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Vass Csongor

A Baranyi Pál SJ erdélyi missziós működését szabályozó  
prímási okirat*

A katolikus egyház szempontjából Erdély a 17. században missziós területnek számí-
tott, hiszen a reformáció hatására magyar és szász lakosainak nagy hányada ekkor már 
nem volt katolikus. Az Erdélyi Fejedelemség fokozatosan az erdélyi püspökség és kápta-
lan épületeiben rendezkedett be, annak birtokait, javait és javadalmait használta, majd 
teljes joggal birtokolta, előbb az 1542-es marosvásárhelyi, majd az 1556. évi kolozsvári 
országgyűlés határozatai alapján.1 A törvények értelmében katolikus püspök nem tar-
tózkodhatott Erdélyben, de 1618-tól lehetett vikáriusa – egy vikárius azonban nem 
szentelhet papokat. A papképzés külföldi egyetemeken zajlott, ahonnan csak kevesen 
tértek vissza erdélyi szolgálatra. Székelyföldön a kis létszámú világi papság többnyire 
házas volt, a gyakori paphiányt pedig a licenciátusok2 munkája próbálta némileg ellen-
súlyozni. Felszentelt papok működése azonban elengedhetetlen volt, ezért a hiányzó 
plébánosok feladatait missziós papok (főként szerzetesek: minorita, konventuális és 
obszerváns ferencesek, pálosok, jezsuiták) próbálták pótolni. A jezsuiták erdélyi misszió - 
jában (Missio Dacica) 1610 és 1690 között 120 páternél is több működött.3 1622. ja-
nuár 6-án XV. Gergely pápa megalapította a Hitterjesztés Szent Kongregációja nevű 
testületet, a katolikus missziókat világszerte összefogó szentszéki hivatalt, ami az erdélyi 
missziók munkáját is irányította és felügyelte.4 Emellett a katolikus főurak, országgyű-
lési tagok tömörülése a püspök és egyházi elit nélkül maradt egyházmegyében fokoza-
tosan kezébe vette a katolikus ügyek védelmét. Fegyelmi és anyagi ügyeket intéztek, 
védték a katolikus érdeket a fejedelem előtt és az országgyűléseken. Itt 1640-ben léptek 
fel először testületileg Status Catholicus néven, amelyet 1657-ben jogilag, törvényileg is 
megerősített az Approbatae Constitutiones.5 A jezsuita jelenlét a fejedelemségben min-
den törvényi tiltás ellenére szinte folytonosnak tekinthető: álruhában és álnéven műkö-
dő tagokkal vagy ritkábban fejedelmi engedéllyel.6

*  A forrásközlést megelőző kutatóutat és a közlemény előkészítésében a szerzőt a Magyarország Collegium 
Talentum 2018 programja támogatta.

1  Gálfi, 2016, 26–35; Holló, 2009, 60–63; Marton–Jakabffy, 2009, 35–36.
2  „Egyes elgazdátlanodott plébániák vezetését világiak vállalták magukra, akik vasár- és ünnepnapokon 

evangéliumot olvastak, böjtöt hirdettek, temettek, kereszteltek. Ők, a licenciátusok, a fejedelemtől papi 
kiváltságot kaptak, liturgikus öltözetet viseltek (stóla nélkül).” Uo., 2009, 42; Sávai, 1997, 75–253.

3  Velics, 1913, 122–123.
4  Sacra Congregazione de Propaganda Fide (jogutódjának mai neve Sacra Congregazione per l’Evangeliz-

