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EGY BAROKK FŐPAP,

BARKÓCZY FERENC ÉRSEKPRÍMÁS

A múlt év június l8-án volt kétszázadtk éve annak, hogy Barkócz.y
Ferenc esztergomi érsekprímás elhalálozott, Annak a barokk világnak
volt számottevő tényezője hazánkban, amelyre a külső és belső háborúk
pusztításai után óriási feladatok vártak az újjáépítés minden vonalán.
Elnéptelenedett országrészeket kellett újból betelepíteni, elgazult és el
vadult vidékeket termőképessé tenni. Ahol tehát a határokon túl ember
feleelegek mutatkoztak, azok előtt felhúzták a sorompókat, sőt még ked
vezések útján is iparkodtak őket hozzánk csalogatnt. Otthont kaptak és
megélhetési lehetőséget, aminek fejében esapolníok kellett a moosarakat,
írtaníok a bozótokat és televényessé alakítani az elsoványodott és elszi
kesedett földtáblákat. Amint közben enyhült az őslakosság nyomora, sor
került templomok és iskolák, itt-ott kórházak építésére is. Városi és fa
lusi templomaink és régies szóval "néptanodáink" legnagyobb része ek
kortájt épült. A földműveseken kívül ugyanis szép számmal jöttek hoz
zánk a kert- és pariokultúra szakemberei, az építészet, szobrászat, festé
szet olasz, német és francia mcsterei. Templomaink mellett barokk kas
télyaink és kúriáink jelentős hányada nekik köszönheti létét. Az ural
kodó társadalmi réteg, sajnos, nem igen gondolt a jobbágyviskókra, bár
ezek különősképpen rászorultak volna, hogy téresebbek. levegősebbek.

naposabbak. emberhez méltóbbak legyenek. Ez a XVIII. századi barokk
világ azonban nem érett még oda, hogy a "minden magyar teher türel
mes hordozójának", a jobbágyságnak szűkős falatoknál többet juttasson.
S ebben a. vonatkozásban 'egyházi és világi nagyuraink nem igen külőn

böztek egymástól. Szociálís érzülete miatt Barkóczy prímásnak sem
emelhetnénk szobrot, annakellenére sem, hogy adataink szerint az ő job
bágyai és cselédei az átlagosnál emberségesebb viszonyok közt éltek.

Ezt az időszakot úgyis szokták emlegetni, mint a katolíkus restau
ráció kiteljesedését. Az uralkodóház és a püspöki kar egyképpen az egy
házi befolyás növelésére törekedett, ugyanakkor azonban a dinasztia az
egyházon is uralkodni kívánt. Mária Terézia l758..,ban arra kérte XIII.
Kelemen pápát, ismerje el Magyarországra vonatkozóan az ő apostoli ki
rály jellegét. Célja az vo'lt rezzel, hogy korlátlanul rendelkezhessen min
dennemű egyházi ügyekben. Róma azonban elővigyázatos volt és jelleg
helyett csak az apostoli cimet adta meg neki. A királynő erre önkényes
jogkiterjesztéshez folyamodott. Udvari [ogtudósa, Kallár Adám l762-ben
könyvet írt a fó"kegy'Úri jogról, s ebben azt bízonyítgatta, hogy Mária
Terézia "apostoli királyságánál" fogva szabadon intézkedhet az egyházi
vagyonkérdésekben is. Az érdekeltek felszísszentek s nevükben Barkóczy
prímás enyhe óvással is élt. Hamar eljött azonban az idő, amikor úgy
vélte, hogy immár nyiltan szint kell vallania. A királynő 1764 júniusára
országgyűlést hirdetett, amelynek egyik főfeladata az lett volna, hogy
kimondja a kiváltságos rendék adómentességének megszüntetését. Ezt
kivánja előkészíteni Kollár másilk műve, melyben a szerző a nemesi fel
kelést a honvédelem elavult rendszerének, a nemesek adómentességét
pedig a jobbágyság ellen elkövetett égbekiáltó bűnnek minösítette, Még
a dinasztia két legbizalmasabb embere, Batthyány Lajos nádor és Gras-
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salk:ovich Antal koronaőr is felhálborodottan tiltakozott a szándék ellen,
Harmadi:lmakcsatlakozott hozzájuk Barkóczy, aki elóbb egyházfői. most
pedig mágnási voltában érezte magát megbántottnak. A főrendek és.
követek egységes ellenállásári meg is bukott a kísérlet, hogy rést üssenek
az antiszociális kiváltságokon és maradt minden a régiben.

