
1515-ben a Beriszló Péter püspök idején tartott veszprémi egyházmegyei zsanat
elrendeli, hogy áldoztatáskor a pap a hívekkel népnyelven rnondja el a Confiteart,
magyarul tegyen a hivekkel kérdés-felelet formájában hitvallást, és ugyancsak honi
nyelven rnondják el az "Uram, nem vagyok méltó' imádságot. A ferencesek által
Szegeden használt nyomtatott ,esztergomi mísekönybe a XVI. század elején ád
vent II. vasárnapjának Introitusa mellé bejegyezték: Ungaricum (vagyis magya
rul). Majd ugyanitt a zsoltárhoz ismét: Ungaricum.

Talán a magyar énekre céloz Jó Fülöp burgundi herceg tanácsosa, Bertrand de
la Brocquerie, aki (l432-33-ban Palesztinából jövet Magyarországon utazott át, Sze
geden is megfordult, és ezt írja a ferencesekröl: "Szép templomuk van a város
ban a ferencrendieknek; benne istentiszteletet is hallgattam, rnely azonban nekem
egy kissé magyarosnak tetszett."

A XVI. század végéről magyar nyeívű prefácíók is maradtak fenn, de azok
meggyőződésünk szerínt protestáns istentiszteleti célokat szelgáltak. Katolikus ma
gyar népénekeink írásos történetét jelenleg az 150S-as Nádor-kódex dallammal
lejegyzett énekeível kezdjük, de 'attól kezdve folyamatosan végígkísérhet.iük. Ezek
nek részletezése azonban túllépné középkorról szóló tanulmányunk kereteit.

Az új míserenddel kapcsolatban az egyházi zenére vonatkozóan az 1967-ben
megjelenn Inst1ouctío dte Musiaa in Sacra Liturgia adott részletes elveket és uta
sításokat. Ennek 32. pontja megengedi, hogya mise egyes; hivatalos énekeit népé
nek helyettesíthesse, amelyet azonban az illetékes területi egyházi hatóságnak előbb

jóvá kell hagynia. A magyar püspöki kar erre a célra a Szetit v,agy, Umm ének
gyűjteményt hagyta jóvá.

1. Az általános liturgiatörténeti adatokat az olvasó a következő könyvekben találhatja meg:
Jungmann, J. A.; Missarum Sollemma. (3.) Wien, 1952. I-II. le; Martimort. A. G.: L'Eglise
en priére. Tournai, 1961.; Radó P.: Enchiridion Liturgicum. (2.) Róma, t966. A magyar 00

natlcozású legfontosabb adatoltat a szövegben idézzük.

VANYÓ TIHAMÉR

,1 Hllll HÓDOLTSáG VIIIKANI fORRáSOK TÜKRÉBEN
Salamon F,erenc ébresztette föl a korszak iránti nagyobb érdeklődést úttörő

összefoglaló művének megjelenésével (1864). Ezután megindult a hatalmas méretű

torráskiadás. Ez századunkba is átnyúlt," s főként adóösszeírásokat. útleírásckat
króníkákat és leveleket tett közzé. Korunkban Salamonnak méltó utóda támadt a
nemrég elhunyt Fekete Lajos személyében. Ö megírta a hódoltság időszakának má
sodik monográtiáját, és jelentős forrásokat is föltárt, A közkinccsé vált adatok
alapján tágas szemlélettel, kitűnő tájékozottsággal és rnűvészí érzékkel Szekfű Gyu
Za alkotta meg - nemzeti Jceretben - a törőkkor legkifejezőbb képét. A fáradha
tatlan kutatásban viszont mindenkit megelőzött T,akáts Sándor. Egész életét erre
szentelte és sok népszerűsítő kötetben - jóhiszemű derűlátással - színesen is
mertette gazdag tudása eredményeit. (1)

A hódolt teTü~et vallási állapotáTól katolikus összefoglaló rnunka, sőt forrás
kiadás sem áll rendelkezésünkre, Püspöki levéltáraink Stem őriztek meg érdem
leges okmányokat nagyobb mennyiségben, hiszen a nyitrai kivételével valamennyi
egyházmegyénk egészben vagy részben török uralom alá került. Fontosabb levél
táti anyagot, csak a római Szeritszék és a szerzetesrendek levéltáraitól várhatunk
A hazai kutatók közül e~sősorban Galla Ferenc és Juhász Kálmán érckmeit kell
kiemelnünk, továbbá IQ, váci ,egyházmegye és la Ferenc-rend történetiróit. (2)