zazione dei Popoli) és Magyarország, valamint Erdély kapcsolatáról: Tóth, 2002, 27–80.
5  Holló, 2009, 35–41, 56–74.
6  Molnár, 2009, 149–150; Tóth, 2002, 40–58.
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A jezsuita Baranyi Pál (1657–1719) leginkább erdélyi működése révén írta be nevét az 
utókor emlékezetébe. A jászberényi születésű magyar páter 1674-ben Trencsénben lépett 
a rendbe, 1677-ben Leobenben bölcseletet, 1678–1679-ben Grazban filozófiát tanult, 
majd Kolozsváron négy éven át (1681–1684) tanított a rend kollégiumában. 1685–1688 
között Grazban elvégezte a teológiát, Judenburgban teljesítette a három probációt, majd 
1690-től 1702-ig Erdélyben működött: Gyulafehérváron házfőnök és hitszónok, egy évig 
pedig a Missio Dacica vezetője (1697) volt, majd 1698–1702 között újra a gyulafehérvári 
házfőnöki, hitszónoki és gyóntatói tisztet látta el. 1702-től érdemeiért a rend Pestre he-
lyezte, ahol magyar hitszónokként, majd házfőnökként és iskolai prefektusként műkö-
dött. 1709-ben Nagyszombatba távozott, ahol haláláig mint szónok, rendházgondnok, 
kollégiumi, később papneveldei kormányzó tevékenykedett.7

Baranyi erdélyi működését igen jelentőssé teszik a latin, magyar és román nyelven 
megjelent lelkiségi és teológiai tárgyú könyvei,8 missziós papi működése, különösen pe-
dig az erdélyi románok vallási uniójának létrejöttében játszott központi szerepe. Gyula-
fehérvári plébános-páterként emlegetik, de működési területe egész Erdélyre kiterjedt. 
Elegendő csupán kétkötetes temetési prédikációs könyvét9 szemügyre venni, és látható, 
földrajzilag is mennyire széles, szerteágazó területen működött.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában lévő Acta Jesuitica fond Collegium 
Tyrnaviense egységének Irregestrata állaga tartalmazza azt az 1689-ben kiállított missziós 
felhatalmazó oklevelet, amelynek jogalapján Baranyi elkezdte erdélyi működését. Mi-
után XIV. Kelemen pápa engedni kényszerült az egyre erősödő belső egyházi és külső 
politikai nyomásnak, 1773-ban elrendelte a Jézus Társaság teljes feloszlatását.10 Mária 
Terézia a rendelet végrehajtására az osztrák–magyar rendtartományban királyi biztoso-
kat és helyi tisztségviselőket bízott meg az egyes rendházak és iskolák leltározására, át-
vételére. A Helytartótanács és a Magyar Kamara vegyes bizottsága intézte a feloszlatási 
ügyeket. A rendházak iratanyagait a kamara archívumába szállították, ahol még évekig 
külön kezelték mint archivum ex-jesuiticumot. Ennek magyarországi részlege utóbb az 
Acta Jesuitica nevet kapta, mely a későbbi jegyzetkészítési és feldolgozási munkát köve-
tően két részre, a jegyzékelt Regestrata és az Irregestrata iratok csoportjára oszlik.11

Ma az MNL Országos Levéltárába tagolva őrzik a jezsuita rendházak megmaradt 
iratanyagát. Jelen oklevél a nagyszombati kollégium iratai között, az Acta Jesuitica fond 
Irregestrata részében található. A latin nyelvű, kézírásos oklevél anyaga papír, méretei 
312 × 400 mm. Az iratot kibocsátó Széchényi György († 1695) esztergomi érsek és 
prímás hiteléül aláírásán túl pecsétnyomatával is ellátta, annak négyszirmú papírfelze-
tével, épen megmaradt érseki címerével. A pecsét körirata: „GEORGIUS SZECHENI 
ARCHIEP STRIGONI”. A dokumentum hátoldalán ceruzával jegyzett, kurrens levél-
tári jelzeteket találni.