A három hangadó egyszeriben kegyvesztett lett, s Barkóczy előtt:

is bezárultak a bécsi Burg kapui. A királynő 1765. március 21-én felosz-
latta s többé össze sem hívta az országgyűlést, hanem utána már csak
rendeletekkel kormányzott. Feltehető, hogy Mária Terézia valóban
könnyíteni akart a jobbágyok terheín, de talán még inkább az, hogy a:
jobbágyokban ellenerőt szeretett volna nyerni a lázongó középnemesek-
kel szemben. Barkóczy merev [obbágy-ellenessége mindenesetre kedve-
zőtlen folt egyébként sok tekintetben szép jellemén.

Gyors .emelkedés

A költőés hadvezér Zrínyi Míklös mondása "Sors bODJa, nihil alíud'"
- jó szerencse, semmi más' - bizonyos módosítással a Barkóczy-asalád-
ra is alkalmazható. Felmenőleg a ikét utolsó családfő oly ügyesen for-
gott-mozgott a közélet porondján, hogy mire 1710 október 15-én Ferenc·
seületett, címerüket kilencágú korona diszítette s gondtalan életüket a
Zemplén megyeí tarnaval és esikval uradalmak biztosították. Barkóczy
Ferenc így zökkenők nélkül haladhatott az érvényesülés útján. Alig ha
tározta 'el, hogy teológiai tanulmányokba kezd, 1729 őszén márís elnyerte·
az iváncsai prépostságot. Öt év múltán, amikor Rómában pappá ezentel
ték, püspöke, Erdődy Gábor kinevezte egri kanonoknak ,és a város ple
bánosának. Távirati rövidséggel folytatva, 1740-ben szepest prépost,
Esterházy Imre esztergomi érsek vikáriusa s egyben tenegraí eimmel fel
szentelt püspök. A következő évben megkapja a belső titkos tanácsossá
got, ikét év múlva a Hétszemélyes Tábla bírái közt látjuk, újabb egy év'
elteltével pedig Erdődy utódja az egri püspöki székben és Heves-, vala
mint Kűlső-Szolnokmegye főispánságában,majd végül 1761 május 13-án
esztergomi érnek.

Ebben a ragyogó pályafutásban kétségkívül nagy szerepet vittek
Barkóczy származási és vagyoni körülményei, úgyszintén főnemesi ooz-·
szeköttetései, de nem kétséges, hogy közrejátszottaik egyéni kiválóságai
és képességei is.

Amikor mint diák a kassai jezsuiták konviktusába került, tanul
mányi eredményeivel csakhamar az élre. ugrott. Megtartotta elsőséget

nagyszombati filozófiai évei alatt is, aminek bizonyítéka, hogy doktori
vizsgáját a királygyűrűvel jutalmazták. Ilyen kedvező előkészülettel in
dult Rómába, a Gregoriana egyetemre. Itt azonban a teológián már ko
rántsem ,az első. Erre utal a német-magyar !kollégium évkönyve is,
amelyben neve mellett ezt a bejegyzést találjuk : "Szorgalma nincs
arányban fényes tehetségével." Oka ennek nyilván az, hogy az előírt

tanulmányoknál jobban érdekelte maga a körülötte zajló élet. Sokat ol
vasott, amit meglepő nyelvérzéke könnyített meg. Itthon szerzett német,
szlovák, latin nyelvtudását Rómában az olasszal és franciával egészítette
ki. Sokféle ismeretet gyűjtött magának a tudomány, irodalom, művé