A római Szetüszék kisérktei IQ, hódtoltsá.gi hioek lelki gondozásám.
Az egyház híerarchikus rendje, társadalmi és anyagi helyzete a hódolt terü

leten összeomlott. A török a püspököknek s-em működését, sem jelenlétét nem
tűrte, mert a király embereinek tartotta őket. Róma Időnkint sürgette ugyan a
híveik körébe való visszatérést, de ennek megkísérlésére még csak gondolni sem
lehetett. A jelentősebb templomok és egyházi épületek elpusztultak, vagy törökök
telepedtek beléjük, a javadalmak. a szultán tulajdonába mentek át, a lelkipász
torok részben protestánssá lettek, részben kihaltak, a kolostorok elenyésző k;vé
tellel megszűntek, a papi utánpótlás lehetetlenné vált. A nép lelki gondozásának h3-



gyomanyos kereteit és módszereít nem lehetett folytatni. A megoldásnak hármas
lehetősége kinálkozott: kizárólag a pápától küldött főpapok alkalmazása, szerzete
seknek részben vándorló lelkipásztorkodása és világi elemek bevonása bizonyos
egyházi ténykedések végzésébe.

A Szeritszék már a XVI. század második felében kinevezett a töröktől birto
kolt területre s kifejezetten a hazai hódoltságra is joghatósággal fölruházott
püspököket ,apostolí vizitáto·rként. Ezek főként a Balkánon székelő főpásztorok vol
tak, többnyire ferencrendiek. Rómának ez a gyakorlata a XVII. században is foly
tatódott, De akkor már föltűnnek - rendszerint kis csoportokban - a szoros ér
telemben vett lelki gondozásra szánt, elsősorban délszláv s főként szeezetes (fe
rences, jezsuita, domonkos, bencés) hithirdetők. Megkezdődik a mínden szempont
ból szoróny és szegényes missziós központok lciauüculása ,a Szerémségbe'n, Pozseqa
és Temesvár vidékén, s egyidejűleg megindul a hatalmas területeket fölölelő 11WZ
gu lelkipásztorkotiá», Ezt a lassú fejlődést két eseményelőnyösen és döntően be
folyásolta: 1622-ben megalakult Rómában a Hitterjesztési Bizottság (S. Congr. de
Propaganda Fide), 1624-ben pedig a belgrádi missziós püspökség. (3) Ennek illeté
kessége az egész hazai hódoltságra is kiterjedt. Az egykori belgrádi püspökség
fölújítása persze nem ment simán. Az új intézmény és nagy szenvedésekre
kijelölt képviselői a legkülönfélébb ellentétek középpontjába kerültek. Belgrád
katonai kulcshelyzete, a törökök gyanakvása, Bécs kegyúri igényei, a katolíkus
raguzai és boszniai kereskedők kőzti ellentétek, a boszniai (dlakovári) püspökkel
vívott joghatósági viták, a bosnyák ferencesek önállósulásí törekvései és mákran
cossága, a nyomorúságot súroló anyagi ellátatlanság, a papi munkatársak elégtelen
száma, a szerb ortodox püspökök hatalmaskodása, a közlekedés kezdetlegessége s
az ehhez mérten végtelennek tűnő területek nyomasztó hatása, állandó veszély a
török katonai mozdulatok miatt, tehetetlen kiszolgáltatottság az útonálloknak. rab
lóknak. martalócoknak, végűl a pestis és más járványok halálos fenyegetése: írne
a testileg-lelkileg idegen hódítók kegyetlen rabságában vergődő katolíkus népünk
lelki vigasztalól keresztútjának állomásai.