 7  Lukács, 1987, 60; Velics, 1914, 8–11; Némethi, 1887, 273–277; Stoeger, 1855, 21.
 8  Stoeger, 1855, 21; Szinnyei, 1891, 559–560.
 9  Baranyi, 1712; Baranyi 1719.
10  Bangert, 2002, 318–321.
11  Maksay, 1992, 44–47; Mihalik, 2014, 26.
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1689. szeptember 24-én Széchényi prímás pontokba szedve fekteti le Baranyi László 
tevékenységi körét, Erdély teljes területére kiterjedő joghatóságát. A  dokumentum 
rendkívüli felhatalmazásokkal ( facultates)12 ruházza fel a benne nevezettet. Ezek elen-
gedhetetlenek a misszió végzéséhez püspök nélküli területeken, eretnekek és szakadá-
rok, hitehagyottak körében. A  püspökök és rendfőnökök rendszerint átruházhatták 
másra is, mindenkor kizárólag bérmentve a kapott fakultásokat, így ezekért nem kellett 
minden misszióra induló atyának külön Rómához fordulnia.13 Igaz ugyan, hogy az 
ilyen típusú egyházjogi, jurisdikciós dokumentumok századokon át használt, hasonló 
sémákhoz igazodtak, mégis akadhatnak bennük olyan változók, amelyek a helyi sajátos-
ságokat tükrözik. Az alább közölt okmány Baranyi Pál és nagy hatású erdélyi munkája 
szempontjából igen fontos irat. Nyilvánvalóvá válik belőle, hogy bár Kollonich Lipót 
érsek (1695–1707), aki esztergomi kinevezése után is Bécsben székelt – az udvar előtt 
is nagy támogatója volt a jezsuitáknak és a jezsuita missziónak, különösen Hevenesi 
Gábornak és Baranyi Pálnak –, az erdélyi románság Rómával való egyesülésének ügyé-
ben14 azonban Baranyi missziós munkáját már elődje elindította. Széchényi György a 
török alól felszabadult Magyarország első prímása volt, így a katolikus egyház újjáépíté-
sét és megerősítését minden eszközzel igyekezett megvalósítani, nem csak saját érseki 
egyházmegyéjében. Érdekes látnunk azt is, hogy a missziós okmány kiállításának helye 
Pozsony, hiszen Széchényi püspök haláláig a pozsonyi érseki rezidenciában székelt, de 
eközben a már felszabadult Esztergom újjáépítésén is fáradozott.15 Bár Erdély a kalocsai 
érsek joghatósága alá tartozott, mivel ekkor még az török uralom alatt volt, az Erdély 
fölötti joghatóságot az esztergomi érsek gyakorolta.16

Jelen dokumentumban az esztergomi érsek és prímás, legátusi hatálya révén, „míg 
jóindulatunk tart”, tehát visszavonásig terjedően adja felhatalmazását Barany László-
nak, a legitim és kétségen felül álló papnak, akit semmilyen kánoni akadály vagy felfüg-
gesztés nem akadályoztat. – Szembetűnő és fontos tény, hogy Baranyi Pál már ebben az 
okmányban is Barany László néven szerepel. Tudjuk, hogy Erdélyben Baranyi vagy Bá-
rány László néven működik,17 de az 1699-es tartományfőnöki vizitációban Baranyay-
ként írják,18 a szakirodalom pedig némelykor a két nevet összevonva Baranyi László Pál 
vagy Baranyi Pál László néven is jegyzi.19 Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy valódi 
neve Baranyi Pál, hiszen ezen a néven szerepel az egyetemi diáknévsorokban is.20 Mivel 
a jezsuiták munkáját Erdélyben ekkor még törvények tiltották, rejtőzködésképpen a 
páterek gyakran egy vagy több álnevet is használtak, a rendi ruha helyett álruhában 

12  Galla, 2005, 130.
13  Galla, 2010, 3–6.
14  Lakatos, 2003, 324–325.
15  Uo., 315–316; Marton, 2003, 115–120.
16  Veszely, 1860, 366.
17  Bánfi–V. Ecsedy, 2018, 93–94; Velics, 1914, 8; Némethy, 1887, 273; Stoeger, 1855, 21.
18  Molnár, 2009, 237–247.
19  Chindriș, 2016, 178–179; Marte, 2015, 122–123, 476–477 stb.; Marton, 2003, 111–120.
20  Varga, 2004, 91. (653. tétel.)
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vagy plébánosi öltözetben tevékenykedtek.21 Jó példája ennek Baranyi kortársa, a ko-
lozsvári (kolozsmonostori) plébános, Csete István, aki Vizkeleti Zsigmond néven 
működött.22