szet, sőt a világpolitika területeiről. Előljárói és tanárai jobb szerétték
volna, ha tehetségéhez képest mélyed bele az egyetemi tantárgyakba, de
haragudni így sem tudtak rá. Derűs és talpraesett feleleteivel sokszor
felvidította őket. Szerétték benne szolgálatkészségét is. Nem volt olyan ~
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alázatossági próba, amit jókedvv;el és teljes odaadással. ne vállalt volna.
Barkóczy már nagyszombati évei alatt rnegtanulta, hogy a jó kispapnak
meg kell szoknia a söprést, súrolást ésablaktísatítást is. Miért hábor
gott volna ez ellen Róma városában? Egész beállítottsága azt ígérte,
hogy derék pap lesz belőle, tehát nyugodtan engedték a papszentelésre.

Róma után

Püspöke, Erdődy is szerette volna, ha szorgalmáról több jót olvas
hat az ínformációkban, de amikor szolgálattételre megjelent előtte, saját
elmondása szerint igen rokonszenves fiatalembernek ítélte. Néhány hó
napi papi működése után pedig már így nyilatkozott róla: "Barkóczy az
első korszerű, nagy átfogásokban gondolkodó és cselekvő papom!" Az
történt ugyanis, hogy amit Barkóczy Rómában elmulasztott, most sietett
pótolni. Nem volt olyan teológiai, főképpen a Ielkípásztorkodásba vágó
könyvújdonság, amit be nem szerzett volna. Sokat tanult a francia re
torika nagymesterétől, Bossuet-'tól és az oratoriánusok büszkeségétől.

Massillon-tól. Az ő nyomukba lépve érte el, hogy vasárnapi és ünnep
napi beszédeit nemcsak a kültelki "hósták" hallgatták szívesen, hanem
az iskolázottabb városiak is. Hívei hamarosan .megezerették s bátran
fordultak hozzá ügyes-bajos dolgaikban.

Mint kanonok színtén megállta helyét. Akkori kanonoktársai jegyezték
föl, hogy Barkóczy első volt a karimán, éső volt az utolsó, aki távozott a
székesegyházból. A jónak és jobbnak volt a barátja az egyházi életben,
s ha ilyesmiről kellett határozni, senki előtt sem hátrált meg. Szepest
prépost korában rövid úton véget vet az ottani káptalanban évek óta
elmérgesedő kötekedésnek. Még atyai jóakarójával, Erdődyvel is szembe
szállt, mikor úgy érezte, hogy neki van igaza. Akaratcssága azonban
olykor téves útra is sodorta. Amikor például a püspök az egyházkor
mányzat ésszerűsítése és a sikeresebb lelkipásztorkodás érdekében a
tiszántúli reszeiken új püspökséget szerétett volna kihasitani a tizenkét
vármegyére kiterjedő nagy egri egyházmegyéből,Barkóczy - hivatkozva
hivatali esküjére - néhány hozzászegődött kanonoktársával együtt el
lenezte ezt a nagyon is szükséges és időszerű tervet. úgyannyira, hogy
vélt igaza érdekében Bécsbe is felutazott. III. Károly azonban mégcsak
nemis fogadta, hanem kiüzente neki, hogy ő helyesli a püspök szándé
kát. A nem várt hideg zuhany egyszeriben kijózanította Barkóczyt, aki
hazatérve bocsánatot kért "főpásztorától.

Erdődy püspök mérlegelve Barkóczynak mind az előnyös, mind a
kevésbé tetszetős tulajdonságait, bizalmasabb körben nem egyszer kife
jezte ezt az óhaját: bárcsak Barkóczy követné őt a püspöki székben, Kí
vánságateljesült is. Amíkor Erdődy 1744-ben meghalt, Barkóczy lett
az utódja. Másfél évtizedig állt az egri egyházmegye élén, míg nem 1761-
ben esztergomi érsekké nevezték ki. .

