a város védnöksége alá helyezte, 
s a plebania öt kápláni állásán túl még két káplán-
ságot szervezvén, azok javadalmául és a kápolna 
fenntartására a következő javakat adományozta: 

Ercsiben egy malom és malomhely.1) A szerémi 
hegyeken, nevezetesen Kamenicz község határában 
valami „Kutyás" nevezetű szőlő; egy mészárszék a 
kellő berendezéssel és 40 frt üzlet-tőkével; 56 drb. 
lóból álló ménes; (Régi jogunk szerint ez már ingat-

') Ezt némelyek elég tévesen a szentesi határban levő ecser-i dűlőben 
keresik. 
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lanság volt.) ioo frt készpénz, s ezentúl számos 
•egyházi kellék.*) 

Ezeket szerezze meg O. úr Szt.-Demeter egy-
házának. Sőt még sok, igen sok ilyenfélének jöhet 
nyomára, a mi hálásabb s jutalmazóbb is lenne, 
mint az általa felfedezett peculium regium pénztára. 
Az isten szép javakkal áldotta meg O. urat; köny-
nyen megtehetne egy római utat (hisz oda úgyis 
el-el szokott járni, mert ott is, mint mondják, hivatala, 
rangja van, a melynél fogva ott is befolyással bir). A 
Vaticanban a pápai tized-lajstromok között, Julián 
bibornok jelentései közt, vagy az Annatakban tart-
son kutatást, s türelemmel vizsgálgasson mindent, s 
mi szentül meg vagyunk győződve, hogy meglepő 
dolgokra fog találni. 

A szent atya bámulatos liberalitással a zár 
alatt őrzött régi iratoknak — e megmérhetetlen nagy 
kincseknek — publicatióját megengedte. Rendelete 
szerint még azon iratokat sem szabad többé rejte-
getni, melyek talán ez egyházias álláspontokat gyen-
gítenék. A tudományosság előmozdítására tett eme 
ritka intézkedésnél fogva O szentsége előtt az egész 
tudós világ leborulását nyilvánította, mert ez intéz-
kedésnek köszönhetjük különösen mi, hogy néhány 
év óta történelmünk több homályos korszaka egészen 
megvilágosodott. 

Ott a vaticáni kimeríthetetlen kincstárban Szeged 
régi egyházairól, azok alapítványairól oly adatok-
nak jövend birtokába, a melyeknek publicatiójáért, 
higyje el — leborulna előtte Szeged egész közönsége, s 

') Lásd városi titkos levéltár 43. szám. 



háláját és köszönetét oly módon fejezné ki, a mint 
az még keveseknek jutott ki. 

Már fentebb kimutattuk, hogy mit kell értenünk 
III. Károly királynak 1719-ik évi oklevelében foglalt 
azon kitétel alatt, hogy a város a reá háruló nagyobb 
terhek könnyebb elviselhetése, virágzóbb állapotba 
juthatása végett erősíttetett meg bizonyos javak jöve-
delmeinek élvezetében. S már fentebb kimutattuk, 
hogy maga az oklevél felsorolja ezen, a városra 
háruló terheket, a melyek közt a városiasság előmoz-
dítására szolgáló színház, kórház, lövölde, stb. egye-
nesen meg van nevezve. De van sok olyan, a mit 
ez oklevél nem említ, de a melyekről a toldalékban 
Reizner J. úr kimerítőleg szól. 

Es ez a városháza felépítése, a kegyesrendiek-
nek bevezetése, a gymnasium felállítása. Terhek, 
rendkívüli terhek voltak ezek, melyeket a város 
— sok javadalma és birtokai daczára — csakis 
úgy volt képes elviselni, hogy az egyház lemondott 
az őt megillető nagyobb előnyökről, mint ezt például 
a püspöki tized iránt kötött szerződés, stb. esetében 
látjuk. 

Elődeink helyes tapintattal jártak el a reájok 
hárult terhek és teendők kiviteli sorrendjének meg-
állapításánál. Legelső volt az iskola, azon tanintézet, 
a mely az újabb időkig több mint egy félszázadon 
át volt a délvidéki tudományszomjas ifjúságnak 

') Reizner J . úr ezen munkája a gazdag városi levéltár adataiból 
van egybeállítva. Ez adatokat ő előtte még egy búvár sem használta, s így 
O. úr sem, a ki ugyan arra hivatkozik, hogy adatait a városi levéltárból 
merítette. A városi levéltárból tévedéseinek halmazát nem meríthette, mert 
azok ott nincsenek. I I I . Károly király 1719-ik évi privilegialis levelénél 
egyéb forrást onnan nem használt, de ezt is rosszul értelmezte. 



alma matere, melynek a mult tanév végéig összesen 
71 , 164 tanulója volt, a kiknek sorában nem kevesen 
vannak olyanok, kik mint püspökök, ministerek, 
tábornokok hálával emlegetik elődeink bölcseségét. 
Ez az intézet adott a csanádi egyházmegyének is 
annyi jeles papot, s ezen intézetnek köszöni Szeged 
polgárias műveltségét. 

Elődeink a maiaknál sokkal súlyosabb terhek 
viselése alatt nem roskadtak össze. Ugy hiszszük, 
hogy bármily nehezen, de mégis kibontakozik a 
mostani nemzedék is az új terhek békója alól, s 
fogadalmi templomát majd csak felépíti. S felépíti 
azt azon szellemben, a mint az a 126-ik zsoltár i-ső 
versében meg van írva : „Ha az Ur nem építi a 
házat, hiába munkálkodnak, kik azt építik; ha az 
Űr nem őrzi a várost, hiába vigyáz, ki azt őrzi." 
(Káldi-Tárkányi fordítás.) 1) 

De elég is már ennyi e dologról, s bezárjuk e 
czikkünket ismét annak constatálásával, hogy O. úr 
további állításai is tévedések, képzelgések, s minden 
levont következtetései alaptalanok. 

') Még a bibliai idézeteket is ferdíti O. úr. A Ny. S. 45. lapján 
ezen vers második részét a színházi szerencsétlenséggel mintegy különös 
kapcsolatba hozza, s a szöveget módosítva közli. 



VII. 

Valami az autonómiáról. 

A mult évtized első felében a törvényhatósági 
bizottságnak ifjabb tagjai a reformtervektől lelkesí-
tetten egymással szövetkeztek, közügyi clubb czím 
alatt egyesültek, s mint szervezett párt a törvény-
hatóságban kezdeményező szerepkörben is fellépve, 
különösen a tanácsnak újításait támogatta, mely 
olykor-olykor a conservativ elemek tömörülése által 
megakasztva lett. 

E clubb a nagy politicával soha sem foglal-
kozott, s tagjai a közjogi ellenzékkel semmiféle össze-
köttetésben nem voltak. E clubbról, s ha úgy tetszik 
pártról, O. úr azt írja, „hogy a jó főispán, Dáni 
Ferencz egyszer csak azt vette észre, hogy itt mái-
nem ő s pártja uralkodik, hanem az új párt dönt s 
határoz."1) Ismét tovább azt adja elő, hogy e párt 
„a szegedi kerületet több évig dicsőséggel kormány-
párti programmal képviselő Horváth Mihályt elejtve, 
saját clubbjának egyik főemberét választotta meg 
egyesült ellenzéki programm alapján országgyűlési 
képviselőnek." 

') Nyilt Seb. 12 . 1. 



Ha valaki régmúlt dolgokról, elvont tárgyak- s 
fogalmakról tévesen tanít egyetmást, azt még értjük: 
mert sokan tanítanak, mielőtt szorgalmasan és ala-
posan tanulnának, és a gondviselés nem mindenkit 
ruházott fel az értelemnek, a felfogásnak azon kincsé-
vel, a melylyel nemcsak a tanítónak, de egyúttal a 
tanulónak is birnia kell. De midőn valaki a jelen 
korról, a mindannyiunk szeme előtt lefolyt esemé-
nyekről s nyilvánvaló tényekről (jobb tudomása 
ellenére) téves állításokat tesz közzé, nem is tud-
juk, hogy azt minek és miként jellemezzük. 

Horváth Mihály a parliamenti élettől már 
1872-ben visszavonulni kívánt, főleg azért, hogy 
hajlott kora minden idejét, minden óráját a nemzet 
történelmének müvelésére szentelhesse. Nemcsak a 
szegediek, de az egész müveit közönség tudja ezt, 
mert levelei s beszédei, melyek ezt hirdették, a nyil-
vánosságra kerültek. 

Nagy esengések után a mandatumot elfogadni 
mégis hajlandónak nyilatkozott, s e kijelentésére 
nagy befolyással voltak az akkori kormányférfiak. 
De gyakori betegeskedése alig engedte, hogy a ház 
üléseiben részt vegyen; ott a mindenkitől tisztelt ősz 
tudóst már mind ritkábban látták, és 1875-ben, jóval 
az ülésszak bezárása előtt, a helybeli pártvezérek 
kérelme s biztatása daczára is az újból felajánlott 
mandatumot elfogadni hajlandó egyáltalán nem volt. 
Ez a tényállás s nem más. 

A kerület tehát más jelöltet keresett és talált. 
Nem a clubb, de a város szabadelvű polgársága 
léptette fel a jelöltet, ki nem kereste, de a pártnak 
áldozatot hozva fogadta el a megbízást. S elfogadta 
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azt a szabadelvű párttól, szabadelvű programul alapjány 

mert hisz az egyesült ellenzék még csak azután, jóval 
későbben keletkezett. 

Rút dologgal vádol tehát bennünket O. úr, s 
mi e vádra méltatlanok vagyunk, s azt becsületünk 
kisebbítésére czélzónak találjuk. De ez alaptalan, 
vád visszahárul a vádlóra. 

Horváth Mihályt nem mi ejtettük el. De elej-
tették, megbuktatták őt, megmondjuk mindjárt, hol 
és mikor. 

1869-ik év június havában a magyarországi 
catholicus hívek mozgalmas napokat éltek. A fővá-
rosból indult meg a mozgalom; az áramlat nagy 
hullámverésekben nyilvánult és sokan már féltek is 
attól. A mozgalom és áramlat egyik megindítója 
Horváth Mihály volt.1) A catholicus hívek örömmel 
fogadták a tervet, mely a magyar egyház minden 
ügyeinek intézésében, még a különféle egyházi javak 
és javadalmak kezelésében is egy bizonyos újítást 
javasolt. Az újítás az lett volna, hogy a catholicus 
ügyekre nézve községi, kerületi, megyei és országos 
képviseletek állíttattak volna. E képviselet a hívek 
választottjaiból alakulandott, s ez az eddigi hierar-
chicus szervezetet, s illetőleg az egyház-kormányzat 
eddigi egész rendszerét megdöntötte volna. Ezt a 
mozgalmat autonomiá-nak mondták már akkor is, s 
az országos autonomia szervezetének kidolgozására 

') A mozgalom megindításának, valamint az autonomiai congressus 
kimenetele meddőségének okairól igen sok érdekes közleménynek vagyunk 
birtokában. Ma még korai ezeket publicalni. Majd eljön az idő, a mikor 
azt tenni kötelességünknek ismerjük. 



hivatott egyházi s világi képviselet megválasztása 
mindenütt nagy élénkséggel történt. 

A csanádi egyházmegye részéről küldendő 
egyházi képviselet jelöltjeül Kremminger Antal Hor-
váth Mihályt ajánlotta, s megválasztásán lélekből 
működött. 

De fáradozásait siker nem koronázhatta. A 
néhai csanádi püspök, Horváth Mihály, ez alkalommal 
csakugyan el lett ejtve. Sőt mi több, megbukott, s 
megbuktatta őt a csanád egyházmegyei papság többsége, 
még pedig O. úr szavazatának hozzájárulásával,2) 

A catholicus autonomiai congressus, mint tudjuk, 
minden gyakorlati eredmény nélkül oszlott széu 
Jegyzőkönyveinél és két javaslatánál egyéb nem 
maradt fenn belőle. Az egyik a clericalis többségnek, 
a másik a szabadelvű kisebbségnek volt munkája. 
A munkálatok egyike sem nyert szentesítést, s ma 
is ott állunk, hol régen voltunk. 

De ma már a javaslatok akármelyikét is életbe 
léptetni egyáltalán nem lehetne; azóta a közviszo-
nyok sokat és nagyot változtak. Az új törvényekhez 
alkalmaztatni, azok keretébe azokat beilleszteni 
csaknem lehetetlen, s azért a dolgot elülről kell 
kezdeni. 

Az egyház és állam közötti viszonynak rende-

') Mi a megboldogult prépost urat igazi és következetes hazafinak 
ismertük, a kinek nem volt elve, sem szüksége nem volt az egymás után 
következő kormányrendszereket — felkelő napot — üdvözölni, s köpe-
nyeget forgatni. Azért O. úr a megboldogult iránti kegyeletünket sérti, 
midőn őt halála után ilyenül igyekezik feltüntetni. 