Az 1570-es évektől fogv,a időnként a Szemszék megbízásából a hódolt részek
meglátogatására küldött dalmáciai és Balkán-félszigeti püspökök szerencsésebbje
legföljebb a szerémi. kelet-szlavóníaí és temesi tájakra jutott el. A XVII. század
második évtizedében kezdődő híthlrdetőí jelentések is erről tanúskodnak. A XVI.
századból érdemlegesebb beszámolók eddig nem kerültek napvilágra, s ha ilyenek
egyáltalán fönnmaradtak a Propaganda megalapítása (1622) előtti időből, akkor
ezek a Vatikáni Levéltár különf'éle fomdjaiban lappanghatnak. A későbbiek gyűjtő~

helye a Pr,opfl{Janda Levéltám. Ebből jelentősebb mennyíségű, igen értékes anyagót
tett közzé - sajnos nagyon hevenyészetten. sok hibával telve és jegyretek nélkül
- Eusebius Fermendzin. De gyűjteményéből hiányzik a M irosl av Premroutól jó
val később fölfedezett legbecsesebb és legrészletesebb jelentés a hódoltságról. (4)
Ez ,a beszámoló Benlich Máté f,e1lenoes belgrádi püspöknek 1651-től 1657-ig tartott
hódoltsági apostoli lávogató és bérma-útjáról közöl nemzeti történetünkre vonat
kozólag is rendkívül fontos adatokat. A kisnegyedrét alakú, 101 oldalas, apró betűs

jelentéshez hozzá van csatolva az 1658-i vizitáció rövid leírása is, folytatólagosan
a 102-104. Iapon, A bőrbe kötött kézirat - amelyre Premrou csak fölhívta a tu
dósvilág fi gvelrnét, de kíaknázatlanul hagyta - évtizedekig lappangott. Végre Gal
la Ferenc sok/tig eredménytelen kutatása után, néhány évvel ezelőtt Borovi Jó
zsefnek síkerült megtalálnia. és filmfölvételeket is készíttetett róla.

1U6S-69-ben kilenc hónapos római levéltári Icutatásunk alatt kartársi tisztes
ségből mellőztük ennek a kéziratos kincsnek tanulmányozását. De helyette kárpót
lást találtunk a S. Congregatio Conciliinek ReLationes ecdesiarum (másként: dio
ecesium va.gy ad limina) sorozatában. Ez a katolikus világ püspökeinek egyház
mcgvéjük állapotáról időnként Rómába küldött jelentéseit tartalmazza Itt abelg
rádi püspökség dobozában (Bellogmden) a következő évekből származó főpász

tori beszámolókra bukkantunk: 1649,1659,1664,1669,1673,1738. Az utolsó kivétalével
a többit még ennek az évnek folyamán eredeti (olasz, illetve latin) nyelven köz
zetesszük a Levéltári Közlemény·ekben. Ez ,a bet'ezetővel ellátott forráskWdás és
mostami érlekezésünk kölcsönös<en kLegészítikegymást. .Jelen tanulmányunk e je
lentések anyagából merít, a kérdéses Irodalmat is fölhasználva. A jelentések kü
Jönösen azért fontosak, mert az eddig ismert okmányoletól merőben különböző for
ráscsoport alapján világítják meg a hódoltság életét.

Bérma-urok Belgrádtól Gyöngyösig (1649-1673). A trLenti zsinat (l545-63)az
utolsó 401) évben a katolíkus egyház életének legfontosabb szabályozója. Rendelke-
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zéseí többek közt megkívánják, hogy a püspökök kétévenkint lehetőleg szemé
lyesen látogassák végig egyházmegyéjüket. Bár ez a határozat ebben a mérték
ben csak ritkán s elsősorban csupán a k'sebb egyházmegyékben valósult meg,
történeti hatása a főpásztor, a papság és a nép érintkezésében száz.adokm szólóan
jelentős. (L. A trienti zsinat határozataínak végrehajtása Magyarországon 1600
1850, Pannonhalma, 1933.) A püspöki látog,atás és ,a bérmálas egymásslal összekap
csolódott. Eredményeik irásba fogbalásának naquon. értékes történeti kútfőlvet kö
szönhetünk. Ezek egyúttal alapját alkották a Rómába küldött püspöki jelentések
nek. (5) Nem állíthatjuk, hogy a végvárak vonalával védett királyi terület püspö
kei nagy buzgóságot tanúsítottale volna egyházrnegyejük személyes látogatásában
És apápát tájékoztató jelentések elkészítésében. Annál nagyobb elismerést érde
mel az a két ferencrendi belgrádi püspök, aki idegen származása, az utazás ve
szélyei és fáradalmai s a mérhetetlen távolságok ellenére is végiglátogatta a hó
doltság} katolikusokat, s tapasztalatait írásba foglalva Rómába küldte.