Bensőség a külsőségek mögött

Barkóczy míndkét helyen elsősorban főpásztornak tekintette magát.
Amit másoktól kívánt, arra maga igyekezett példát adni. Sokat imádko
zott és rendszeresen elmélkedett, olykor a felsőtárkányi villája közelé
ben épített kolostor kríptájában a saját előre elkészített faikoporsója
előtt. A koporsőri ez a felírás volt: "Franciscus Barkóczy, Indignus Epis
copus Agriensis. Esca vermium!" - Barkóczy Ferenc, méltatlan egri
püspök, férgek eledele. - Amiről pedig ilyenkor hosszan elgondolko-
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dott: hogy teste ugyan a :férgek martaléka lesz, de lelke a mennyország
várományosa. Az évi lelkigyakorlat is programjához tartozott, amit azért
érdemes megemlíteni, mert akkortájt ez nem igen volt szokásban. Ba
rokk-pompa övezte és csupa figyelemmel, kedvességgel vette körül ő is
vendégeit, de a korához tartozó külsőségek mögött szígorú rend, fegye
lem és fáradhatatlan munka jellemezte életét. Bizonyítja ezt a prímási
levéltárban az a nyolc hatalmas és szépmívű bőrkötet, amelyek közel
három évtizedes egyházkormányzati működésének nem is valamennyi
dokumentumát őrzik. Körlevelekkel is elég gyakran fordult papjaihoz
és híveihez, s ezek még manapság is nemcsak tanulságos, hanem élveze
tes olvasmányok.

Élénk és folyton !kutató szeme észrevett sok olyan jelenséget is,
melyeken más fel sem akad. Látva például, hogy káptalanjainak tagjai
közül többen immel-ámmal végzik kötelességüket, sőt az esztergomlak
beosztják egymást a karimára. először csak figyelmeztette őket a mulasz
tásra, amikor azonban nem használt, felszólította őket, hogy nyiltan je-o
lentsék ki, teljesítik-e "kötelmeiket", mert ha nem, akkor megkezdi a
javadalmasok szaporítását, Ugyanekkor azt is előírta, hogy jövedelmük
egy részét osszák ki a szegények közt és erről neki beszámoljanak. S
e]őirhattla ezt azért, mert a sajátjából maga is ekként járt el. Tudjuk
például, hogy a kincstár által 1702-ben felrobbantott egri vár törmelékes
köveit és tégláit rnegvásárolta és nagyrészt a szegény városlakóknak in
gyen adta oda építkezéseikre. Mind itt, mind pedig Nagyszombatban és
Pozsonyban nagy számban étkeztette és ruházta házíszegényeít: diáko
kat, öregeket és munkaképteleneket, Az elemi csapásoktól sújtottak is
bizakodással fordulhattak hozzá. így a komáromi földrengés (1763) ide
jén is tekántélyes pénzösszeggel, gabonaneműekkel és egyéb élelmisze
rekkel segítette a kárvallottakat. Szegény !kórházi betegek részére a po
zsonyi Irgalmasoknál és Erzsébet-apácáknál ágyalapítványukat létesített.

Személy szerint ismerte papjait, mert sokszor megfordult köztük.
sőt míndkét székhelyén kánoni látogatast is végzett. Elve volt, hogya
papnak, akár szerzetes, akár világi, példás buzgóságot, tiszta 'erkölcsi
séget, krísztusí megértést és szeretetet kell tanúsítania. Fontolja meg
mindegyik Nagy Szerit Gergely moridását: Isten azokat ítéli meg a leg
súlyosabban, akiket mások javítására küldött, ehelyett azonban ezek
romlását okozzák. A jó lelkipásztorkodás másik tényezőjének az állandó
önképzést tartotta. Ezen a ponton éppen elég 'hibát talált, főképpen az
idősebbeknél. Akadtak olyanok, akik a teológiai tudás mirnmumát sem
mutathatták föl. Ilyenformán persze prédikációik és katekéziseik sem
értek többet az üres szóeséplésnél. Egyesek azzal mentegetőztek, hogy
nincs sem bdbillájuk, sem katekizmusuk. Sajnos, ez így is volt, s Bar
kóczy legalább a trienti Kátét sietett számukra hozzáférhetővé tenni.
Voltak természetesen olyan lelkipásztoroIkis, akiknél nagy buzgóságot
és szép eredményeket látott. Ezeket megdicsérte és tőle telhetőleg jutal
mazta. Az addig meglevő lelkészí állomáshelyek mellett ugyanis az egri
egyházmegyében húsz új plébániát, azesztergomiban pedig az idő rö
vidsége miatt hatot állított fel.