2) Világi képviselőnk megválasztása is főként Takács Mihály és 
Szluha Ágoston buzgalmának tulajdonitható. A clerus egy része még ebben 
is ellentétes állást foglalt a hívekkel szemben. 



zését mi is szükségesnek tartjuk. De gyökeres refor-
mokat, s nem félrendszabályokat óhajtunk. Autonomiát 
kívánunk nemcsak a hitközségek számára, hanem az 
egyházmegyék részére is. Befolyást kívánunk a 
híveknek adni nemcsak a plébániai —jobban mondva 
templomi — javak kezelésére, de egyúttal a nagyobb 
egyházi javak jövedelmeinek hovafordítása ügyeire 
nézve is. Mindenekelőtt az egyházi javak czíme 
alatt ismeretes birtokok adományozását, egykori 
rendeltetését, s az élvezet jogával egykor kapcsolat-
ban állt feltételeket és megszűnt terheket is világo-
san ismerni óhajtanok, hogy azok jövendőbeli rendel-
tetését, a használat feltételeit s terheit minden 
sérelem nélkül meghatározhassuk. Óhajtjuk, hogy a 
régi adományozási, birtoklási és alapítási viszonyok-
ból következetesen leszármazott törvényes állapotok 
— melyeket anomaliáknak mondanak — törvény 
által rendeztessenek, s a többi anomaliák is — minők 
a más vallásúaktól követelt párbérek, — ugyancsak 
törvény által megszüntettessenek. Kívánjuk, hogy az 
egyházmegyei alsóbb papság javadalmazásának 
minimumai a helyi körülmények tekintetbevételével 
mindenütt megállapíttassanak. Kívánjuk, hogy a hívek-
nek átengedendő autonomicus jogokkal együtt — a 
melyek között a patronatus s illetőleg a papválasz-
tás talán a legkisebb — a teherviselés kötelezett-
sége is átszármaztassák; mert igazi autonomiát, 
valódi önkormányzatot teherviselés nélkül képzelni 
sem tudunk. 

Kívánjuk, hogy a hitközségeknek kormányzati, 
fegyelmi és egyéb ügyek körül hozandó határozatai 
felülbírálása hasonlóképen autonomicus testületek 
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részéről történjék; szóval az egyház és állam közötti 
viszonyt tömény által úgy és akként kívánjuk rendez-
tetni, a mint az az önkormányzati jog elveiből követ-
kezik. Nem kívánunk semmiféle sebet orvosolatlanul 
hagyni, s úgy óhajtanánk gyógyítani, hogy egyik 
félnek se okozzon ez érzékenyebb fájdalmakat, s a 
behegedt sebek fel ne újuljanak. 

Épen ily tekinteteknél fogva a dolgot sürgős-
nek és égetőnek nem találjuk, hanem azt kívánnánk, 
hogy az állami intézmények némely újabb alakulásai 
consolidálódjanak, s a catholicus autonomia ezekkel 
kellő összhangzatba hozassék. Még mindig tapaszta-
latok gyűjtésére vagyunk utalva, s bármennyire 
kivánatosnak tartjuk is az autonomiát a catholicus 
egyházban, mégis helyeselnünk kell a magyar parlia-
mentnek a folyó évi február hó 4 — 6-án tartott ülésében 
nyilvánult azon megállapodását, a melynél fogva a catho-
licus autonomia életbeléptetését sürgősnek nem találta. S 
nem különösen azon alakban s módon, a mint azt 
némelyek óhajtanák, t. i. hogy a cath. autonomia 
az államban külön államot képezzen, mert az képte-
lenség. 

Mi azért nem sürgetjük azt; türelemmel várjuk, 
mert tudjuk bizton, hogy az bekövetkezik, be kell 
következnie. 

Igazán nagyot csodálkoznék Horváth Mihály, 
az 1869-ik évi autonomicus mozgalom megindítója 
s legfőbb mozgatója, hogy ma az autonomia zászla-
ját kik lobogtatják. De voltakép nem is az autonomia 
zászlaja az, melyet O. úr kibontott; annak csak a 
feliratát viseli. Mert egyéb körülményeket mellőzve, 
hogy is lenne az önkormányzati fórum, hol a világi 
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elnökséget a patrónus viseli ? ]) Hogy lenne az önkor-
mányzati testület, a melynek nincs megfelelően szer-
vezett felebbviteli fóruma, a mely fórumnál garan-
tiák szükségesek arra nézve, hogy vitás esetekben 
nem egyoldalúlag hozatnának a határozatok. De hol 
van a garantia arra nézve is, hogy már a községi 
képviselet megalakításánál az értelmet s vagyont 
képviselő hívek megillető tért nyerjenek; hol van a 
garantia az e téren különösen alkalmas és hatékony 
fanatismus meggátlására ? 

„Timeo Danaos, et dona ferentes !" Ezt az 
autonomiát mi O. úr ajánlatára csakugyan félve 
fogadnánk. Mert ez a hely, ez a tér lenne legalkal-
masb és leghálásabb — de talán még ez sem — a 
közös iskolák községi jellegének megváltoztatása 
iránt való tervei kivitelére; 2) ezen a téren fogadnák 
legnagyobb üdvözlettel ama milliókra menő követe-
lését, melyet a soha sem létezett peculium regium 
ellenében támasztandónak kigondolt, s ezen a helyen 
gondolja a harmadszori próbálkozásra az óhajtott 
eredményt elérhetni. 3) 

Azt az autonomiát, melynek szervezetével O. 
úr bennünket megajándékozni óhajt, el sem lehetne 
fogadni, életbeléptetni lehetetlen. A törvény tiltja 
ezt a következő okoknál fogva. 

A canon és a hazai jog szabályai szerint a város 
önmagától a patronatusról le nem mondhat. A király 
szabadalmi levélben codificált ezen jogát egyszerűen 

') Tudunk oly patronust, a kinek ezen joga a plébános javadalmához 
járuló évi 60 frt fizetés teljesítésén alapulna. 

Törvényeink nem is engedik, de az egyház sem kívánja azt. 
s) Ny. S. X . és 7. 1., — más. röp. 8. 1. 
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meg nem szüntetheti. Ezt csak törvény teheti. 
Hasonlókép a teherviselési kötelezettséget sem hárít-
hatja el magától. Azt meg képtelenségnek tartjuk, 
hogy az alakítandó catholicus hitközségi képviselet 
az egyházközség költségelőirányzatát saját hatás-
körébenmegállapítván, a szükséges fedezetet kizárólag 
a városi pénztárból igényelhesse; s igényelhesse 
minden hozzászólás nélkül, a költségvetés bírálhatása 
nélkül. Pedig O. úr ezt akarná. 

A törvényhatóság egyetemét megillető patro-
natus-jog gyakorlatát a közgyűlés még a saját tagjai 
sorából alakítandó catholicus küldöttségre sem 
ruházhatja át. Mert a törvény és szervezeti szabályok 
értelmében a küldöttségek, bizottságok csak vélemé-
nyező testületek. De általábanszükség.es-e, óhajtandó-e 
a közügy és a catholicismus szempontjából az, a mit 
O. úr az izgatottság egy bizonyos félreismerhetetlen 
hangján sürget ? 

Mi határozottan nemet mondunk erre. Nem ismerjük 
ugyan egyházmegyei hatóságunknak ezen ügy körül 
való nézeteit ; de aligha csalódunk, midőn azt nyil-
vánítjuk, hogy a catholicismusnak sérelmét abban 
épen úgy nem látja, ha a patronatus-jogot a nem-
catholicusok, a nem-keresztények is gyakorolják, 
— mint a hogy nem látja különös szerencsének azt, 
ha e jogot csakis a catholicusok gyakorolják ; s külö-
nösen az utóbbi idők tapasztalatai szerint úgy, hogy 
ez utóbbiak gyakorlatával járó kötelezettségek telje-
sítését mind szűkebb korlátok közé szorítani igye-
keznek. És tartozunk e helyen jelezni azt, hogy a 
nem-catholicus, a nem-keresztény patronusoknak 
nobilis eljárását, áldozatkészségét, főpapjaink a catho-
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licus patronusokkal szemben nem egyszer kiemelöleg^ 
voltak kénytelenek felhozni. 

Azért mi türelemmel várjuk a catholicus auto-
nomia országos szervezetét, törvény utján való ren-
dezését, s addig jogainkból mit sem engedünk. 



X. 

Helyreigazítások. 

Sok tévedést kelle helyreigazítanunk, melyek (3. 
úr röpirataiban az ügy érdemére vonatkozólag elő-
adattak. De a röpiratok számtalan mellékkérdésre is 
kitérnek, a melyek a dolog lényegével legkevésbé 
állnak kapcsolatban. Személyi viszonyokat, egyéni 
képzelt sérelmeket is felölelnek, s önigazolásokat 
tartalmaznak, melyek ezúttal valóban mellőzendők 
lettek volna. Ezekhez szólni igen bajos, mert bár-
mennyire objectivek igyekeznénk is lenni, a szemé-
lyeskedés sikamlós terét elkerülni alig lehetséges. 
Azért mellőzzük ezeket teljesen és a panaszok elől 
azon tanácsfélével térünk ki, hogy kísérelje meg O. 
úr a bajok szülőokát például a hozzá közelebb eső 
dolgokban is keresni; hátha véletlenül máshol találja 
meg az okot, mint a hol és a miben eddig azt 
rejleni hitte ? Talán így még többre is viheti, a minek 
mi rendkívül örvendenénk. 

Mert az mégis csak különös valami, igazán 
elszomorító, hogy a jónak mindig bukás lenne a 
végzete, holott az életben azt tapasztaljuk, hogy az 
igazán nemes küzd ugyan, de végül mégis diadalt 



arat. Azért próbáljon még mindig tanulni, s ne any-
nyira a könyvekből, mint inkább az életből. A 
viszonyokból merítsen mindig tanulságot. Az élet 
maga egy nagy könyv, melyből mindenki sokat 
olvashat s tanulhat. 

Mellőzzük tehát mindazon észrevételeket, melyek 
a „Nyilt Seb" szerzőjének egyéni viszonyaival állanak 
összefüggésben, s kijelentjük, hogy azok a titkos 
conferentiák, csel, kortesfogás s más e félék, melyekre 
müvében gyakran hivatkozik, soha sem tartattak; 
ilyenek a mai nyilvánosságnál fogva nem is lehetnek. 

Az is a történelmi hűségnek ellenére van, 
mi a Ny. S. 15. lapján az alsóvárosi apácza-iskolák 
segélyezési ügyéről van előadva. A városi közgyűlés-
nek 1878-ik évi augusztus hó 10-én kelt ismeretes 
határozata egy-két szavazat hiján csaknem egyértel-
müleg hozatott. E határozat hozatalában szavazatuk 
hozzájárulásával részt vettek a catholicus vallásos buz-
galomban a magukat senki által felülmúlni nem engedő 
egyházi férfiak is ; s a segélyt nem az apáczáktól vonták 
meg, hanem a magán iskolától,, a melynek azt akkor 
tekintették, s a melynek azt még ma is tekinteni kell. Mi 
egészen ellenkezőleg vagyunk ez ügyről informálva, 
s úgy tudjuk, hogy e közgyűlési határozat felsőbb 
helyen a jóváhagyásra már megérve volt, sőt expe-
ditiója is csaknem megtörtént, midőn a város újabb 
határozatával a régebbit visszavonta és a segélyt 
megadta. 

E meglepő változásnak története az volt, rejté-
lyes kulcsát az képezte, hogy egy városi küldöttség 
Temesvárott a megyés püspök úr ő nagyméltóságánál 
azon örvendetes főpásztor! elhatározásról értesült, 
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hogy Szegeden, egyházmegyéje legnagyobb közsé-
gében, a legnagyobb catholicus városban, a magyar-
ságnak e göczpontján a temesvárihoz hasonló felsőbb 
leánynevelő intézetet szándékozik alapítani, a mely 
a nőnevelés terén ugyanazon missiót lenne hivatva 
betölteni, mint a melyet a főgymnasium már másfél 
századot haladó idő óta teljesít. Véletlenül a küldött-
séggel együtt O. úr is jelen volt, s ő volt legjobban 
elragadtatva ő nagyméltóságának ezen kegyes kije-
lentése felett. S még az ünnepélyes perczek hatása 
alatt a küldöttség tagjait arról győzte meg, hogy 
a kegyes főpásztornak azzal szereznek legnagyobb 
örömet, ha az alsóvárosi apáczaiskola segélyezése 
tárgyában kelt sérelmes határozatot megváltoztatják. 
Ezt a küldöttek meg is Ígérték; s így történt, hogy 
a már útra kész felsőbbi határozat tárgytalanná 
vált, s az iratok a levéltár számára visszaküldettek. 

S mert ezen dolgokról a törvényhatósági bizott-
ság legtöbb tagjának alapos tudomása volt, méltán 
felötlött mindenkinek, hogy ezen kérdésben később 
épen O. úr volt az, ki a tervezett felsőbb leány-
iskola létesülését oly buzgón ellenezte. 

Az is a történelmi hűség ellenére van, hogy 
a zsidók csak az 1876-ik év óta — a felsővárosi 
kántorválasztás alkalmából — folytak be a kegy-
úri jogok gyakorlatába, s ezen joggyakorlatuk már 
ekkor is észrevétel tárgyát k é p e z t e , H a szükséges, 
majd nyilatkoznak az illetők ez iránt is; de addig 
is constatálhatjuk, mert igen jól tudjuk, hogy már 
1875-ben a tápéi papválasztásnál, sőt még ennél is 

•előbb — 1872-ik évi július 14-én — az alsóvárosi kán-

') Ny. s. 12. 1. 
7* 
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torválasztásnál a patronatus-jogok gyakorlatában a. 
zsidók részt vettek. Es ezt akkor senki sem diffi-
cultálta. 

Es így tartana ez mindvégig, ha röpiratainak 
többi tételeit is taglalni akarnánk. 