A közölt dokumentum pontokba szedve adja meg Baranyi missziós papi jogait. Ezek 
kivonatolva a következők: 1. Joghatóság Erdély egész területére, a lelkek üdvének gon-
dozására, az összes szentségek kiszolgáltatására, a házasságkötésnél való közreműködés-
re – ott, ahol nincs helybéli plébános. 2. Engedély napi kétszeri szentmise bemutatására 
ünnepnapokon és vasárnapokon, a templomon kívül is, házakban vagy a szabad ég alatt, 
de csakis tisztességes helyen, hordozható oltár felett. 3. Gyóntatási engedély liturgikus 
öltözet és stóla viselése nélkül, templomban vagy más alkalmas helyen. 4. Eretnekség 
(haeresis), hitehagyás (apostasia) és szakadárok (schismatici) feloldozása, még a volt 
(egyházmegyés vagy szerzetes) papok esetében is – egyszóval engedély a reformált és az 
ortodox, valamint a hitehagyott katolikusok, szerzetesek és papok visszafogadására. 
5. Engedély tiltott és eretnek könyvek tartására és olvasására, kivéve azonban Niccoló 
Machiavelli és Charles du Molin könyveit. 6. Engedély böjt és húsfogyasztási tilalom 
feloldására, botrány kerülése mellett, de kivéve a szerdát és pénteket, szombatot, a szen-
tek előestéjét és az egész nagyhetet. 7. A lelkiismeret ítélőszéke ( foro conscientiae) előtt 
megítélt ügyekben a házastársak közötti akadályok alól felmentést adhat. 8. Megáld-
hatja és megszentelheti az egyházi (liturgikus) tárgyakat, eszközöket. Utolsóként pedig 
mindezeket összefoglalva, joghatóság a fentiek gyakorlására szabadon és csakis minden 
fizetség nélkül mindaddig, míg a megbízatás tart.

A missziós levelek a 17. századi Erdélyben és Magyarországon különösen fontosak 
voltak.23 Az irattípussal koronként eltérő intenzitással ugyan, de folyamatosan találkoz-
hatunk. Megfigyelhetjük például, hogy a közölt forrás felhatalmazásai nagyfokú egye-
zést mutatnak a Szelepcsényi György prímás által 1666-ban, Szárhegyi Mihály esztergo-
mi jezsuitának adott különleges engedélyekkel.24 Ezekkel ő is erdélyi misszióra indult, 
később székelyudvarhelyi jezsuita házfőnök és iskolaigazgató lett.25

Széchényi György érsek minden bizonnyal a Szentszéktől 1687-ben kérvényezett 
fakultások alapján ruházza át felhatalmazásainak egy részével Baranyit.26 Ehhez lehet-
nek hasonlók az 1735-ben Sorger Gergely erdélyi püspök (1729–1739) XII. Kelemen 
pápától kapott különleges felhatalmazásai is, amelyek az előbbieknél szerteágazóbbak, 
összesen 22 tételre tagolódnak. A 20. pontja a püspöknek kijáró fakultások más papok-
ra való delegálását, átruházását engedi meg, a lelkek üdve vagy a misszió ügyében.27 
A 20. században hasonló különleges engedélyeket és felhatalmazásokat kaptak Erdély-
ben a népmissziót végző, többnyire ferences atyák, akik a rendszerint háromnapos misz-

21  Molnár, 2009, 149–150; Albert, 1993, 148.
22  Balla, 2017, 23–29; Velics, 1913, 123; Stoeger, 1855, 51–52.
23  Galla, 2010, 3–6.
24  Veszely, 1860, 366–367.
25  Albert, 1993, 5, 20, 24–25, 148, 150.
26  Galla, 2010, 142.
27  GYÉL I. 1/a 1735/3.
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szió (triduum) idejére és csak az adott plébánia területére korlátozva különleges fakul-
tásokat kaptak, feloldozást adhattak a püspöknek fenntartott esetekben.28

Az alább közölt irat egy olyan missziós munkának az „útlevele”, amely szorosan hozzá-
járult az erdélyi románság Rómával való egyesüléséhez. Széchényi érsek Baranyinak adott 
1689-es fakultásairól azonban ismereteim szerint mindeddig nem beszélt a szakirodalom.