Korszerűbb papnevelés

Szívügyének tekintette a papnevelés javítását. Maga annakidején
mindvégig a [ezsuiták tanítványa volt, s mint többször hangoztatta, ezért
hálás is irántuk. Kifogásolta azonban pedagógiai és didaktikai módsze
rüket, Elsők közt ismerte föl a természettudományokkal való foglalkozás
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szükségét, a jezsuiták viszont mereven elzárkóztak ettől. Azt is tapasz
talnia kellett, hogy a vezetésük alatt álló papnevelőkben súlyos fegyel
metlenségek kaptak lábra. Kassán, Egerben, Nagyszombatban, Pozsony
ban, Budán és a bécsi Pázmáneumban egyformán panaszkodtak a nö
vendékeik előljáróikra és vtanáraikra, ezek meg reájuk. Barkóczy eleinte
kéréssel, majd intésekkel próbált rájuk hatni, de sikertelenül. Végül is
kenyértörésre vitte a dolgot. Nem állt egymagában, mert már előzöleg

ugyanilyen okokból Johan J. Trautsohn bécsi érsek is kivette a [ezsui
ták kezéből az ottani egyetem teológiai karát és azt átszervezett formában
saját papjaira bízta. Ugyanígy járt el Barkóczy előbb az egri, utána a
kassai, végül mint esztergomi érsek a többi, imént elsorolt szemínáriu
mokkal, A Pázmáneum házát el is adta. Thanzy Ferenc zágrálbi püspök
nek, nehogy ennek odaküldött növendékeidosztrákosodjanak nemzeti
érzésükben. A jezsuiták megpróbáltak tiltakozni, Barkóczy azonban azt
felelte, hogy amint a [ezsuiták sem tűrnék, ha növendékeik nevelését és
tanítását a kapucinusok akarnák kisajátítani, ugyanúgy ő is azt teszi a
saját kispapjaival, amit célszerűnek lát.

Az átállítás kezdetben kisebb-nagyobb zökkenőkkel járt, de azután
egyenesbe jutott minden. Megfelelő szakemberekkel a bécsi mintát úgy
dolgoztatta át, hogya helyi viszonyaknak megfeleljen. Minthogy a szőr

szálhasogatast sohasern szerette. a tantervkészítőket, majd az új taná
rokat is figyelmeztette, hogy a lényegre fektessék a fősúlyt. Főleg a négy
kiemelkedő tárgynál. vagyis ,a dogmatdkánál, morálisnál, biblíkumnál
és az egyházjognál rnondta ezt fontosnak, mert csak így sikerülhet gya
korlatilag is hasznosítani azokat. Hozzátehetjük, hogy a teológiai okta
tás szakosttás és rnódszer tekintetében így is oly messze esett a maitól,
mint a mi korunk a XVIII. századtól, de az úttórés a jobb felé mégis
csak megtörtént. Iskolás szóval élV'e,' a kispapok többé nem .Jazsálhat
tak". Még a nyári szünetet sem töltihették gondtalanul, mert a bőlcsé

szekriek ezalatt kellett megtanulniok Szerit Máté evangéliumát, a teo
lógusoknak pedig Szerit Jánosét, A rendes vizsgák mellé rendikívü1iek is
jöttek, így például az egyes papi rendeik felvétele előtt. Akd ezeken nem
felelt meg, szentelésre nem Ikerfrlhetett. Ugyancsak Barkóczy adott ko
molyabb értelmet az ún. [uriszdikciós vizsgáknak. Megvoltak ezek az,...
előtt is, de csak elméletben. Nála már komoly feladatot jelentett a le
tételük, mert színvonalas papságot kívánt.

trók, tudósok barátja

Barkóczyban. mint mondottuk, már fiatalon megvolt a nagy tudás
vágy. Érdeklődött minden iránt, ami látókörét fokozhatta. Utána is a.
jó és okos könyv maradt a legmeghittebb barátja. Könyvtárat állandóan
gyarapította, honi művekIkel éppúgy, mint külföldiekkel. Akikben a te
hetséget felismerte, azokat támogatta, nem téve különbséget egyháziak
és világiak közt, Tudósok, írók gyakran fordultak hozzá, hogy fedezze
a kiadási költségeket. Erre utal a kortárs Orczy Lőrinc verne is:

Nagy Pap! Ki lszereti' maga anyja nyelvét,
Mutatta-közl,ötte ezekhez \kegyelmét.