A hitközségek segélyezéséről szóló czikknél is 
ugyanily tapasztalatokat szereznénk, s az ott közölt 
kiszámításokra csak azt az egy észrevételt tesszük,, 
hogy szép és érdekes dolog a numerusok keverése, 
s az azokkal való játék. Minél többféle módon 
rakjuk össze azokat, annál különbözőbb és egymástól 
messze eltérő eredményekre akadunk. Ily számjáték-
nak négyféle változatát közli.2) Pedig ezen válto-
zatok kimeríthetetlenek. Az iskolában ezt a számmüve-
ietet „permutatio" néven tanítják. De e számjáték 
helyett érdekesebb lenne azt kimutatni, hogy a más 
vallásfelekezetüek hitközségi adója mily összegekben 
mutatkozik, mennyi a cultus, mennyi az iskolai, 
mennyi a humanitárius stb. czélú adó, s mennyi esik 
ebből egy főre, s mily arányban áll ez a községi 
pénztárból nyert segélyhez. 

Jó lenne ezt azért is tudni, hogy mi catholi-
cusok példát vegyünk a más felekezetüeknek áldozat-
készségéről. 

') Különös, hogy O. úr a Ny. S. 7. és 6l-ik lapján az összes válasz-
tási alkalmakat felsorolja, de véletlenül az 1872-dikit mindkétszer elhallgatja. 

2) Nem merjük egyetlen télelét sem utánszámítani, mert félünk, hogy 
hibáról hibára bukkanunk. 



VII. 

Mit tegyünk? 

Előadtuk, kifejtettük, s minden kétely kizárásával 
bebizonyítottuk, hogy: 

a kegyúri jog nem egyházi eredetű ; 
e jogot az illetők nem az egyház engedmé-

nyéből birják; 
a kegyuraság világi jog, s annak gyakorlatánál 

nem képezhet feltételt a catholicus egyházhoz való 
tartozóság; 

Szeged város e joga nem a királyi adomány-
levelekben, hanem az egyházalapítás jogczímében 
rejlik; 

e jog mindenkor a város közönségéé, a város 
egyetemét képviselő testületé volt, a minthogy e 
jogból származó terheket is a város egyeteme 
viselte; 

e jognak eddigi törvényszerű gyakorlását csakis 
a törvényhozás változtathatná meg, s e jogról a 
közgyűlés se le nem mondhat, se tagjainak bárme-
lyikét is többségi határozattal meg nem foszthatja. 

Ily körülmények közt 0 . úrnak a törvényha-
tósági bizottsághoz benyújtott, s az előszóban közölt 
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indítványa határozat-hozatal tárgyát egyáltalán nem 
képezheti, s a felett napirendre kell térni. Az indít-
vány föczélja úgyis csak az, hogy az indítványozó 
ez elvi kérdés felett döntvényt kíván nyerni. 

Erre sincs semmi szükség, mert ott van az 
1879-ik évi január hó 19-én tartott közgyűlésen 

hozott határozat; ott van a nagyméltóságú m. kir. 
beliigyministeriumnak ugyanazon évi július 30-án kelt 
leirata, a mely utóbbi világosan kimondja, hogy elvi 
eldöntésnek szüksége fenn nem forog. Mert a döntvény-
kéz is concret eset kell. 

Elveket manifestálni, tudományos theoriákat 
fejtegetni sem a törvényhatóságnak, sem a minis-
teriumnak nem lehet hivatása; ezek concret esetek-
ben bíráskodnak, a törvény, a jog és gyakorlat 
értelmében igazságot szolgáltatnak. Tudományos 
akadémiák, jogi és hittudományi facultasok előtt a 
plaidirozásra hálás tárgyakul kinálkoznak ily theoriák;. 
azért ezt a kérdést, a beterjesztett indítványt oda 
intézni érdemesebb volna, de valami practicus haszna 
a tétel vitatásának ott sem lenne, legfelebb a 
vitázok egyike vagy másika egy diplomával lenne 
gazdagabb, a mit czímei sorozatába is beiktathatna. 

Merő képtelenség az, mit O. úr indítványa 
által elérni óhajt. Mert azt kívánja, hogy már most 
mondjuk azt ki, hogy jövőre, például 20 év múlva, 
egy bizonyos esetben miként fogunk cselekedni. Se 
magunkat, se utódainkat erre nem kötelezhetjük. 
Majd ha eljön annak az ideje s alkalma, — az ille-
tők és az akkor is jogosultak legjobb belátásuk 
szerint úgy és akként fognak eljárni, a mint a tör-
vény, szabály, szokás azt rendeli, — a mint a viszo-



nyok követelni fogják, s a mint azt ők maguk akkor 
a legjobbnak látják. 

Mert erre elég meggyőző példa lehet Hunyady 
Mátyás királynak 1486-ik évi rendelete, az úgyneve-
zett decretum maius, mely törvénytárunkban az 
első codificationális kísérletnek tekinthető. S ezen 
törvény megerősítési záradékában a következőket 
olvassuk: „azoknak megtartására minden utánunk 
következő királyokat, és szinte ezen egész országot 
akkép kötelezzük, hogy soha semmi időben, sem az 
új király választásánál és koronázásánál, de sőt a 
köz országgyűlésben, vagy az országbírók részletes 
gyűlésében, azokból semmit módosítani vagy váltóztatni 
szabad ne legyen." 

Ez törvény volt, ebben az egész ország egy-
értelmű akarata nyilvánult. És mégis alig hat év 
múlva e törvényt csaknem ugyanazon rendek meg-
változtatták, módosították. Hogy kötelezhetnénk mi 
ennélfogva utódainkat egy bizonyos ügyben oly-
nemü eljárásra, a melyben őket a tetszés szerint 
való szabad elhatározás joga a törvénynél fogva 
megilleti. 

Azért O. úr indítványa felett térjünk egyszerűen 
napirendre. 



„ A R E G I S Z E G E D " X. kötetének „KÜZ-

D E L M E K A TÖRÖKÖK K I Ű Z É S E U T Á N (1686—1740.) 

a várparancsnokok, a királyi kamarai praefectura, a 

csanádi püspökség ellen" czímű kéziratban levő munkájából. 

A várparancsnokkal és a kamara tisztviselőjével 
— Cometh harminczadossal — folytatott küzdelemmel 
párhuzamban nem kevésbé éles harczot vívott a város 
gróf Nádasdy László csanádi püspökkel, a város 
patronatus-joga ellen megkísérelt támadás védelme, 
s a várostól követelt kisebb tized-szedés ügyében. 

A törökök kiűzése után Szegeden a parochialis 
ügyek intézését, úgy mint azelőtt is, a Ferencz-rendi 
atyák teljesítették, s ebben a legelső változást a 
következő körülmény idézte elő : 

Matyasovszky László nyitrai püspök és királyi 
cancellár a jezsuiták számára 50,000 frtnyi alapít-
ványt tett az ifjúság nevelésére s tanítására. *) 

') Az alapítványi oklevelet egész terjedelmében közli dr. Városy 
Gyula „ A catholicus iskolaügy Magyarországban" T. I I . fasc. I. pag. 95. 
— Kalocsán, 1882. évben megjelent művében. 



Ezen alapítványból felállítandó iskola helyéül a 
töröktől imént visszavett, s közművelődési tekintetben 
még azon idők szemüvegén is végtelenül elhagyatott 
Szeged városa szemeltetett ki. 

A határőri bizottság" az udvari kamara rende-
létéből Szegeden a jezsuiták által emelendő gymna-
sium és lakásuk részére már 1702. évben a városi 
tanács tudomásával egy telket ki is jelölt,1) mely 
telek a mai belvárosi, ekkor még romban fekvő templom 
körül levő nagyobb térségen volt. Ugyanez alka-
lommal már szóban forgott az is, hogy a templom 
körül fekvő téren, hol egyúttal a kincstár által magá-
nak lefoglalt török házak is voltak, parochialis lak 
emelésére is elegendő hely maradjon. 2) 

A határőrvidéket rendező bizottság ezen intéz-
kedése után a jezsuiták Szegeden le is települtek. 
Érkezésük idejét, valamint azt, hogy az iskolát meg-
nyitották volna, megállapítani nem lehet ; sőt az 
1712-ik évi levelekből— azon körülménynél fogva, 
hogy számuk kettőnél-háromnál több nem volt — 
következtethetjük, hogy oktatással nem foglalkoztak ; 
az anyakönyvvezetésekböl azonban kétségen kívüli, 
hogy parochialis functiókat teljesítettek. Kiváló törek-
vésük volt, hogy az oktatásügy szolgálatán kívül a paro-
chia administratióját is elnyerjék. Valószínű, hogy ezen 
törekvéseik a városi tanács részéről már kezdetben 
elleneztettek, mert a tanács czélja az volt: hogy a 
városnak szabad királyi városi jog-állása törvény által 
beezikkelyezés utján biztosíttassék, s e végre mindazon 

Városi levéltár 17 12 . év. Cometh János harminczados ápril 30-án 
kelt véleményének i i-ik pontja. 

*) U. o. 



jogok gyakorlatát megszerezze, melyek törekvéseinek 
minél szélesebb támogatására szolgálnak. 

A jezsuiták tehát a kamarához fordultak, s bízva 
ennek támogatásában, kérték, hogy a parochialis 
egyház a hozzá kapcsolt kápolnával nekik adassék. 

Az udvari kamara, mely a város mindenféle 
ügyében Cometh József harminczados ellenséges 
érzelmeitől irányoztatott, e kérdésbe bele is avat-
kozott. De mégis óvatosan bánt el az ügygyei, s a 
jezsuiták kérelmét közölte a magyar cancellariával, 
a hol a város már tiltakozását jelentette be a jezsuiták 
kérelmének teljesítése ellen. 

A cancellarián Szeged város szabad királyi 
városi jog-állásával tisztában voltak. Hunyady László 
referendarius a város ügyeinek általában meg volt 
nyerve, a hatósággal jó összeköttetésben állott, s a 
tanácstól többször jelentékeny ajándékokat is nyert. 

Mi természetesb ennél fogva, mint hogy a can 
cellaria 1712 . évi jan. 7-én kelt levelében értesíté 
a kamarát, hogy a jezsuiták kérelme nemcsak azért 
nem teljesíthető, mivel a város az ellen tiltakozott, 
hanem azért sem, mert ősi szabadalmi levelek bizto-
sítják patronatus-jogát, s mert mint szabad királyi 
város az egyház-kegyúri jogot ezen minősegénél fogva is 
gyakorolhatja.*) 

E kedvező rendelet következtében a tanács már 
1712 . évi május havában elhatározta, hogy jogába 
lép, s a parochiának ellátását a maga választotta 
lelkészre bízza. A pozsonyi koronázó országgyű-
lésre királyi meghívó-levél alapján felküldött Tömös-
váry János József és Siskovits András követeit május 

') Városi levéltár 1 7 1 2 . év. 



12-én kelt levelében már plébános után való látásra 
szólította fel, kiemelvén: „suppositum, hogy jó lingvista 
legyen." Ugyanez alkalommal tudatta a követekkel 
a tanács azt is, hogy a parochia kijavítására szükséges 
segély iránt a cardinalis úrhoz intézett kérvény bizonyos 

fogyatkozás miatt visszaküld etett, a mely ügyben a püspök 
—- gróf Nádasdy László — közbenjárását megígérte. 
De azért „kegyelmetek ha mit Cardinalis ö Emi-
nentiája előtt efficiálhat, tentare licet, félre tévén a. 
szemérmet, mert üres a Táskája a szemérmeseknek." ]) 

Június 26-án, a követekhez intézett tudósítás 
szerint, már a plébános javadalma is megállapíttatott, 
nevezetesen : hogy szabad stólája és készpénz fize-
tése lesz, sem robotot, sem más szolgálmányt nem 
nyer. Tudatták továbbá, hogy a püspök megígérte, 
miszerint a maga residentiájában fog a plébánosnak 
házat adni, míg a parochia felépül, melynek elegendő 
helye lesz a templom előtti téren ott, hol Taz iskolát 
fundálták."2) 

E fejlemények a jezsuitákat teljesen zavarba 
hozták, s mint a követekhez június 26-án írt tudó-
sítás mondja, a jezsuiták szándékát fel nem foghatják, 
mert sem az iskola helyéül kijelölt telket elfoglalni, 

') Városi levéltár 1 7 12 . év. 
-) Városi levéltár 1 7 1 2 . év. „kegyelmetek proponálhattya eő kegyel, 

mének, hogy a Stóla Mlgos Püspök Urunk eő Ngtól már meg van taxálva 
ezen Diocesisében, ha azért szabad stolája lészen, igen augeáltatik salariumja, 
de az Stolanak intradaiat annuatin ki tudgya mire mégyen, kegyelmetek 
eő kegyelmével mentül szebben convenialni mesterkedgyék, és Salariumja 
absolute csak in paratis fog rendeltetni és adatni, az robota itt cassaltatik 

ha oeconomizalni akarna ex privatis megh mutatván eő kegyelmének 
major háznak való helyt cum Fenis arabilibus et foenilibus, kihez képpen 
kegyelmetek vegye opinioját eő kegyelmének bizonyos quantumot és menyit 
fogh kévánni? arról quam citissime tudósítván bennünket. Miként légyéi* 
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sem a „residentiát kezekbe venni" nem akarták, s 
a superior naponta azt rebesgette, hogy innen 
elmegy.r) 

Július 3-án ismét azt jelenték felölük: hogy páter 
superior szándékát meg nem foghatni, hol a fundatio — 
Matyasovszky alapítványa — transferálását említi, 
hol újabb telek kijelölését kívánja, de a püspök residen-
tiájában meg nem marad, y a város más házat adjon 
nekik. 2) 

Ugyanazon hó io-én pedig már azt jelentik a 
követeknek, hogy a fundatiót transferálják, pater 
Papanek még itt van, de páter Franciscus már elment, 
miért is a plébános kiszemélését sürgetik. Augusztus 
7-én végül tudatták, hogy Papaneket a fundatióval 
•együtt maradásra kérték,3) de sikertelen, mert nem 
sokára alapítványostul Nagybányára csakugyan átköl-
töztek. 