Az oklevél átírásakor a szöveg könnyebb olvashatóságát tartottam szem előtt, a hu-
manista átírást alkalmaztam. A szövegben nagy kezdőbetűsen írt szavakat csak indo-
kolt esetben hagytam nagybetűsen, a rövidítéseket jelölés nélkül feloldottam. A Szé-
chényi nevet a szövegben és az aláírásban lévő formája szerint, módosítás nélkül közlöm.

Forrás

Széchényi György esztergomi prímás missziós felhatalmazása 
Baranyi László számára

(Pozsony, 1689. szeptember 24.)29

MNL OL, E152, Irreg., Coll. Tyrn. 5. t. 18.

Nos Georgius Szecséni,30 miseratione Divina Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis 
archiepiscopus31 locique et comitatus ejusdem supremus ac perpetuus comes, primas 
Regni Hungariae, legatus natus, summus et secretariuscancellarius Sacrae Ceasareae 
Regiaeque Majestatis intimus consiliarius etc., universis et singulis, tam ecclesiastici, quam 
saecularis status, honoris, dignitatis, officii et praeeminentiae hominibus praesentium 
notitiam habituris, salutem et paternam in Domino benedictionem. Tibi, Reverendo 
Domino Ladislao Barany,32 Sacrae, Romanae ac Universalis Ecclesiae sacerdoti legitimo 
ac indubitato nulloque prorsus canonico suspensione aut quocumque tandem obstaculo 
praepedito, facultates et jurisdictiones infranotatas, nobis a Sacra Sede Apostolica eatenus 
attributas, vi ejusdem licentiae et authoritatis nostrae, juxta et legati nati, qua pleno jure 
fungimur, ad beneplacitum duntaxat usque nostrum duraturas, benigne in Domino 
concessimus. Primo: Jurisdictionem per totam Transylvaniam aut quocunque te, pro 
curanda animarum salute, excurrere contigerit sacramenta omnia administrandi ac etiam 

28  GYÉL I. 1/a 1933/539, 23. cs.
29  A kézirat átírásában nyújtott szakmai segítségért köszönet illeti Kovács Mihait.
30  Széchényi György esztergomi metropolita érsek, Magyarország prímása 1685. március 21. – 1695. feb-

ruár 18. között. Koltai, 2003, 310–318.
31  A kézírásban archi-episcopus formában találjuk.
32  A jezsuita Baranyi Pál erdélyi működése idején álruhában és álnéven tevékenykedett, leginkább Barany 

László vagy Bárány László néven. Jelen előfordulása valószínű, hogy a Bárány ékezetek nélküli formája, 
latin környezetben. A két név azonosságához nem fér kétség, hiszen Baranyi Pál életének kronológiájába 
tökéletesen illeszkedik ez az okmány. Mi több, Némethy közli róla, hogy a pesti rendház anyakönyvei-
ben, a Baranyi Pestre kerülése utáni első három hónapban még továbbra is Bárány László néven jegyzik. 
Stoeger, 1844, 21; Némethy, 1887, 273; Szinnyei, 1891, 559–560; Balla, 2017, 23–29.
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matrimoniis assistendi, ubi videlicet proprius loci parochus non fuerit. Secundo: 
Celebrandi bis de die, causa ex rationabili, festivis videlicet ac dominicis vel ipsis ferialibus 
quoque diebus, sacrae missae officium etiam extra ecclesiam, in domibus utpote et sub dio 
ac aliis quibuscunque (decentibus tamen) locis ethonestis ac super portatili consueto, ita 
nihilominus ut in primo a sumptione ablutionis abstinere noveris. Tertio: Audiendi 
confessiones sine superpeliceo et stola, sive in templo sive alio convenienti in loco. Quarto: 
Absolvendi ab haeresi, apostasia a fide ac schismate quoscumque, etiam ecclesiasticos, tam 
saeculares, quam regulares aut etiam relapsos, in foro constientiae tantum, et a quibusvis 
demum episcopo reservatis casibus enodandi. Quinto: Tenendi et legendi libros prohibitos 
et haereticos ad effectum eos inpugnandi, praeter opera Caroli Mosinii33 et Nicolai 
Machiavelli.34 Sexto: Dispensandi in jejuniis et cibis vetitis prout et in quadragesima, 
esum carnium indigis, (sic)35 citra scandalum aliorum, exceptis videlicet quarta et sexta 
feriis ac sabatho vigiliisque sanctorum et tota hebdomada sancta, indulgendi ac 
concedendi. Septimo: Dispensandi de debito inter conjuges ex occulto aliquo crimine 
impedito in foro conscientiae. Octavo: apparamenta ecclesiastica benedicendi et 
consecrandi. Ultimo denique: Has omnes, et eorum singulas facultates ac jurisdictiones 
gratis, per Te et sine ulla mercede administrari et exerceri volumus ac jubemus, prouti 
concedimus et indulgemus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum in Curia Nostra archiepiscopali Posoniensi,36 die vigesima quarta mensis 
Septembris, anno Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono.
Georgius Szecseni
Archiepiscopus Strigoniensis
[Papírfelzetes viaszpecsét. Középütt az érseki címer. Körirata: GEORGIUS SZECHENI 
ARCHIEP STRIGONI]