A művészi érzék sem hiányzott belőle, hiszen ennek cmlékét őrizte

egri .rezidenciája, melyet emeletráhúzással és reprezentációs termekikel
bővített. Műízlésről és kényelemről beszélt tárkányi villája, hasonlókép-
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pen pozsonyi nyári palotája és ennek ezépen parkírozott nagy kertje.
De míndez inkább oa püspöki és érseki méltóságnak szólt, mert való igaz,
'hogy például oa tárkányi egyszerű kolostorban legalább annyit időzött,

mint előkelő nyári lakában.
Egerrel azt tervezte, hogy Kassa helyett átvétetí vele Felső-Magyar

ország közmüvelödésí irányítását. Bizonyos mértékig, bár nem döntően,

ez is hozzájárult. hogy kispapjait onnan Egerbe hozatta. Felkarolta a
Foglár-alapítású "jogiSkolát", a későbbi érseki jogakadémia ősét, Ugyan
itt nyomdát szereltetett fel, hogy ezzel ·is súlyt adjon az ottani közmű

velődésnek. A városkép szépítésére oa romhalmazból álló várat oa salaktól
kitisztította és planíroztarta. Nagyszombatban és Pozsonyban viszont
nagyszabású építkezésekre nem gondolt, mert a hosszú évtizedek óta
vajúdó érsekprímási széket vissza akarta helyezni Esztergomba.

Altalános tanügyí kérdésekkel is sokat foglalkozott. Elsősorban a sa
ját hatáskörébe eső iskolákban és nevelőintézetekben teremtett rendet,
Mivel oa természettudományos képzés míndvégíg szívügye volt, ennek
javára szűkítette más, kevésbé fontos tárgyak előadását. A konviktu
sokból kitessékelte az oda nem való "drillt", s meghagyta, hogy az elöl
járók barátságosabban kezeljék növendékeiket. Ezek a kezdeményezései
magyarázzék hogy amikor a bécsi kormánykörök rendezni kívánták a
nagyon ezéteső és zavaros magyarországi iskolaügyet, Mária Terézia őt

nevezte ki 1761-ben az "egyetemes' tanulmányi ügyek országos felügye
lőjének". Hatáskörébe kerültek így az összes ískolafélék, bármilyen jel
legűlk is voltak.

Tanügyi reformjavasiatok

Barkóczy abból indult ki, hogy .a maradiságot és az egyoldalúságot
meg kell szüntetní mind a felső, mind pedig az alsófokú tanintézetekben.
Ennek éle ismét a [ezsuíták ellen irányult. Mutatja az a javaslata, hogy
meg kell tőlük vonni míndennemű felügyeleti jogot és azt Iéi püspökökre,
vagy káptalanokra kell átruházní, Magára vonta azonban Barkóczy a
protestánsok ellenzését is, akilk nem ok nél:k:ü1 kifogásolták, hogy tan
ügyeikbe a katolikus hierarchia avatkozik be. A debreceni és sárospataki
kollégium tiltakozásul még a kért kimutatásokat sem küldte 'be a prí
máshoz. Eleve óvást emeltek az ellen, hogy a prímás magának igényelje
a tanintézetek felügyeletd jogát, szűkítse tanszabadságukat, megtiltsa
a k!ülföldi protestáns főiskolák és egyetemek látogatását, korlátozza is:
kolaí és vallási könyveik kiadását, Barkóczy ugyanis míndezt valóban
tervbe vette, ami annál meglepőbb, mert előbb még a vallási türelmes
ségnek volt elismert hirdetője. Osakhamar azonban saját püspöktársai
is szót emeltek az ellen, hogy rájuk kényszerítse a saját intézeteiben
meghonosodott rendszabályokat.