A plébános javadalmazási kérdése azonban nem 
csak a tanácsot, hanem a város lakosságát is hossza-
sabban foglalkoztatta. 

így a követekhez július 17-én intézett jelentés 

taxálva Stóla magunk praesentiájában m. püspök ur Residentiájában con-
rsensusok vagyunk mind kereszteléstől, temetéstől etc. Caplány nélkül abso-
lute eő kegyelme az parochiat itt véghez nem viheti. De necesse arról is 
providealni, hogy az Parochia még nem kész, mentül hamarább azon leszünk 
felépíthessük, jóllehet ugyan az Templom is miben légyen, tudgya kegyel-
metek. Unum faciendum aliud non omittendum, mind az által pro interim 
Mlgos Püspök úr ajánlássa szerént maga Residentiájában ad egy házat, 
mellvek csendességben fogh maradni, mégh az Parochia fel készül. Irtunk 
cz iránt Mlgos Püspöknek, és reménylünk megh is cselekszi ő Nga." 

') Városi levéltár 1 7 1 2 . év. 
2) Városi levéltár 1 7 1 2 . év. 
8) Városi levéltár 1 7 12 . év. Egy kelet nélküli, de mégis 1712-ben a 

követekhez írt tudósításban a hatóságnak oly értesülése volt, hogy a püspök 
a parochiat a jezsuitáknak átadatni óhajtja. 
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szerint a „vitézlő rend", vagyis a határőrséghez 
tartozó lakosság „más nap tractál a plebanus stolája 
tárgyában", a mi ellen a későbbi tudósítások sze-
rint nekik különösen az ágybért illetőleg észrevé-
telük volt. 

A követek a közben ki is szemelték a plébá-
nost ; vele javadalma iránt meg is állapodtak, s 
erről a tanácsnak jelentést tevén, ez augusztus 
7-én kelt levélben a követeknek tudtul adta, hogy 
„az 500 forint fizetés, és egy köböl buza minden 
ágytól elfogadtatik, de az 50 dénár — ugyancsak 
minden ágytól — cassáltatik", mivel ennek pótlásául 
szolgál a stóla." 

Kijelentetik egyébként azt is, hogy a plébános 
alsóvárost is administrálni fogja, de két káplánt 
lesz köteles tartani. Sürgetik, hogy a templom fel-
építésére találjanak patronust, mert „micsoda respec-
tusa lészen királyi városunknak catliedralis templom 
nélkül."Egy kelet nélküli, de mindenesetre augusz-
tus végén írt tudósítás szerint plébánosul páter Hodosi 
Imrét Mindszentről óhajtották megnyerni, ki „mode-
stus ember", s a plébános javadalma megállapítása-
kép 1200 frt említtetik. 

S midőn már minden nehézségen átestek volna, 
felmerült a legnagyobb akadály; az tudniillik, hogy 
a plébános kinél praesentáltassék, az esztergomi 

') Az aug. 7-én kelt missilis a következő érdekes részleteket tartal-
mazza: „Parochia ugian megh nem erigaltatott, mivel P. Papanek eő kegielme 
intentioját nem tudgiuk, miben munkalkodgiek és valosságossan rebesgetik 
itten némelyek, hogy a Templomot sollicitalyak az F . Udvarnal, mar talán 
informatiok is felmentek innen quod Civitas non sit capax etiam per IOO 
annos Cathedrale Teviplum restaurandi, ast Jesuitae uno anno ad perfec-
tionem reducentu stb. 
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-érseknél, mint a kinek joghatósága alatt állónak tekin-
tette magát a város, és a templom restauratiója körül 
támasztott reményei tekintetéből, de királyi városi jogál-
lásánál fogva az alatt maradni inkább óhajtott; vagy 
a csanádi püspöknél, gróf Nádasdy Lászlónál, ki ez 
idő tájban — 1713-ik év elején — épen Szegeden 
tartózkodott,1) s a jogot a bemutatás elfogadására 
nézve magának követelte ? 

Ily körülmények között a tanács Tömösváry 
János József főjegyzőt Keresztély Ágoston szász 
berezeg- s esztergomi érsekhez Pozsonyba kül-
dötte, ki is ott az érseknek az ügy állását elpana-
szolván, tőle azon kijelentést vette: hogy a szegedi 
parochia exemptus, vagyis a megyés püspök egyházi 
joghatósága alól ki van véve, s mint királyi város 
az ő érseki széke alá tartozik; miért is a parochus 
törvényszerüleg nem másnál, de csakis nála lesz 
bemutatandó.2) 

A mint a főjegyző megbizatásából visszatért, 
-a tanács Návay János nemes-oroszi plébánost és 
nógrádi alesperest — mint a kit a követek plébános-
nak már a mult évben kiszemeltek, s most válasz-
tásra ajánlottak, — Szeged városi plébánosnak forma 
szerint megválasztotta, s erről őt értesítette. 

Návay 1 7 1 3 . ápril 7-én válaszolt a tanácsnak; 
beköszöntőjében boldog húsvéti ünnepeket kívánva, örö-
mét fejezte ki, hogy a templom exemptiója oly szépen 

') Gróf Nádasdy püspök 17 1 3 . febr 25-én Szegeden a Batida, Csomor-
lcány, Sámson, Fecskés, Pörös, Kutas, Mágocs pusztákat a mező-vásárhelyiek-
nek évi 50 forintért olykép adja bérbe, hogy Batidát és Sámsont a makaiak 
is használhassák (városi levéltár 1 7 1 3 év). 

2) Városi jkv. 17x7. év 14. 1, 
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sikerült, a meghívást elfogadja, s a mint az inves-
titurát megkapja, mit 3—4 hét múlva elérhetni remélt, 
leköltözését jelentette. Addig azonban is a parochia-
lis házat, a melyben Páter Albert lakott, kitakarít-
tatni kívánta, s a tanácsot a leszállítás iránti „elmél-
kedésre" figyelmeztette.1) 

A megválasztott parochust a város az eszter-
gomi érseknél azonnal be is mutatta, de a megerősítés 
késett. A püspök az érsekhez fordult, s a bemu-
tatás jogát magának követelte. E miatt egymás 
közt több ízben értekezvén, abban állapodtak 
meg, hogy a püspök elismerte az érsek jogát, ki a 
lelkiekbeni jogot a szegedi parochiára nézve ezen-
nel a püspökre átruházta oly feltétellel, hogy ez 
átruházás az érsek utódait szabad elhatározásukban 
nem korlátolandja. Ily értelemben Nádasdy püspök 
az érseknek 1 7 1 3 . évi június hó 24-én térítvényt is 
állított ki. 2) 

Ugyanezen napról keltezve az érsek a városi 
tanácsot külön tudósította, hogy Szeged, ámbár a 
szabadalmi levelek s bullák értelmében mint exemptus 
az ő érseki székéhez tartozik, de mivel gróf Nádasdy 
László csanádi püspök székhelyét Szegedre helyezte, 
nehogy a lakosság előtt tisztelete s tekintélye csor 
bulást szenvedjen, ennélfogva a szegedi parochiák 
felett a lelkiekbeni hatalmat, a míg él, gróf Nádasdy 
László csanádi püspökre átruházza. 3) 

Három nap múlva az érsek ismét arról érte-
síti a tanácsot, hogy a távolság miatt ö a várost 

1) Városi levéltár. Régi iratok 120. sz. 
2) Városi jkv. 1717. év 15 lap. 
3) U. o. 1 7 lap 

1 
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ágy sem administrálhatja, ennélfogva jogát a püs-
pökre átruházta, a kinek elismervényét a városnak 
megőrzésre elküldvén, egyúttal kijelenti, hogy a 
megerősítés végett nála bemutatott Návay János-
már a csanádi püspöknél mutattassák be.1) 

A tanács tehát a püspöknél is bemutatta válasz-
tottját, ki már hosszabb idő óta Szegeden tartóz-
kodott. A parochus javadalmi kérdése azonban 
működése kezdetén változás alá esett. Ágybért főleg: 
a határőrök nem akartak fizetni; s minthogy a lakosság 
az 1713-ik évi június közepén lázadásba tört ki, a 
város békéjének biztosítására czélzólag az ágybér 
eltörültetett, s most már a plébános fizetése évi 850 
frtban állapíttatott meg, a két káplán tartásra 
100—100 frt határoztatván. A tanács ez újabb 
egyezség alkalmával feltételül kötötte volna ki azt, 
hogy a plébános ezen fizetését csak addig élvezendi, 
a míg a város lakossága lélekszámban meg nem 
fogyatkozik; mert ha a kereszténység ellensége, a 
közel lakó török hatalom pusztítása, vagy más által 
a város lakossága és épületeinek száma kisebbedik, 
az esetben az egyezségi összeg leszállítandó.2) 

A hatóság ez alatt a csanádi püspökkel mindig 
feszültebb viszonyba jutott, kinek sehogy sem tetszett 
az, hogy a város az érsek joghatóságát óhajtja. A 
városnál jogai- és javadalmainak teljes élvezetébe 
óhajtott jutni, s így az úgynevezett kisebb dézsma, 
vagyis a bárányok, méhek, borsó- és zöldség-félék 
utáni tizedet követelte, de ez azt kereken megta-
gadta. A buza, bor és árpa utáni püspöki tizedet 

1) Városi jkv. 1 7 1 7 . 18. lap. 
2) Városi jegyzőkönyv 17 17 . év 19. lap. 
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a város már 1712-ben (kelet nélküli jelentés a köve-
tekhez) 800 írtért bérbe venni óhajtá. 

A püspök annál inkább ragaszkodott igényeihez, 
s erre nagy ösztönül, szolgálhatott a várossal ellen-
séges viszonyban volt Cometh József szegedi har-
minczadosnak 1712-ik évi ápril hó 30-án kelt s a 
királyi kamarához intézett jelentésének g-ik pontja alatt 
foglalt azon vélemény, hogy a kisebb tized a klérust 
megilleti, hacsak a város, más királyi városok példá-
jára, a püspökkel erre nézve ki nem egyezik.]) 

A püspök tehát a vele bizalmasabb viszonyban 
állott Comethhez fordult azon kívánalommal, hogy 
ha a város a kisebb tizedet önkényt meg nem adná, 
úgy azt karhatalommal szerezze be. 

Cometh a püspök levelét megmutatta a tanács-
nak és kijelentette, hogy a megbízást szigorú követ-
kezetességgel keresztül viendi, a mint hogy a com-
mendanstól — gróf Herbersteintól — a karhatalom 
kiszolgáltatására biztosítást is kapott. 2) 

E hírre a koronázó országgyűlésen Pozsonyban 
időző követek, Tömösváry János József és Siskovics 
András mind a kamaránál Cometh ellen, mind az udvari 
hadi tanácsnál a várparancsnok ellen panaszt emeltek. 

Ez utóbbi nem is késett 1712-ik évi október hó 
8-án gróf Píerbersteinhoz intézett rendeletében őt 
eltiltani attól, hogy a szegedi kisebb tized beszedé-
sére a csanádi püspök által kért karhatalmat kiszol-
gáltassa.3) 

') Városi levéltár. 1 7 1 2 . év. > 
2) Városi levéltár. 1 7 1 2 . év. A tanácsnak az országgyűlési követekhez 

jul. 3-án és 10-én kelt tudósítása 
3) Városi jkv. 1 7 1 7 . év, 42. lap, s az 1712-ik évi iratok. 
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Cometh mindazáltal hozzá látott a tizedszedés-
hez, s a mennyire lehetett, azt 1713-ban és 1714-ben 
szedte is. AFelséghez folyamodott ennélfogva a tanács 
és kérte, hogy a püspök a jogtalanságtól eltiltassék. 

A király nem is késett az előzetes, tüzetes 
vizsgálat után 1714-ik évi november 11-én Bécsből 
a püspökhöz intézett rendeletében kijelenteni : hogy 
értesülvén arról, miszerint a bárányok, méhek, zöldség 
és borsó utáni kisebb tizedet Szeged városon nem 
csak hogy követeli, hanem azt az előbbi s ezen 
évben is a kamarai praefectus és a várparancsnok 
segélyével erőszakosan be is hajtotta, — minthogy 
azonban Szeged szabad királyi városi rangra emel-
tetett, eltiltja a püspököt, hogy a lakosságtól kisebb 
tizedet szedjen. 

A püspökre kudarczczal végződött ezen ügy 
teljesen nem fejeztetett be, s úgy látszik, hogy 
Nádasdy követeléséről egykönnyen lemondani nem 
akart; különféle lépéseket tett a királyi rendelet 
visszavételére, a mi a várossal fennálló viszonyát 
még kedvezőtlenebbé tette, s a hatóságot is éber-
ségre ösztönözte, hogy a püspök törekvéseit meg-
nehezítse. 

S e végből, bár az érsek a püspökre ruházta 
át jogait, mégis többször fordult hozzá a kegyúri 
ügyek s a templom restauratiója kérdésében, s vele 
nemcsak az érintkezést és jó viszonyt fenntartani, 
hanem az érseki joghatóságot is helyreállítani töre-
kedett. így az 1714-ik év márczius 10-én az alsó-
városi plébánia tárgyában a tanács az érsekhez 
fordul, ki Bécsből márczius 17-én kelt levelével a 

') Városi jkv. 1 7 17 . év, 40. lap, s az 1712-ik évi iratok. 



tanácsot értesíti, hogy a szegedi parochiák felügye-
leti s igazgatási jogát a csanádi püspökre ruházta, 
így tehát hozzá forduljanak. J) 

Majd a következő évben újra az érsekhez fordul-
nak, sőt Tömösváry János József főjegyzőt szemé-
lyesen is elküldik Pozsonyba, hogy a város exemptus-
jogát keresztül vigye, a templom restauratióját moz-
gassa, s hogy a várerődítési munkák czéljából 
végkép széthordatni czélzott belvárosi templom iránt 
tett rendelés keresztülvitelét meggátolja; s ha ez 
nem lehetséges, akkor a plébánosnak Szegedről való 
visszahívását az érsek elrendelje. 