Gabriel Palugyay37

secretarius

33  Charles du Molin/Moulin (latin formájában Carolus Molinaeus) (1500–1566) francia jogász, tanár és 
jogi író, aki, miután a reform szellemét követve támadta műveiben a katolikus egyházat és a pápaságot, 
könyveit VIII. Kelemen pápa a tiltott könyvek indexére tette. Ezt követően Párizsból menekülve német 
területen kért menedéket. Később hazatért Franciaországba, ahol sok gyötrődés után végül visszatért a 
katolikus hithez és így halt meg 1566-ban. Latin nyelvű könyvei Magyarországon frankfurti kiadó- 
kereskedők révén terjedtek. Maunder, 1851, 618; Eisenhart, 1885, 96–105; Monok, 2014, 372.

34  Niccolo Machiavelli (1469–1527) (az 1559-es Index formája szerint Nicolaus Macchiavellus) olasz po-
litikus, akit könyveiben megírt és életével hirdetett filozófiája és világszemlélete miatt mind a katolikus, 
mind a protestáns keresztény világ veszélyesnek látott. Művét a trentói zsinat 1559-ben helyezte a tiltott 
könyvek indexére. Lukácsy, 1998, 301–337.

35  Az eredeti szövegben előforduló dativus bizonyosan írnoki elírás lehet, és a részes esetben lévő indigibus 
lenne a helyes alak – a szövegegység értelme így: a rászorulóknak (betegeknek) húst enni.

36  Pozsony (ma: Bratislava, SK) – a pozsonyi érseki rezidencia ekkor az esztergomi érsek lakóhelye, hiszen 
Esztergom törökök utáni újjáépítése még a kezdeti szakaszban volt. Koltai, 2003, 315–316.

37  Palugyay Gábor ekkor Széchényi érsek titkára. 1693-ban I. Lipót oklevelében Palugyay Gábor mint ér-
seki titkár, aranysarkantyús vitéz, udvarnok jelenik meg. Később, már az érsek halála után, a Széchényi 
családból nősült. Különböző tisztségeket viselt, így 1694-ben, majd 1701–1707-ben a pozsonyi Magyar 
Kamara tanácsosa, királyi biztos. Bártfai, 1911, 218; MNL OL, A57, 22 0141, 254–256; Fallen-
büchl, 1968, 255; Fallenbüchl, 1970, 294; Bak, 1982, 260–271.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

E152 Kincstári Levéltárak – Magyar Kamara Archívuma 
– Acta Jesuitica

Irreg. Irregestrata rész
Coll. Tyrn. Collegium Tyrnaviense – Nagyszombati 

Kollégium
      5. Az egyházigazgatásra és az egyház belső éle-

tére vonatkozó iratok (1563–1754)

GYÉL Gyulafehérvári Érseki Levéltár

I. 1/a Püspöki/Érseki Hivatal Iktatott Iratai
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