Még erősebb ellenállásba ütköztek azonban Barkóczy reformtervei
egyes kormányszerveknél, nem utolsó sorban azért, mert Barkóczy a
cenzúra jogát is egyházára akartaráhúzní. Azt javasolta, hogy a könyv
cenzúrát az általa kinevezett egyháziak lássák el, ahogyan ezt a trienti
zsinat írja elő. Az ő jogulk legyen a könyvnyomdékés könyvkereskedé
sek ellenőrzése, szükeég esetén a büntetések kiszabása, a hazai írásmű

vek kinyomatásának s a külföldiek forgalombahozatalának engedélye
zése. Ilyen és hasonló elgondolásai míatt a kormányhatóságok mind éle
sebben foglaltalkállást Barkóczy ellen, Hangoztatták. hogy mind a tan
ügyet, mind pedig a eenzűrát kimondottan politikai kérdéseknek kell

166



"tekdcnteni, ezek intézése tehát államí és nem egyházi hatáskőrbe fartozik,
Azt még elfogadták volna, amit Barkóczy ,a népiskolákra vonatkozóan
javasolt. Többek között azt, hogy szigoritani kell féliügyeletüket, kép

.zettebb tanerőket kell alkalmazni, médezeresebbé tenni a hitoktatást
rendszeresebbé a számtan és a magyar nyelv tanítását továbbá, hogy
vezeesék be már a népiskolákban dcs a német nyelvoktatást, mert sze
rinte ennek az egyszerű néposztály is hasznát venné. Végeredményben
.azonban a bírálatok ménlege inlkább Barkóczy ellen, mint mellette bil
lent le.

Márra Terézia igy elég nehéz helyzetbe került, Mint államfő, saját
közegei többségének előterjesztését helyeselte, másrészt Barkóczyt sem
akarta megbántani. Egyelőre telhát elfektette a benyújtott tervezeteket.
Ekikor következett a már említett országgyűlés, amely Barkóczyt is a
királyi előterjesztések ellenzékének táborában találta. Utána az ural

:kodó hallani sem-akart a prímás által összeállított tanügyí irományokról,
nolha voltak azokban igen egészséges eszmék lis. Bizonyság erre, hogy
.amikor KolIár kidolgozta ,a későbbi iskolareformot, a Ratio Educationis-t
(1777), nem egy gondalatot vett át belőlük.

Az esztergomi bazilika

Nagy jelentőségűés okos lépése volt Barkóczynak. hogy amikor meg
"történt prímási kinevezése, az érseki palliumot nem Nagyszombatban,
vagy Pozsonyban vette át, miként elődei 1543 óta, hanem az esztergomi
Bakócz-kápolnában. Ezzel is jelezte azt az elhatározását, hogy az érsek
ség székhelyét vissza akarja helyezni Esztergomba. Ennek egyik felté
tele volt azonban, hogy rendelkezésre álljanak a szűkséges épületek. Ek
kor még jó viszonyban volt az udvarral, könnyűszerrel meg tudta sze
rezni Mária Teréziától az építkezések céljaira az esztergomi Várhegyet.
-Orömmel jelentette be, hogy "életre kelti az összes magyar egyházak
anyját, az esztergomi székesegyházat", Olyan székesegyház lebegett
-előtte, amely kiállja a versenyt Európa bármelyik katedrálisával. Tisz
táhan volt azzal, hogy az "új Jeruzsálem falai" rengeteg pénzt fognak
felemészteni. Ű maga évi százezer forintot irányzott elő saját jövedel
méből. Ugyanakkor felszólította az egyházi ~javadalmasokat, sőt a
-vármegyéket és egyéb közületeket is, hogy miután országos érdekű ügy
ről van szó, ők is ajánlják fel segítségüket.