Az érsek i 7 1 5. évi november hó 2 5-én Pozsonyban 
kelt levelében válaszolt a tanács feliratára, s ennek 
a főjegyző által szóval is tett szorgalmazására. Leve-
lében azt mondja, hogy a raktári czélokra használt 
parochialis templom az eródítvények kiterjesztése indo-
kából teljesen lebontatik, 3 ebben ő gátlólag fel nem léphet. 
Ajánlja azonban, hogy a Felséghez forduljanak, hogy 
a templom építésére neesak újabb helyet nyerjenek, hanem 
arra segélyt is kapjanak. Elismeri továbbá, hogy a 
város exemptus, s ha a templom lebontatik is, a 
plébánost a város még sem nélkülözheti, mert a pap 
nem a templomért, de a népért van. Nála üresedés 
most úgy sincsen, s ezért sem fogadhatná vissza a 
plébánost. 2) 

Másrészről azonban a kisebb tized iránti eljá-
rásuk sikeresebb eredményekkel találkozott. Tömös-
váry János főjegyzőt azzal bizták meg, hogy több 

Városi levéltár. 1 7 14 . év. 
2) Városi levéltár. 1 7 15 . év. 

4* 
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szabad királyi várostól szerezzen bizonyítványt arról,., 
vájjon ott a kisebb tizedet a püspöknek fizeti-e a 
lakosság. 

A főjegyző 171 5. évi ápril 27-én Esztergomban, 
május 29-én Székesfehérvárott, s a következő 
évben június 10-én Budán és Pesten megbízásában 
eljárt, s a nevezett városoktól oly egyértelmű bizo-
nyítványokat hozott, hogy náluk a kisebb tizedszedés 
nincs és nem is volt gyakorlatban, s hogy az a 
szabad királyi városok lakosaitól nem is szedhető. 

így álltak a dolgok, midőn egy rendkívüli for-
dulat a parochus ügyének — kitől a város mái-
maga óhajtott szabadulni — a legnagyobb felkaro-
lására késztette a tanácsot. 

• Návay a püspöknek bizalmas embere volt; még 
1715 . évi május 20-án is Makón mint püspöki kikül-
dött járt el az egyházi szerek leltározásában; 2) de a 
bizalmat rövid idő múlva elvesztette, s a püspök 
elégedetlenségével a legnagyobb mértékben talál-
kozott. Lehet, hogy azért, mert a város felfogását 
és álláspontját követte, s talán a városnak a püs-
pökkel szemben követett alkalmazkodásában oszto-
zott ; de az okot erre nézve tudni nem lehet, s az 
iratok egyáltalán nem derítik fel. 

Elég az hozzá, hogy az 1717-ik év elején, mint 
a jegyzőkönyv mondja, a püspök a várost az exemptio 
végett csodálatos módon zaklatta s keserítette; a 
parochust az egyházi ténykedéstől gyalázatosan fel-
mentette, .v helyébe administrátort rendelt egy paulinusr 
személyében. 

<) Városi levéltár. 17 15 . , 17 16 . év. 
2) U. o. 1 7 1 5 . év. 



A kegyúri jogaiban ily mélyen sértett tanács —V 
miután a felfüggesztésre canoni okot nem ismert — 
Lantos Gergely és Dékány Péter tanácsnokokat bizta 
meg, hogy menjenek az érsekhez és a főkáptalanhoz, 
s tiltakozzanak a püspök törvénytelen eljárása ellen. 

A kiküldöttek a pünkösd utáni napokban a főkáp-
talan előtt meg is jelentek, s ott az eseményt előadva, 
protestatiót emeltek, s arról maguknak bizonyság-
levelet is vettek.1) 

Azonban időközben újabb lázadás tört ki itthon 
és nagy zavargások voltak, a melyeknek egyik 
tényezője ép a parochia ügye, s a püspökkel fenn-
forgó viszály volt. Úgy látszik, hogy a tanácsból 
Siskovics András a püspök pártján volt, kit az esemé-
nyekről bizalmasan értesített; a lázadásnak is főszítója 
vala, a hatóság titkait elárulta, a plébános bevádolására 
alapul szolgált okmányokat a püspöknek kiszolgáltatta, s 
ezek között talán a püspök reversalisát is, a melyről 
fentebb emlékeztünk.2) Siskovics a kún puszták dol-
gában is a városra nézve károsan működött, mit a 
tanács olykép torolt meg, hogy május 25-én tartott 

• • / rr ' 

ülésében öt kebeléből kizárta, s miután később Agos-
Egyháza kún pusztára menekülni volt kénytelen, 
állásától is megfosztotta.3) 

A bizonytalanság huzamosabban tartott, s úgy 
látszik, hogy az administratorként behelyezett pau-
linus az anyakönyveknek általa eszközlött vezetése 
szerint az egyházi functiókat teljesítette; azon-
ban Návay a javadalom élvezetében maradt, mert 

1) Városi jegyzőkönyv. 1 7 17 . év. 2 1—22. lap. 
2) U. o. 1 7 1 7 . év. 27. lap. 
3) Városi jkv. 1 7 17 . aug. 25-ér. 45. lap. 



május 2-án is járandósága fejében a tanácstól hat 
edény — vasa — bort vett át oly kikötéssel, hogy 
pénzért abból egy cseppet sem ad ki. 

Már-már annak réme is szárnyalt, hogy a város 
elveszti patronatus-jogát, sőt hogy még nagyobb 
baj is származhatik, a midőn Pyber László — a 
káptalan tagja — Nagy-Szombatból június 13-án 
kelt következő levelével nyugtatta meg az aggodal-
masokat : 

„Sub dato 31-ae proxime praeteriti nékem írott,, 
és ezen levelem meghadó két consenator uraimék 
által kezemhez küldött nálam kedves szép levelét 
kegyelmeteknek vettem böcsülettel, és kötelességgel; 
melynek is continentiáját ugy most említett senator 
uraimék szóval tett bővebb informatióját értvén, 
csanádi püspök uram ő nagyságha, kegyelmetek, és 
Szegedi Plébános Návay János uram eő kegyelme 
között esett viszszavonyásokat valamint hogy szives-
sen sajnálom, úgy ellenben Plébános uram mellett 
tett buzgó fáradozásait kegyelmeteknek dicsérem, 
kivánván az illyetén ízetlenségeknek szükséges megh 
orvoslásában annak rendi, és módgya szerént min-
den tehetségemmel in locis debitis munkálkodnom; 
a mint is kegyelmes Praelátusom M. Esztergomi 
Érsek urunknak eő Eminentiájának mai postának 
alkalmatosságával írok de praemissis cum plena 
negoty huius elucidatione: fogom is rövid üdő múlva 
várni az eő Eminentiája válaszát, melyet vévén,, 
kegyelmeteket is arrúl genuine tudósítanom el nem 
mulatom. Emiétet Návai uramhoz pediglen valamint-

') Városi levéltár. 1 7 17 . év. 
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hogy ekkoráig jó akarattal voltam, úgy ennek utánna 
is azon leszek, hogy kegyelmetek consolatiójával 
is megvigasztaltassék. Caeterum az kegyelmetek hoz-
zám való szép affektióját és kedveskedését szivessen 
köszönem, kívánván azt minden képpen megh szol-
gálnom. P. S. Az Jus Patronatust kegyelmetek éppen 
ne féltse, minthogy azon administrator, melyet M. 
csanádi püspök uram kegyelmeteknél rendelt, annak 
nem praejudicálhat, lévén most is a kegyelmetek Plebá-
nussa Návai uram, mindazáltal a protestatio nem ártott." J) 

A püspök alig hitte, hogy a tanács a követett 
utat válaszsza, mely öt valóban meglepte. Azt hitte, 
hogy könyörgőleg fordulnak hozzá, s a kérdés mind-
három félre kielégítőleg fog megoldatni. Röstellette 
továbbá, midőn az érsek is nyilatkozatra szólította 
fel őt s következetes óhajtván maradni, október hó 
io-én Győrből, hol a káptalan tagja volt, a követ-
kező fenyegető levelet intézte a tanácshoz: „Remé-
lettem volna szép csöndességhet kegyelmetek között, 
de amint látom edgy vagyis kettő az eő tétovázó 
elmejek által telyes romlásokat kivánnyák ; ha valami 
olyas fogh történni, ne csudálkozzék kegyelmetek 
azon, ha mégh a Jus Patronátussát is elfoghiák 
veszteni, elhitesse kegyelmetek magokkal, hogy Isten 
eő Szent Fölséghe (kire minden dolgaimat bíztam) 
az ollyas rendetlen villongásokrul rövid üdő alatt 
fogh tenni, és véghit is szakasztya; minemö okra 
nézve kölletett kegyelmeteknek az Eszterghomi 
Érsekhez recurrálni, mivel a csanádi püspökséghez 
semmi köze nincsen, soha nem is volt. Arra való 
nézve kegyelmeteket újonan mint igaz lölki Pásztora 

') Városi levéltár. 1 7 1 7 . év. 
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intem, s iavallom is, két holnap alatt énnekem más 
Plébánust praesentáljon, inert Návai Jánost soha többül 
megh nem szenvedem, holott kegyelmetek megh nem fogja 
cselekednia mi fogh történni magoknak tulajdonítsa 
kegyelmetek, mert nem foghom abban hadni, sött azon 
háborusagh szerzők ellen, mint az Egyházi, s mint 
pediglen a világhi Törvény szerint foghok procedál-
nom; mégh ollyas állapot fogh kinyilatkozni, melyet 
kegyelmetek nem fogh reménleni, az igasságnak 
szeretője mindeneket megh fogh mutattni, az igas-
ságtalant pediglen érdeme szerint büntettetni." ]) 

Nádasdy püspök e leveléből lehetetlen észre 
nem venni, hogy ügyét már maga is vesztettnek 
érezte, s csak fenyegetéseitől várt még kedvező 
fordulatot. De bizony ez most sem hatott. 

A viszály körülményesebb kiegyenlítéséről mit 
sem tudunk; emlékezetül a jegyzőkönyvben csak az 
maradt fenn, hogy a plébános az érsek védelmével 
parochiájába visszahelyeztetett. 2) 

Az egyetértés azonban a barátságos felek — Návay 
és a hatóság — között ezután csakhamar felbomlott; a 
barátokból ellenséges felek lettek. 

A tanács a plébános visszahefyezése alkalmából, 
a mi főként a patrónus erélyes magatartásának a 
következményeül tekintendő, annak javadalmait leszál-
lította. 3) Indokul azt hozván fel, hogy 1716-ban a 

Városi levéltár 1 7 17 . év. 
Városi jkv. 17x7. év 21 lap. 

3) Ugyanekkor a német lelkiatya lizetését is megszüntette. A német 
polgárság ezen és más sérelmek okából csaknem lázadásba tört ki. Közülök 
30-an a külön lelkész díjazását biztosították, s ugyanők az udvari kamaránál 
a tanács ellen súlyos vádakat emeltek. A kamara ez ügyben vizsgálatot 
rendelt, s azt Thau Ádám szegedi helyettes praefectus 17 18 . deczember 



Aárerődítés kiterjesztése miatt igen sok ház bonta-
tott le, s ennek következtében a súlyos közterhek, 
fogatozás, a hadsereg élelmezése, s a Temesvár 
ostromához átkelő hadak ellátási terhei által végtelen 
elcsigázott s elkeserített lakosság egy része a városból 
el is költözött. Ennélfogva az 1713-ik évi egyezség 
értelmében a plébános javadalma leszállíthatásának 
indoka és esete bekövetkezett, s a plébános évi fize-
tése 400 frtban állapíttatott meg, s a két káplánnak 
tartására ezen felül 100—100 frt rendeltetett. r) 

15-én foganatosította. Az erről szóló jegyzőkönyv 6-ik pontjában a tanács 
ez ügyre nézve azt nyilvánította, hogy a külön német lelkiatya a parochus 
jogai és a város kegyúri joga ellenére létezik. Van a plébánián német 
káplán, de a barátoknál is minden nyelven tartatik egyházi szónoklat. 