Ibrisi1Jwvich (Pozseqai) Marinus bosnyák ferences 1647-1650 közt volt belgrádi
püspök, egyúttal a szendrőí (semendríaí, smederovói) egyházmegye kormányzója
és a hódoltsági terület apostoli helynöke. 1649. március 6-tól november 12-ig végíg
látoqatta a gondozásám bízott hatalmas orszcprészt, s működéséről jelentést kül
dött a Propaganda és a Conci.1iikon,greg'ációnak. Ebben föltünteti az egyes he
lyeken való időzése napját, közlí a helységek nevét, olykor a templom védőszent

jét, a katolikusok és házaik számát, s mindig megadja a bérmáltak létszámát. Út
vonala a jelentésben közölt sorrend s a vele párhuzamosan jelzett időpontok SY,L"

rint a főbb községele figyelembevételével a kövotkező : Belgrád (kétszeri bérmá
lás) - a már inkább csak névleges szendröí püspökség két kis helysége 
Mitrovíca - Verőce megye egy-két faluja - ezután 19 nap múlva Pest, itt több
mint egy hétig időzött, s háromszor bérmált - Gyöngyös (egy hétnél hosszabb
tartózkodás, ötszöri bérmálás) - Jászberény (több napos tartózkodás, hatszori bér
málás) - ismét Gyöngyös (hosszabb tartózkodás, újabb kétszeri bérmálás) 
Gyöngyöspata - Ul nap múlva Kecskemét - 12 nap múltán Szeged - 8 nap E:I
múltával Martónos (Bács-Bodrog m.) - Bajmok - Jánoshalma - Mélykút - Her
ccgszántó xrs környéke (háromszori bérmálás) - Zombor (kétszeri) - Bács - Du
nabökény - hat nap múlva a szerémi Suglium (Suljom) - Baranya rnogyei l-oly
ségek (Dályok, Bezedek, Lőcs, Bóly). A bél'máUak száma összesen 8443. Az egyes
helyeken bérmáltak számából következtethetünk a község és környéke vallási ké
pére és lakottságára. Valamennyiből messze kiemelkedik Pest (2032), majd követ
kezik Gyöngyös (1566), Hercegszántó és környéke (938), Jászberény (608), Bajmok
(584). Dunabökény (428), Jánoshalma (325), Gyöngyöspata (254), Mártonos (245)
stb. .Legklsebb a bérrnálkozók száma Belgrád környékén, Verőce, Pozsega és Ba
ranya megyében, Meglepően csekély Kecskeméten (24) és Szegeden (13él). A lá
togató és bérma-út igen mély benyomást tett a hívőkre. Ezt tanúsítja a Propagan
dának írt két hálálkodó levél, az egyik Arokszállásról, a másik Kecskemétről.

Az első helyen 130, a másodikon 135 éve nem járt püspök.
A belgrádi püspökök közül ,a legtevékenyebb az ugyancsak bosnyák [eren

ces Benlich Máté volt (1651-1674). Bölcseleti és hittudományi tanulmányait Itáliá
ban végezte, lelkípásztori tapasztalatait a töröktől megszállt Boszniában S2JereZ
te. Fiatalon került a főpapi rnéltóságra, s a Szeritszék az elődjével egyező hatás
körrel ruházta föl. Csaknem negyedszázados püspöki működését jó részben a hó
dolt területeken végzett egyházlátogató és bérma-útjai töltötték ki. Apostoli lel
kületű, fáradhatatlan, híveiért mínden áldozatra és lemondásra kész férfiú volt.
Tíz egyházmegyére (Belgrád, Szendrő, Szerém, Zágráb, Pécs, Kalocsa, Csanád,
Vác, Esztergom, Eger) egészben vagy részben kiterjedő óriási' joghatósági terüle
téneik látogatását mindjárt püspökke szentelése évében, 1651-ben megkezdte. s ez
a legnagyobb egyházlátogatása megszakításokkal hat évig tartott. Utána, 1658-ban
ismét útrakelt. Erről az időről a Propaganda kongregációnak nagyon részletes be
számolót küldött, majd 1659-ben a Concilii kongregációt i,s tá.1ékoztatta műkodése