A tervek elkészítésével Hillebrandt Antal kamarai építészt bízta meg,
aki munkatársaíval egy év alatt el is készült velük. Eszerint a székes
egyház a Várhegy l~gkimagaslóbb térségéri épül fel. Szentélye kelet
nyugat vonalban lenéz aDunára. Hossz- és kereszthajóját félköríves
'lanternaszerű kupola egyesíti s ugyanígy kisebb kupolák borí'tják a négy
oldalkápolnát;köztük Bakócz Tamásét is.· A főbejárat két oldalát a
négyzetes alapon nyugvó karcsú tornyok teszik látványossá. A székes
-egyházhoz kapcsolódott volna Is-alakban és észak-déli irányban a kettős

érseki palota. Ennek folytatásaképpen, a lejtőn lefelé, a két szemíná
rium és még mélyebb hajlatban a kettős kanonoki házsor.

A nagyszabású terv azonban Barkóczy életében már nem valósult
'meg. Azt még megérte, hogy az általa foglalkoztatott három falu népe
a vár régi épületeit Iehordta, a szükséges földmunikákat elvégezte s az
alapokat lerakta, A munkálatok ugyanis lassan folytak, főleg pénzhiány
miatt, mert a megajánlott támogatások zöme csak igéret maradt. Bar
'kóczyt bizony nem egyszer megszállta a íkétség. "Látom - írja egyik
;feljegyzésében -, hogy az igaz ítéletű Isten méltatlannak talál arra,
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hogy szerit neve tiszteletére e szentséges templomot befejezhessern ...
Keményebb és súlyosabb próbára ki nem tehet, mint milkor kitanulha
tatlan akaratja szerínt szerit feltételem végrehajtása előtt kutöről, az
élők sorából." Balsejtelme Igazolást is nyert. Csakugyan kifogyott az
időből. Megadatott neki la kezdés érdeme, de a mű folytatása már har
madilk utódjára, Rudnay Sándorra maradt.

Élete legutolsó idejéig tölgyfa erősségűnek látszott Barkóczy, de az
l764..,es országgyűlés után már nem volt a régi ember. Érdeklődése meg
csappant, munkaereje csökkent, mindúntalan pihennie kellett. Sokat várt
1765 tavaszától, ez azonban éppúgy nem hozta meg a kívánt javulást,
akárcsak bécsi gyógykezeltetése. Pár hetes kúra után vissza is tért Po
zsonyba. Június l8-án még levezettette magát a kertbe,de alig tett pár
fordulót, összeesett. Agyvérzéssei vitték fel lakosztályába. Még világos
öntudattal fel tudta venni az utolsó szentségeket. Ötvenötödik évét
sern töltötte be. A katolikus egyház, de maga az akkori magyarság is
kiemelkedő egyéniséget vesztett el benne. Igaz, hogy merő osztályérdek
ből elzárkózott a jobbágyság sorsának javításától. katolikus restaurá
ciós törekvései pedig szembeállították a másvallásúakkal, de ha ezt még
annyira fájlaljuk s ha emiatt el is marasztaljuk. akkor sem kétséges,
hogy jellemszilárdságával. alkotásaival és törekvéseivel fölébe nőtt a
magyar barokk világ közéleti vezetőinek.-
úJPEST, T~LIKIKÖTÖ

Derl\:ovtits: Híd télen

Jéggé dermedt a víz, már megse moccan,
befagyott tán, egész a mélyekig,
milyen vastag, a pilLérek titokban
a szint alá bújtan megmérhetik.

Hajók pihennek jégbe ágyazottan,
szorosan, tán egymást' melengetik,
s a jégvirágot termő torlaszokban
Felötlenek nyári emlékieik.

A híd szögecsekJkel kívert szegélyén
hócsillámként borzong a zuzmara,
az ív alatt ne'm bújkál lomha kémény,
elhalt a hajókürtök víg kara.

E jégvilágból, mint szökés~kísérlet,

a hídfeljáró vaslépcsősora

magasba törne, de jéggel :szegélyzett
korlátja megfagyottan tétova.

A hídőrt is szűk bódéjába zárta
szuronya. Egyetlen arc él csupán;
őrajta meg törik a tél magánya:
a gyermeketféltő múnkásanyán.

Szabó GézOJ.
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