') Városi jkv. 1 7 1 7 . év. 20—21. lap. — A plébánosnak erre vonat-
kozó nyilatkozata a következőket tartalmazza: „Én Páter Navay János 
szegedi Plebanus adom tuttára az kiknek illik, hogy mivel a szegedi T. n. 
Magistratustul Anno 1 7 1 3 Méltóságos Vicarius ur eö Nga előtt is minden 
esztendőben nékem ezer forintokbúi, hetven köböl buzábúl, negyven akó 
borbúi, két mázsa húsbúi, két hajó fábúl és pro focis elegendő nádbúi álló 
igért fizetéssül (melyre ide lehozattattam) emiitett M. Generális Vicarius 
uram eő Ngatul adott parancsolat szerént valaminthogy propter futuros 
successores kegyelmes Cardinalis Urunk eő Herczeghsége, s ugy ő Nga 
Consensusa nélkül nem lehetett sem nékem, sem a n. városnak el állani, 
ugy most is sub poenis Canonis el nem álhatók ugyan Vicarius ur ő Nga 
kemény parancsolattyátúl imponáltatván, mert a mi szépen sponte et bene-
vole Istennek tisztességire egyszer ígértetett, s intentis vitalitatibus impro-
thocolláltátott, eő Nga mondása szerént az nem immútáltathatik többé, 
hanem pro Dei Majori cultu manutenealtatik. Mindazáltal mivel én azzal 
successorimnak nem praeiudicalok, Szegedi N. Városnak eddig hozzám 
mutatott szeretetiért benevole et sponte igérem, hogy én minden esztendőben, 
még itten Plebanuskodom az 70 köböl buzábúl el engedek 25 köblöt, a 40 
akó borbúi tizenöt akót, a két mása húst is engedem. Hogy pediglen Isten-
nek dicsősségére annyival is inkább promoveáltathassék sine majori aggravio 
Civitatis és hogy jövendőben a varos magzattyaik Istenes nevelése iránt is 
bennem dicsekedhessen, s gyermekeik oktatásában, s Templomban való 
buzgóbb aitatosságban jó rendtartás általam kezdödgyék: a többi fizetésemből 
minden esztendőben mig itt lészek, az oskola mesternek adok ötven forin-
tokat, két köböl búzát. Az orgonistának adok ötven forintot, két köböl 
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S bármennyire volt is hálára kötelezve a plébá-
nos a tanács iránt, ez intézkedés, mely — mint látszik 
— előleges egyezségből folyólag történt, a plébánost 
rendkívül elkeserítette s nem remélvén a püspöknél 
kellő oltalmat, a város elhagyására szánta el magát. 
Az időközben főbiróságra emelt Tömösváry Jánossal 
fennállott benső baráti viszonya is nem csak hogy 
megszakadt, de a két férfiú egymás ellen torzsalko-
dott, sőt a főbiró a plébános ellen már vizsgálatot 
is kért. 

búzát, hogy ők a Purgerségnek gyermekeit ingyen edgyütt tanítsák és hogy 
a gyermekek ne difii . . . . áltassanak tanítás nélkül valamint az oskola 
mesterek az orgonistával alternatim kell temetésekre járni és halottaktul 
koledábúl és minden másféle obveniálandó jövedelmekbül való accidentiakot 
egymás közt egyaránt igazán el osztani, ugy minden temetésre csak öt 
gyermeket alternatim tartozzanak vinni. Ha Militarisok vagy más alieni a 
Civitate gyermekeiket oskolában adgyák, minden ollyan gyermektül minden 
kántorra csak 25 pénzt vegyenek; de kemenczékben még a purgerek gyer-
mekei is tartozzanak tiz tiz kéve nádat adni, minden gyermek két söprőt 
tartozzék oskolában esztendőnként hozni, nem kiilömben Familiásnak s kor-
sókra kiki tartozzék contribualni. Hogy azért a T. n. Magistratus nyugottab 
elmével és hozzám továb való szeretettel is lehessen, és hogy az Isten előtt 
is ne láttassam mercariusnak lenni, azon lcivül igérem, hogy még a mili-
tariusoktúl valami fizetésset csafarhatok nehezen, minden esztendőben az 
egyház fiúnak abbúl magam fizetek 30 forintot és hat köböl búzát, mert 
sok dolgaira nézve, annyit megh érdemel: a többi Militarisoktúl obveniá-
landó fizetésből is semmit magamnak nem tulajdonitok, hanem magamhoz 
gyüitvén harangokra, Parochia ház reparatiójára, zászlókra, apparamentu-
mokra, vagy más Parochiale Templom szükségeire mint magam sajáttyát 
proprio pio motu azért fordétom conscientiose, hogy mindenért a Varast ne 
kénteleníttessünk búsítani, és hogy az Isteni szolgálatot mindenben jobbra 
folytathassuk. És jóllehet ugyan négy holnapig bizonyos okokra való nézve 
távol voltam Szegedtől, azért hogy az én kegyelmes Cardinalis uramnál eő 
Herczeghségénél dolgaimat folytathassam; de mindenkor idevaló Plebánus 
voltam, és jóllehet az egy magyar Praedicatiokban volt azóta fogyatkozás, 
de más Isteni szolgálatok folytak, melyekért az itten addigh szolgáló papok 
stólabéli proventusomot elfoglalták, de a többi esztendőbéli proventus és 
fizetés egyedül engemet illet; de abbúl Parochia ház építésire mivel magam 
benevole ígértem, fogion ki a X . Magistratus 300 forintot és magáébul ahoz 



Návay ez alatt más plébánia elnyerése iránt 
tett lépéseket. Ezen czélból az 1719-ik év tava-
szán a várost ideiglenesen el is hagyta; a főbí-
róval való viszályt azonban a távolból is folytatta. 
1719. évi márczius 26-ról a következő levelet írja: 

„Nem jóakaró Biró Uram ! Iterato Nagyszom-
batban ma vettem a kegyelmed mocskolódó levelét, 
én immár dimissorialisomat kezemhez vévén maid 
megh indulok, és Isten segítségéből mához egy 

többet tévén, edgy papi statushoz illendő Parochiat éppíttessen a jövő 
kikelet, ne lakjunk oly becstelenül, s gvalázatossan mint eddég. Csináltatok 
most egy orgonácskát, kit rövid nap alatt el hoznak, mivel a föllyiil irt 4 
holnapig a Parochiale templomban magyar Praedicatio nem volt, azon 
orgonácskának az árát is ugyan ezen 1 7 1 7 esztendőben folyó fizetésemből 
fizesse ki a t. n. Magistratus, a többi ezen 17 17 esztendőbéli fizetésemből 
való restantiát táplálásunkra tartozzék a X*. Váras ki fizetni. Ezen megh 
köszönhető föllyebb irt rendelést jóakaratombúi azért cselekszem, hogy az 
Isteni dolgoknak folytatásában s gyermekek oktatásában minden dolgok 
confusio nélkül jobban follyanak, mint ennek előtte, és mivel az egyházi 
szolgák fizetéseket töllem várhattvák, töllem is jobban félvén, dicséreteseb-
ben el járjanak hivatallyokban. A föllyebb irt dolgokra pediglen csak 
magamot benevole addig igérem még itten Plebánuskodom, mert successo-
rimot azokra nem kötelezhetem. Azt is hozzá tévén, hogy mivel az egész 
Magyar országban terhesebb parochia, és oly mocskossan se kevesebbre 
taxáit stolabéli proventus még csak roszszabb falukon sincsen, mint itt, azt 
egészben Sz. György nap után káplánvoknak engedem. Bizony sedecima is 
igen csekély szokott lenni, és mivel sehonnét immár más jövedelmem nin-
csen, gondollya el minden ember M. Vicarius ur eö Nga előtt igért fizeté-
semből magam két káplány és cselédem tartására mi marad? Ezen istenes 
rendelést (ha úgy teczik a t. n. Magistratusnak), én az én kegyelmes Cardi-
nalisomnak eő Eminentiájának e jövő Postán el küldöm, tudom hogy Com-
missariusokot fogh küldeni, mert én tőlem statusom kissebbitésivel is 
alkudnom nem lehet nem is illyik, soha nem is practicaltatik az Anya-
szentegyházban, azért igen szépen követem a t. n. Magistratust, mert én 
ebben sem másban magammal szabad nem vagyok, de a mely rendeléseket 
jóakaratombúi s a n városhoz való szeretetemből cselekettem, ezer pap 
közül is egy nem találkozna ollyan. Ha pediglen a T. n. Tanács eő Emi-
nentiájával mást végezhet, nékem abban kell meg allanom a mit eő Emi-
nentiája velem rendel. 

Dátum Szegedini die 3. 8 bris 17 17 . Xavoy János szegedi plebanus." 
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hétre Kalocsán lészek, ha valami méltó panasza van 
kegyelmednek, vagy mást ellenem ott megh talál. 
De akármiként fondorkodjék ellenem, bizony nem 
félek. Szegedről szökve nem jöttem, hanem kegyel-
mes Cardinalis uram eö Eminentiája parancsolat-
tvárra sietve kelletett úgy el jönni, a melly böcsü-
letessen jöttem. Privilégiumról semmi mást nem tudok, 
•csak a mit kegyelmedtől hallottam ; de ezt is soha 
másnak nem jelentettem, csak Páter Györgynek 
subrosa, de Lantos Gergely urnák is mondottam 
volna, hogy nem terjesztik, én az ellen mivel semmit 
nem tudok, sehol semmit nem cselekettem, algya 
megh Isten kegyelmeteket vele. Torkom szakattából 
kegyelmed ellen rútul debachalottam volna a 1 sem 
igaz, hiszen nem vagyok sarha, hanem a rnint kegyel-
med bécsi leveliben a mosdót, én is olly formán 
szollottam a töröközö kendörül. Rosz ember legyen 
az, a ki bizonyost tud ellenem, ha nem inquiráltat. 
Ez ez a gratiarum actio hogy bíróságra emeltem, a 
kiért kegyelmed mostani leghjobb akaróitúl szenved-
tem. Ha kegyelmed engem suspensioval fenegetett, 
én is gyarlóságomhoz képest mondám, hogy vagy 
kegyelmed engem suspendáltat, vagy én kegyel-
medet. Ha csak nem akar kegyelmed a mocskoló-
dástul szűnni, legyen vége egyszer annak az óhajtott 
inquisitíonak melytül eb féllyen. Többet Írhatnék, de 
nem akarok olly mocskos pennájú lenni mint kegyel-
med. Mindazáltal fizetésemet mához egy hétre Kalo-
csára küldgye kegyelmed, mert azt bizony soha 
senki el nem veszti. Maradok még most is Istenes 
jobb akarója mint kegyelmed nekem." ]) 

') Városi levéltár. 18 19 . év. 



Návay ezután a váradi kanonoki és debre-
czeni plébánosi állomást el is nyerte, s mint ilyen 
még Szegeden ápril 29-én kelt levele által Thau 
Ádám szegedi kamarai inspectort felkéré a városnál 
visszamaradt 1717 . évi 600 frt, s az 1718-ik évi 
ápril 24-től 1719-ik évi ápril 24-ig esedékes ugyan-
annyi járandóságának beszerzésére, s részére leendő 
megküldésére.!) A plébániát káplánaira bízva a 
várost a hó végén végkép elhagyta; az inspectort 
azonban június i-én Váradról kelt levelében fizetése 
és egyéb követelései beszerzésére s magán ügyei 
rendezésére is újból felkérte. 2) 

Návay azonban követeléséhez így sem jutott. 
Most már engesztelő, békülékeny hangon írt Várad-
ról június i-én a főbírónak, „bizalmas nagy jóakaró 
eöcsém uram — — szivem leiköm"-nek czímezvén 
őt, kijelentette, hogy a sok ellene formált hely-
telenségeket elfeledte, s kötelezi magát az előbbi 
atyafiságos szeretetre és kéri a bíró holtig maradó 
újabb barátságát. Egyúttal hátralékai kifizetését 
szorgalmazza, a mit törvény utján is érvényesíthet; 
s ha ebben a főbíró közremüködend, becsületére 
fogadja, hogy „nem esik porba pecsenyéjeS a midőn 
hat posarat és három száraz tokot küldetni kér, 
tudakolja, hogy hány tégla ment a felsővárosi templombar 

.9 hány öl annak széle, hossza s magassága.3) 
De a főbiró érzelme változatlan maradt; a 

békülő jobbot visszautasitá, s a követelés teljesítését 
megtagadta. Erre Návay Debreczenböl 1719. évi 

') Városi levéltár 17x9. év. 
2) Városi levéltár 17 19 . év. 
s) Városi levéltár 17 19 . év. 
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junius 12-én kelt levelében „még most is jóvát 
kivánó"-lag a íőbírónak kijelentette, hogy: „nékem 
többé édes barátom ne írj, maradgy magadnak" — 
„ — a te fondorkodásod az én kegyelmes Fejedelmem 
cő Eminentiája előtt bizony sem böcsületemet, sem pre-
tendált fizetésemet, sem eö Eminentiája kegyes gra-
tiájából méltatlan káplányának conferált örökös kenye-
remet el nem veszi." Még 1722-ik évi október hó 
27-én N.-Váradról kelt levelében is elmaradt fizetését 
sürgetve, Szijjártó (Deanovits) János főbírónak egy 
hordó jó ürmöst igér, ha közbenjárása sikeres lesz. 

Návay nevével ezentúl nem találkozunk többé, 
s hogy jelentékeny mérvű követelése önkényt vagy 
rendeletre kifizettetett volna, az iratok közt nyoma 
sincs ; jóval később, mint prépost, a Návay családnak 
adományozott Földeák birtokügyében kérte a ható-
ság szíves szolgálatait. 

A mint kiütött a viszály a patrónus és paro-
chus között, helyreállt a kölcsönös szivélyesség a 
püspök és a város között ; sőt a püspök és Tömös-
váry János főbíró között a legnagyobb bizalmasság 
fejlődött ki, úgy, hogy a püspök itteni javainak 
a főbíró mintegy kezelője volt. 

') 17 19 . évi máj. 2-án Pozsonyból Nádasdy püspök kéri a főbírót, 
hogy borai már Gyöngyösre értek, s azokat szállíttassa le, rakassa pincébe, 
pecsételje le, lakását pedig sietve javíttassa. Augusztus 3-án a Petrik püspök 
által Egerből újabban két hordó bor megérkezése, a káplánok hogylétéről, 
a piaristákkal folyó tárgyalásokról, s Tápénak a város részére lett átadásáról 
tudakozódván, ha a „kávé megoczódik" 10 okának, úgy száraz halaknak 
küldésére kéri. Ugyanaz évi nov. 18-án a püspök tudakolja: hogy mi ára 
van Szegeden az ökör, tinó és tehénfélének és más aprómarhának, mivel 
Makón „valamiféle oeconomiát" akarna állítani, s egyúttal az itteni „occu-
rentiákról gyakori tudósitást" óhajt, — a következő évi január 4-én Győrből 
„apró ökör, üsző, tinó, fiatal marhára nagyon volna szükségem, ha kegyel-
med ott és a tájon számomra szerezne és a makai jobbágyimnak kezében 
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A püspök, mint egyúttal győri nagyprépost, 
rendszerint Győrött lakott, s olykor-olykor látogatott 
le híveihez. Hogy nem itt székelt állandóan még ez idő 
szerint, talán egyeben kívül még azon körülményben 
találja magyarázatát, hogy sem székháza nem volt 
rendben, sem templom nem volt olyan, a mely 
cathedralis egyházul szolgálhatott volna. 