első hét évből. Mint írja, az "alsó-magyarországi Szlavóniában" fekvő velikai
(Nagyolaszi, Pozsega m.) ferencrendi kolostorban van székhelye. Innen háromszor
végiglátogatta bebgrádí egyházmegyéjét és 34C lelket bérmált. Belgrádban a törö
köka székesegyházat mecsetté alakították át, állapota egyre romlik. A püsnökí
székházat is lefoglalták. úgyhogy itt semmítéle otthona és jövedelme sirica Belg
rádi. tartózkodásakor a helybeli raguzai és boszniai kereskedők gondoskodnak szál
lásáról és ellátásáról. A jó állapotban levő plébániatemplomban két boszniai fe
rences szolgál, a vallásos élet mindennap zavartalanul folyik, s alkalmilag ó
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is itt végzi főpapi ténykedéseit. Egyébként mint püspök "nyomorúságosan ten
getí életét a törökök igája alatt, minden javadalmazás nélkül, Rendje ruhájában
jár, és gyakran részelsül ezektől a barbároktól korbácsolásban. bebörtönzésben.
pénzbüntetésben. botozásban, s míndezt hihetetlen türelemmel fogadja". A bizton
ságosabb kőzlekedós érdekében sok ajándékot kell adni a török kormányzóknak
És katonatiszteknek. Püspöki megyéjén kívül többször meglátogatta a kormány
zására bízott egyházakat a Száva, Dráva, Duna és Tisza között, és 31,689 katoli
kusnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, Eddigi püspöki műkődése egyéb ered
ményei: szentclt 27 áldozópapot, 25 szerpapot, alszerpapot és kísebbrendűt, 15 szi
lárd és 78 hordozható oltárt, s 47 harangot különtéle magyarországi templomok
számára. il.. szorgalrnazására részben újonnan épült, részben helyreállított templo
mok száma: 24.

Az 1659-1664 közti idősz,akról Benlich püspök Jelavích Mihály boszniai feren
ces, megbízottja útján juttatta el jelentését (1664) Rómába. A beszámoló negyed
évvel a szentgotthárdí ütközet előtt íródott, s erősen vissz·atükrözi a t&rökök há
borús készü[ődéseit. Kisérő levelében Benlich kiemeli, hogy az elmúlt öt évben
csak ritkabban tudta a gondjára bízott egyházakat látogatni, s ezt is csupán élete
veszélyeztetésével. Többnyire csak éjszaka utazott, s püspöki tevékenységet nagy
félelmEk közt végezte. A szegény katolikusokat a török elnyomja és meggyötri.
az egyházi SZEmélyek pedig nagymértékben gyűlöltek és agyonnyomorítottak. Bi
zonyos időre visszavonult a boszniai Banyalukára, szülőf'öldjére, majd innen is
hírtelen menekülnie kellett a fojnicai konventbe, mert egyházmegyéjében nem
talált nyugodt és biztonságos helyet. Saját és papjai élete veszélyeztetése míatt
1664-ben az olajszentelést mellőzníe kellett..4. tatárok nagy pusztitástvégeznek a
Szerémség ben, Bácskáhan, la kalocsai érsekség területén, Pécs vidékén és másutt.
Szendrőn már csak nyolc szegény katolikus család él, papjuk nincs, de nem is
tudnák eltartani. O maga - mint az egyházmegye apostoli kormányzója azt sem
tudja, s másoktól sem sikerült megtudnia. hol vannak e püspökség határai, s él
nek-e még másutt is hívek. A heluzet equetemeseti rossz.abbodott. A katolikusok
a legtöbb helyen még a szentrnísére sem mernek menní. A Szerémségben a ta
tárok három plébániát kifosztottak, sok katolikust elűztek, sokat megöltek. A Drá
ván túl Izsápen és Szaikon nagy félelmek közt még kitart a két plébános, de a
katolikusok szétszóródtak. Pécsett még áll. a templom, A jezsuíták a katolikusok
kal és a bánnal (Zr'ínyi Míklós) -miután kifosztotta a várost - eltávoztak, két
közeli plébános hasonlóképpen. Miháldon (Somogy m.) a tatárok a ferences plé
bánost míse közben az oltárnál daraboikra vágtak, s kirabolták a falut. A Buda
környéki katolikusok a rossz bánásmód miatt szerteszéledtek. Pesten még áll a
templom, benne két ferences szolgál, otthónuk azonban telve van török katonák
kal. Temesvárott a külvárosban álló Jemplomban két bosnyák ferences műkődik.