Azért is a Felségnek 1718-ik évi október hó 
1 i-én Bécsben kelt határozata szerint Nádasdy érte-
síttetett, hogy Szegeden a kamarától kijelölt, s bir-
tokba is vett székháza nemcsak neki és utódainak 
engedtetik át, hanem az épületen szükséges javítások 
b bővítések is a szegedi kamarai praefectus által 
fognak teljesíttetni. Egyúttal a Temesvár megszállása 
alkalmából már öt év óta élésházul használt, s az e' ődtí-
vényeii, illetőleg a váron belül fekvő templom a püspöknek 
azonnal átadatni rendeltetett, b 

S a Felség ezen rendelete mihamarább teljesítve 
lön, mert a következő évben Schambach kanonok 
már a püspöki házból intézi a tanácshoz megkeresé-
sét, s Nádasdy 1720. október hó 11-én kelt levelé-
ben a castrensis parochusról tudakozódik, a mi feltéte-
lezted, hogy neki a várbeli templom is már átada-
tott, a hová ő nevezett parochust. 
gondviselésül adni nem sajnálna kegyelmed, nagyon kedvesen venném; — 
— nem különben a magam juhaim, s marháim, és a mellyel is a Böcsületes 
Szöged és Makó várossá juhokkal és marhákkal tartoznak, mind összevenni 
egy helyre ne terheltessék." Ugyanez évi október II-én Győrből arra kéri 
ismét a főbírót, hogy a makóiak árendáját Zákó kereskedőnek fizesse ki, 
mert punctualisnak kell lenni. Tudakolja juhait, házának miként eszközlendő 
kijavítását, s hogy na castrensis parochus miképpen accomodálja magát." 
1722. jun. 10-én Győrből a földeákiak harangjának kiadására kéri a tanácsot. 
1722. évi aug. 21-én Szijjártó János főbírót a makóiak árendájának felvételére 
jogosítja fel s igéri, hogy a kúnok elleni perben a város érdekeit előmozdítja. 

') Városi levéltár. 17 18 . év. 
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Az 1719-ik év június havában a püspök azon-
ban hosszabb időig tartózkodott itt, s ez alatt 
létesült közte és a város között a dézsma iránti 
egyezség, mely a két fél között június 27-én Herber-
stein Ernest tábornok és Thau Ádám kamarai praefec-
tus, mint tanúk jelenlétében formaszerínt megköttetett.. 

Ennek értelmében a püspök élte tartamára tized-
szedési jogát — kivéve a kisebb tizedet, a melyet 
a város úgy sem tartozik adni — átengedi a város-
nak, úgyszintén ezzel együtt Kingécz és Pannahát 
nevü puszták és tartozékainak haszonvételét, a város 
által évenkint két részletben, úgymint Szent-György -
és Szent-Mártonkor fizetendő évi 1200 forintért, 20 
akó borért, ugyanannyi köböl búza- és zabért, s egy 
hajó szénáért. ]) 

Ezen egyezséget a püspöknek ugyanaz évi novem-
ber 18-án Bécsből kelt levele úgy világosítja meg,, 
hogy a tizedszedésnek a város részére való átenge-
dése oly czélból történt, hogy annak jövedelméből a 
városháza felépíttessék.2) 

A püspökkel kötött új barátság azonban még 
sem maradt zavartalan; s ha nem tört is meg úgy 
az összeköttetés és jó viszony, mint előbb, mégis 
majdnem a válság szélére jutott az. Ennek oka 
ismét a patronaius-kérdésben rejlett. Návay távozása 
óta a parochiát ugyanis a káplánok administrálták, 
s ennek betöltése azon alkalommal, a midőn a püs-
pök itt tartózkodott, szóba is került, valamint az. 
irjúság oktatási ügyének felkarolása is bizonynyal 
emlegettetett. 

') Városi levéltár 17 19 . év. 
*) U. o. 
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A tanács azt találta legjobbnak, ha a parochia 
jövedelmeivel egyúttal az iskoláztatás kiadásai is fedez-
tetnének, a mire legegyszerűbb mód az leendett, ha 
a város a parochiát a kegyesrendieknek ajánlja fel 
az ifjúság tanításának kötelezettségével. 

A rendet a hatóság Kecskemétről és Pestről 
ismerte, mint a hol már letelepült, s az előbbi helyen 
gróf Koháry István országbíró bőkezűsége folytán 
nagy sikereket is aratott. 

S lehet, hogy a hatóság a dolgot ilykép terjesz-
tette a püspök elé lenn tartózkodása alkalmával, ki 
ahhoz állítólag jóváhagyását is adta volna; nem lehe-
tetlen azonban ama feltevés sem, hogy a hatóság 
csak általánosságban említette fel a piaristák iránti 
szándékát, elhallgatván, hogy a parochiát is az ő 
vezetésükre szándékoznak bízni. 

Tény az, hogy a püspök a kegyesrendiek 
bevezetése iránt felettébb érdeklődött, mert Győrött 
augusztus 3-ról kelt levelében is ezt írja : „Páter 
Piaristák mivel biztatják kegyelmeteket, az iránt is e há-
rom kegyelmetek tudósítását 

A tanács 1719. június 2-án kelt levelében a 
kegyesrendieknek akkor Nikolsburgban tartózkodó 
főnökével — Joachim atyával tudatta, hogy a város 
kegyúri jogánál fogva a parochiát nekik örök időre 
átadni, s az ifjúság nevelését a rendre bízni óhajtaná; 
miért is kéri a rendfőnököt, hogy az ez iránti tár-
gyalások eszközlésére vagy maga megjelenjék, vagy 
megbízottat küldjön. 

Három nappal e levél kelte után, azaz június 
5-én, a tanács az esztergomi érseket is tudósította, 
hogy Návay Jánosnak váradi kanonokká lett kine-

9 
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vezése óta az érseki székéhez tartozó szegedi paro-
chia üresedésben van, s miután a sokfélekép sújtott 
város az If júság neveltetését máskép nem eszközölheti, ha 
csak a kegyesrendi szerzetet be nem híja, s annak 
tagjaira nem bízza a plébániát az ifjúság oktatásának 
kötelezettségével: ennélfogva úgy, a mint Buda, 
Fehérvár, Szent-György és Besztercze városok, úgy 
Szeged is a kegyesrendi szerzetet a plébánia keze-
lésére, s az ifjúság oktatásának eszközlésére meghíni 
s bevezetni szándékozik, mert másként az ifjúság 
nevelésére alapítványt tenni nem képes. Kérik azért 
az érseket, hogy a hat atya bevezetésére az enge-
délyt megadja. 

A rendfőnök — Joachim atya — már június 8-án 
Hornból válaszolt a tanácsnak, tudatván, hogy az 
ügy tárgyalásával a Leonhard atyát, magyarországi 
alkormányzót bízta meg. Az érsek pedig Regens-
burgból június 23-án kelt levelében dícsérőleg emlé-
kezik a tanács azon határozatáról, hogy az ifjúság-
nak a retoricáig bezárólag leendő oktatása czéljából 
kegyesrendiek bevezetését, s a lelkészségnek részökre 
leendő átadását határozta el és meg is ígérte, hogy 
a várost ezen czéljai elérésében támogatni fogja; s 
mivel a legutóbbi országgyűlés a szerzetes rendek 
lelkészkedését a Felség engedélyétől teszi függővé, 
ennélfogva a város alapítványát megerősítés végett 
majdan a Felségnél mutassa be. 

A püspökhöz is ugyanez időben tettek jelen-
tést, *) melyben kiemelik, hogy ezen üresedésben levő 
plébániára lelkészekül a piaristákat óhajtanák meg-
nyerni, s ezek számára alapítványt is kivánnak 

') Az oklevél kelet nélküli. 
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tenni, hogy a vadul s parasztul felnövekvő ifjúságot 
oktatnák, mert nem hiszik, hogy különben a város 
vagy más magános alapítványt tenne. S hivatkoznak 
több királyi város példájára, kérik a püspököt, hogy 
szándékukat előmozdítsa. 

A rend magyarországi alkormányzója bízatott 
tehát meg, mint fentebb láttuk, a szegedi tárgyalá-
sokban való részvétellel, s Leonhard atya e végből 
el is indult Nyitráról; de közbejött betegsége miatt 
Pestnél tovább nem juthatott. 

Innen írt a kecskeméti házhoz, a honnan Péter 
atya házfőnök és Lőrincz atya mint megbízottak 
megjelenvén, a várossal mielőbb megállapodásra 
jutottak. 

Az atyák feltételei a következők voltak : 

1-ször: Alkalmas épületet kapjanak külön szo-
bákkal, étteremmel és ezen kívül kerttel. 

2-szor : Minden házi felszereléssel, ágyak- és asz-
talokkal, székek- és konyhaszerekkel, gabna és élelmi-
szerek ládájával s könyvállványokkal láttassanak el. 

3-szor : A bullák által tiltva lévén egyik helyről 
vagy collegiumból a könyveket máshová áthordani, 
ezeket a tanács szerezze be; a beszerzendő könyvek 
jegyzékét ők állítják ki. 

4-szer : A rend ünnepe után az iskolák azonnal' 
megnyitandók lesznek, a helyiségek azonnal kitakarít-
tassanak, bemeszeltessenek, asztalok és padokkal fel-
szereltessenek, hogy az ifjúság haladása gátolva ne 
legyen. 

5-szor : A tanács az atyák ellátásáról elegendő-
kép gondoskodjék. 



— 132 — 

6-szor : Az atyák lakása, s az iskola épületének 
tetőzete és egyéb javítása a tanácsot terhelendi; az 
atyák gondoskodnak, hogy az ifjúság által elkövetni 
szokott rongálások megelőztessenek. 

7-szer: Végül kérik a küldöttek, hogy jövendő-
beli házuk, s az iskola helyisége kijelöltessék. 

Ezen alappontozatok felett megindult tárgya-
lások eredménye, s illetőleg mindkét fél hozzájáru-
lásával elfogadott egyezségi pontok e következők 
voltak : 

„i . Tisztelendő Páter Piaristáknak atyám urai-
méknak ezennel pro semper az parochiának adminis-
tratiója conferáltatott; a mellett, hogy mind az két 
rész absque ulla contradictione et revocatione 
megtartsa ezen collatiot. 

2. Közönséges város jövedelmekből kántoronként 
frt 600. idest hatszáz forintok in perpetuum eszten-
dőről esztendőre minden kérdés nélkül megadatni, 
offeráltatunk; ha pediglen a város cassájábúl meg-
nem adhatnánk, vagy adni nem akartuk, in eo casu 
modo pro tune közönséges serházunkat, és alsó városi 
mészárszékünket inscribáljuk. 

3. Ollyan alkalmatosságot fogunk mutatni, a 
mely négy szemellyek ideig ellakhatnak, ha pedig 
állandó fundusunk pro Ecclesia Parochiali mutatik, 
tehát az Residentiát in prima contignatione funda-
mento pro 2 da accomodando azon helyen állandót 
építeni fogunk. 

4. Oskolákat usque ad syntaxim ad festum o. 
ss. építeni fogunk, ha pediglen mind az személyekre 
való alkalmatosságunk, mind pediglen Rhetoricáig 



való oskola építését az említett napra végben nem 
vihetjük; ugy mind az 6 Religiosusnak bé kell jönni. 

5. Alkalmatos kertnek való hely, és majornak 
fog assignáltatni. 

6. Könyveket per partes proporcionato calculo ; 
ugy az Residentiában asztalokat, székeket fogunk 
csináltatni." 

Ez egyezségi pontok augusztus 5-én, havi boldog-
asszony ünnepén fogadtattak el, s azok alakszerüleg 
a később eszközölt módosításokkal és kibővítésekkel 
alapítvány-levélbe foglaltattak össze. 

Ilykép a tanács az ügyet a legjobban meg-
oldottnak vélte, midőn a püspöknek új plébános 
bemutatása iránt kelt intő levelét veszi, ki megütkö-
zését fejezi ki a felett, hogy a tanács az érsekhez tett jelen-
tésében a parochiát az érseki székhez tartozónak nyilvánítjar 

s a piaristák bevezetését ott szorgalmazta. 

Augusztus 28-án Bécsből kelt levelében pedig 
már egyenesen azt írta a főbírónak: „Csudálkozva 
értem, hogy a város Cardinális uramnak praesentálta 
a Piaristákat és inducáltatni is akarja a Plébániára aka-
ratom ellen. Űgy ha igazán nem bán velem, egyátalán 
végeth megh nem engedem hogy bészállyanak az 
P lebaniára, mivel O Felsége is sem akarja, hogy 
Religiosusak a Plébánián administrállyanak, magam 
sem engedem megli, máskép magoknak is nincsen kedvek 
ott való letelepedésekben. Mégis hattam generális vica-
rius uramnak is, hogy valaki hírem és akaratom ellen 
az Plébániára bé menne, mingyárt fogadtassék megh. 
Hanem az város egy világi Plebanust praesentállyon 
nékem holott nem cselekszi, magam tészek plebanust, ha 
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már el kezdette kegyelmed az ízetlenséget, úgy éir 
is magammal viszek commissariust által esem kegyel-
med sok nyugtalanságán." 