Ok látják el a környéken fekvő három szeritegyházban is a míndennapos Ielkípász
torkodást, Itt ujabb baj nem történt, de az elnyomott katolikusok fogynak. Erős

az a meggyőződése, ha ezek a vészes idők tovább tartanak, a keresztények száma
az egész hódoltságban nagymértékben csökkenni fog. Hasonló a helyzet a kalo
csai érsekség területén. Itt hat bosnyák ferences nagy félelemben. és veszélyben
folytatja szolgálatát, mert Zombor vidékén telelt a tatár fejedelem fia. Csak a
békésebb időszakokban rnűködhetett. Öt évének eredményei: bérmálás 3,292, még
pedig Belgrád 206. Dragetin Verőce megyében 406, Szerémség 904, Pécs 614, az
egyházmegye plébárriáin 860, Buda környéke és Pest 302; szentelések: áldozópap
4'1, szarpap 49, alszerpan 44, hajkorona és kisebb rendék 43.

Benlich püspök 1669-i j,eLentése a háborús feszültség csökk,enésével beköv,etke
zett javulásról tanúskodi/c. Az utolsó négy évben megélénkült a főpásztor egyhá
zakat látogató és bérmáló tevékenysége. A Szerémségben mínden plébániának
van részben vilúgt, részben bosnyák ferences papja. Lippa és Temesvár vidékén
rendezettek a viszonyok. A püspök hevesen kikel a temesi rnagyarok által két he
lyen alkalmazott Iicenciátusok ellen. Bácskában a templomok jó karban vannak,
a lelkipásztorok mindükben bosnyák ferencesek, A budai plébámián és, a pesti
templomban ketten szolgálnak ugyancsak közülük. E.gyikük állandóan' Esztergom,
Székesfehérvár és a környező helységek lelki gondozását vézzí. A Csenel szige
ten fekvő Tököl templomában szintén ferences látja el a lelkipásztorkodást. A
Dráva-Száva köztí Szlavóniában mínden plébániának van papja, részben viláaí,
részben az itteni két kolostorból. a nasicíból és velíkaíból származó feTencesrendi.
Pozsegában is ferencesek lelkészkednek. sőt iskolát is tartanak fönn. Ebbe negy
ven, olykor több gyerek is jár. Az 1664-1668 közt kijejtett püspöki tevé102nységé-
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nek összefogl,aláoo,; rendszeresen szentelt olajat és szét is osztottá. Szentelések: ál
dozópap 53 (s ugyanannyinak adta fel szabályos időközökben a megelőző rende
ket), l szilárd és 19 hordozható oltár, 34 kehely, 10 patena, 4 harang a velikai kon
ventnek. Öt új templom épült. A bérmálást 11,898 személynek szolgáltatta ki: Bolg
rádban, Dragotínban, a szerémi Mítrovicában, Budán s Pesten és a környező hely
ségekben (817), a Bácskában levő hat plébánián (-1,876), a nasící konventben, Eszé
ken, a velikai konventben, egyéb szlavóniaí plébániákon. Többet nem volt képes
tenni a töröktől való félelem és zsarolás, tovabbá betegsége, öregsége és gyönge
sége miatt.