Nagyon természetes, hogy a város erre ismét 
az érsek oltalmához folyamodott és kijelentette, hogy 
soha sem óhajt a csanádi püspök joghatósága alatt lenni, 
mert a város szabad királyi városi minőségénél fogva 
mint exemptus csakis az érsek alá tartozhatik. A 
püspök azt óhajtja, hogy papjai közül válaszszon a 
város, pedig azok között nincs egy is, ki alkalmas lenne. 
A piaristákat csak úgy hozhatják be az iskolákhoz, 
ha egyúttal a plébániát is kezelhetik, s kérik az 
érseket, hogy e szent törekvéseikben őket megvédje és 
támogassa. 

Nem ismerjük az érseknek e tekintetben tett 
lépéseit, csak azt látjuk, hogy az ügy óhajtott gyors 
megoldása a püspök ezen fellépése által megne-
hezült. 

A mint Leonhard atya Nyitráról, augusztus 
29-én kelt levelében tudatta, hogy a renddel kötött 
egyezségi pontokat a rend-főnökhöz és Rómába a 
generálishoz jóváhagyásra elküldötte, úgy másrészről 
a püspöki székházból, Schambach kanonok szeptember 
i-én a püspök rendeletére arról értesítette a tanácsot, 
hogy a Felségnek is az az akarata, hogy a szerzetes 
rendek parochiákat ne kezeljenek, s így a piaristák 
alkalmazása egyáltalán meg nem engedhető ; ennél-
fogva a város 14 nap alatt egy világi papot 
mutasson be plébánosnak. 

E komolyabb alakulásról a tanács a kegyesren-
dieket sem késett tudósítani a kecskeméti házfőnök 
Péter atya útján, ki a tudósítást az alkormányzóhoz. 
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küldte el, hogy a rendfőnök közbenjárását igénybe 
vegye. Az ügy sikerében azonban ő már nem is 
bízott, mert szeptember 16-án Kecskemétről kelt 
levelében egyenesen azt kérdi, hogy a tanács meg-
marad-e eddigi szándékai kivitelénél? 

Es a tanács nemcsak szándékai változatlansá-
gáról biztosítá a rendet, hanem az atyák lejövetelét 
már is sürgette, noha fogadásukhoz teljesen készü-
letlen volt. Leonhárd atya Privigyéről, október 16-án 
kelt tudósításában azonban kijelentette, hogy csak 
.az esetben mehetnek az atyák, ha az alapítványt a 
Felség jóváhagyta. Ez évről azonban a beköltözés 
mindenesetre elmarad, mert sem az ő, sem pedig 
az ifjúság helyiségei még el nem készültek; azért 
is az iskola megnyitása a jövő év közepére marad. 
Egyúttal figyelmezteti a tanácsot, hogy már most. 
gondoskodjék az alapítvány-levélben 12 rendtag 
ellátásáról, noha egyelőre a szükség csak 6 tagra 
terjed. 

A püspök ellenállása következtében azonban az 
ügy előbbre nem jutott. Nádasdy mégis belátta, 
hogy a rend bevezetése, s az iskolák megnyitása 
valóban a plébánia kezelésétől, és illetőleg a plébániai 
jövedelmek élvezetétől függ; azért is azon módo-
zatot találta ki, hogy a plébánia kezelése a rendnek 
csak 10 évi időtartamra engedtessék át. Ily érte-
lemben november 13-áról, Privigyéről keltezve, a rend 
alkormányzója, Leonhard atya, a térítvényt ki is 
állította, mely a püspöknek elküldetvén, ez Bécsben 
november 18-án kelt levelében azt írta vissza, hogy 
„a mi illeti a Piaristák dolgát ad decennium con-
lractust kell tőlük venni, mivel eő Felsége is tovább 
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meg nem engedi a Plébániát, s onnét való admi-
nistratioját." 

A tanács azonban nem nyugodott meg ezen 
•eredményben. Deczember 4-én kelt levelében a püs-
pököt arra kérte fel, hogy a plébániának a piaristák 
által való kezelését ne 10, hanem 25 évre engedje 
meg, mert máskép a piaristák házát fel nem építhetik, 
mert a jövő tcivaszszcil megkezdendő s több éven át tartó 
városház-építkezés, úgy az iskolaépítés és templom-
helyreállítás erejüket olyannyira igénybe veszi, hogy 
az ezekre szükséges pénzösszeget 10 év alatt elő 
nem állíthatják. 

S hogy a püspököt az engedély megadására 
még inkább rábírják, Tömösvár)' János főbírónak 
és Csöke János főjegyzőnek — kiket az alapítványi 
oklevélnek a Felség által leendő megerősítése kiesz-
közlésére úgy is Bécsbe küldöttek1) — meghagyták, 
hogy a püspöknél a kérelmet annyival is inkább 
hathatósan szorgalmazzák, mert Joachim atya rend-
főnök 1720. február 3-án a város alapítványa, 
illetőleg a hat kegyesrendi atyának Szegedre leendő 
bevezetése iránti egyezség felett jóváhagyólag ha-
tározott. 

A kiküldöttek eljárása teljes sikerű volt. A 
püspöktől — Bécsben 1720. február 17-én — oly 
nyilatkozatot nyertek, mely szerint a piaristáknak 
az ifjúság nevelése czéljából Szegedre leendő beve-
zetését nemcsak megengedi, hanem a városnak a 
Szt -Demeter-egyházhoz való kétségtelen kegyúri 
jogánál fogva az egyházhoz bemutatott kegyesrendie-
ket a lelkészkedési joggal is felruházza, úgy azon-

•) Megbízó levelük az 1720-ik évi iratok közt fennmaradt. 



ban, hogy a plébániát mindaddig el nem hagyhat-
ják, a míg a csanádi káptalan tagjaiban tökéletesen 
kiegészítve nem lesz, a mely esetben a városnak 
jogában fog állani a kegyesrendieket a plébánián 
továbbra is megtartani, vagy pedig helyettük más 
világi papot a plébániára bemutatni.]) 

Most már csak a királyi jóváhagyás volt hátra, 
s e tekintetben a cancellarián csak az alapítvány-
levél 3-ik pontja ellen forgott fenn némi észrevétel 
az irányban, nehogy a plébániának a rend által 
örök időn át leendő kezelése magyaráztassék ki. 

Ily körülmények után a tanács már február hó 
végén megkereste a rendkormányzót, hogy ápril 
végére a magyar, német és illyr nyelvet beszélő 
három atya küldését rendelje el. 

A kegyesrendiek bevezetéséről szóló, s a város 
által 1719. évi augusztus 5-ről keltezett, s ő Felsége 
a király által 1720. évi február 27-én jóváhagyott, 
alapító-levél rendelkezései e következők: 

1-ször: A város a kegyesrendi szerzetet az 
isten igéje, s az evangéliumnak magyar, német, illyr, 
vagyis szláv nyelven leendő hirdetése, úgy az elha-
nyagolt ifjúság nevelésére, s tanítására befogadja; a. 
rend által bezárólag a rethoricai osztályig nyitandó 
iskolában az arithmetica és zene különösen taní-
tandó. 

2-szor : A rend hat tagjának ellátása- és fenn-
tartására a város 800 forintot fizet évenkint negyed-
évi részletekben, s ennek biztosítására leköti a város 
serházát és alsóvárosi mészárszékét. 

3-szor: A míg a csanádi káptalan egy bizonyos 
'} Gr. Xúdasdy levele az 1720. évi iratok között. 



számig a Felség által kiegészítve be nem töltetik, a 
plébánia kezelése is nekik adatik át a város patro-
nátus-jogánál fogva, s e czímen a stóla-jövedelmet 
is élvezik. Az esetre azonban, ha a plébánia kezelése 
tőlük vissza fog vétetni, a 800 frt alapítványi összeg 
100 frttal javíttatni fog. 

4-szer: A míg a plébániát kezelik, a városi 
árterekről fűtésre elegendő tűzifa fog részökre 
beszállíttatni. 

5-ször: A felépítendő iskola, úgy a residentia 
helye a templom mellett jelöltetik ki, a mely utóbbi 
hat külön szobával, étkező teremmel, konyhával s 
pinczével fog birni. Az iskolának minden szüksé-
gesekkel való ellátását a város teljesíti; kert a ház 
folytatásában fog kijelöltetni, de ha ott nem telik, 
akkor a városon kívül, mely minden köztehervise-
léstől menten marad. Az iskola és ház fenntartása, 
javítása a várost illetendi. 

6-szor: A város igyekezni fog a fundatiót gyara-
pítani, s az oktatás sikerét anyagi támogatásával 
előmozdítani; a rend köteles mind a helybeli, mind 
a vidéki ifjúságot a tudományra és míveltségre a 
rhetoricáig serényen tanítani, úgy a parochiát kezelve 
az isten igéjét hirdetni. 

7. Az alapítvány örök időre szól; annak fenntar-
tására és védelmére az utódok köteleztetnek. 

Ily küzdelmes volt a piarista-rendnek Szegedre 
való bevezetése. A lelkészkedést azonnal meg is 
kezdték, s ez időtől a püspök támogatását is min-
denben olyannyira megnyerték, hogy utóbb már a 
tanács a végett folyamodott a püspökhöz, hogy 

Kelet nélküli, de kétségen kivül 172 1 . évi levél. 
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a Szt.-Ferencz-rendi atyákat a város népe körül a 
lelkiekben való foglalkozástól eltiltó parancsát vonja 
vissza, mert a piaristák éjjelenként a kapukon és 
strázsákon ki nem járhatnak, se hozzájuk senki be 
nem mehet, s igy a távolabbi helyek a nagy sarak 
miatt csakis a barátok szolgálataira vannak utalva. 
Leveleiben a piaristák felöl mindig érdekkel tuda-
kolózik, s az 1722. évi május 24-én Győrött kelt 
levelében az 1200 frt árenda felküldését szorgal-
mazva ]) a tanácsnak lelkire köti, hogy a plébániát 
•és a piaristákat semmiben meg ne rövidítsék. 2) 

Az iskolák megnyitása azonban csak az 1721-ik 
év őszén történt,3) a mely alkalomból — okt. 3-án — a 
szegedi ház első törvényszerű látogatása is végbement, 
és pedig nem minden észrevétel nélkül. 8 pontban 
vannak az atyák észrevételei előadva, a melyek 
között a fundationalis és az investitura levelek 
átadására vonatkozó az első helyen áll, mit a lakás-
viszonyokra s a háztartási ügyekre vonatkozók követ-
nek, s ezek közt az előbbeni és az ezen évről 
elmaradt sedecima, mely a fából és nádból lenne 
járandó — szerepel, a mit a tanács a konyhára egy 
hajó fának, a fűtésre pedig 1200 kéve nádnak igé-
résével egyenlített ki. 4) 

1) Az árenda küldését a püspök sokat sürgette; 1722. máj. )0-én 
Győrből azzal fenyegette a várost, hogy mind a 4000 forintra nézve végre-
hajtást eszközöltet, mert a diétára a pénz igen kell. Pénzügyei általában 
nem igen lehettek rendezettek, mert Frosart Ferencz tisztjéhez 1725-ik 
évben Bécsből intézett leveleiben mindegyre a pénz küldését sürgeti. 

2) 1724. aug. 9-én kiváló érdekkel azt tudakolja, hogy Páter mino-
riták iránt tesz-e a város valami fundatiót? 

3) Az iskolát és az iskoláztatást illető dolgok a „Régi Szeged" V I I . 
kötetének anyagát képezik. 

4) Az atyák észrevételeit, s a Szt.-Péter, Fark és Sövényháza birtokok 
megszerzését illető tárgyalásokat magában foglaló jegyzőkönyv töredéke 
i72 i - ik évről a városi levéltárban. 

4 
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Lakásviszonyuk valóban rettenetes volt. 1722-ik 
évi julius hó 3-án keit levelükben, nehogy mostani 
helyükön „a békák között rothadjanak", a jovo 
évben a residentiának s az iskolának jobb és alkal-
masb helyen való felépítését sürgetik, mert a hol 
laktak s tanítottak, az az 1708/9-ik évben dúlt pestis 
alkalmából roskadozó bódé módra épített pestises 
kórház — Lazaretum — volt. 

A residentia építése nem ment könnyen. A 
helyzet nehézségein a tanács azzal vélt segíthetni, 
hogy 1723-ik évi október hó 2-án az atyáknak 
saját mulatságukra s az ifjúság üdülésére a szent-
háromság-utczán kívül, a szólók felé eső téglaégető 
házak között 62 öl széles és 104 öl hosszú telket 
adott át, melyen majorságot is építhettek ugyan, 
de kikötve lett, hogy „korcsmát nem nyithatnak." 

Az atyák hivatásukat buzgón teljesítették; de 
úgy látszik, hogy egészen biztosaknak nem érezték 
magukat és oda törekedtek, hogy az esetre, ha 
bármely oknál fogva is a parochia tőlük elvétetnék, 
a fenntartásukra biztosított alapítványi összeg emelése 
már előre kimondassák. 

A tanács nem is vonakodott ettől. 1723-ik évi 
szeptember 3-án kelt határozatában ezen esetre 100 
frtot kötött le. De Leonhard atya Nyitráról, szep-
tember hó 26-ról kelt válaszában 200 frt javítást, 
vagyis az alapítványnak 1000 frtra való emelését 
követelte. — — — — — — — — — 

') „In hoc enim Lazaretho ad scholas docendas se se amplius Rel igio 
non vult resolvere." 