A hazai hódoltság nagy püspök-apostola utolsó jelentését 1673-ban juttatta el
Rómába. Ebben megelőző négy és féléves működéséről ad számot. Az általános kép
kedvezőnek mondható, a vallásos élet zavartalanul folyik, templomok épülnek, má
sokat megújítanak. a főpásztor egyházlátogató és bérmáló tevékenysége csúcspont
ját éri el. De Itt is megtaláljuk a panaszt az elszegényedett és a török hatósá,goktól
mindennaposan elmjemott keresztényekről, akik közül egyesek elmenekülnek de a
végén visszatérnek, mivel nem találnak jobb helyet. "Mind a szerzetesek, mind a
keresztény hívek sol, mindenben zaklatottak ennek az ottornán nemzetségnek rágal
maitól. " és míndenkí elszenvedi a maga részét, de míndezt elviseljük a rni Urunk
Jézus Krísztus iránti szeretetből." Bizonyos plébániákat nem látogatott meg a go
nosz török hatóságokra való tekintettei. Ezek évente sok pénzt kapnak a görög püs
pököktől, s tőle is ezt kívánnák. Öregsége, betegségei s a gyanakvó törökök rágal
mai miatt nem zarándokolhat Rómába, "mert míndig azt hajtogatják, hogy adót
és pénzt viszünk a kereszténységnek, s az országot szegénységben hagyjuk".

Az 1672-i belgrádi tűzvészkor a város nagyobb része leégett, az egyetlen kato
Iikus templom is, de nyomorúságos körűlmények közt folytatódik a lelkipásztorko
dás. Egyházmegyéjét háromszor látogatta, továbbá járt a Szerémségben. volt Te
mesvárott, és elzavárta a környékén tevékenykedő Iicencíátusokat, Megfordult
Bácskában, ott mínden rendben folyik. Bácsott új templom épült a régi romjain.
A török földesúr nagyon pártfogolta, a plébános és hívek pedig verítékes munká
val dolgoztak. Szlavóndában a templomok jó állapotban vannak. Az utóbbi ötödfél év
eredményei : 10 templom épült, illetve megújult; 25 papot szentelt, 46 kelyhet és
9 paténát; a bérmáltiak számra 1669-ben a belgrádi egyházmegyében és a Szerém
ségben 3,422; 1670-ben Pozsega, Verőce megyében, Temesvárott és Bácskában 8,947
(Bács 1047, Hercegszántó 1010, Bajmok 378, Mélykút 291 stb.) ; 1671-001 1673 áprili
sáig Szlavóniában és a Szerémségben 1,913. Összesen: 14,282. Püspöksége 22 éve alatt
megbérmált 61,000 hivőt, fölszentelt 129 papot. A Concilii kongregáció bíborosaihoz
írt, a [edentéshez csatolt soraiban (1673. május 10) Benlich püspök jelzi, hogy jú
lius elején Eger vidékére szándékozik utazni, mível az ottani egyháziak és hívek
már két éve nagyon kérik, Látogassa meg őket, "mert nincs hasznuk, sem vigasz
talásuk saját püspökeíkből, főképpen mínthogy a magyar eretnekek mostaní láza
dása miatt (a kispapok) nem mernek fölszentelésre saját püspökükhöz rnenní, s
egyéb lelki szükségleteík is vannak". Ezért kellene személyesen odaíutnía, bár ez
fölötte kényelmetlen, mível az utazás veszélyes, és tíz napig tart. A püspök terve
sorsáról nincs semmi értesülésünk, De aligha kerülhetett rá sor, mert 1674. január
30-án meghalt. ,

A gazdasági és társadalmi háttér. Ez a nagyarányú főpapi tevékenység jelentős

anyagi eszközöket kívánt. Az utazáson kívül a törököknek fizetett útlevél-, vált
ságdíj és ajándék sok pénz emésztett föl. Így például Ibrisimovich püspök 164!J-i
látogatásakor 40 aranyat adott a budai pasa oltalomleveléért. Benlích Mátét 1654
ben temesvidéki egyházlátogatásakor a temesvári török parancsnok kémkedéssel
vádolta, börtönbe vetette. sok sanyargatás után lefejezésre Itélte, és csak 400 arany
váltságdíj árán szabadult ki. Ezt az összeget csupán kamatra fölvett kölcsönből

tudta leróní. A Propaganda ugyan megszavazott számára 100 aranyat. de ezt még
négy év múlva sem kapta meg. A kongregációhoz írt soraiban (1658) megemlíti,
hogy püspökségének nyolc éve alatt nem kért. és nem is kapott semmit. Maravich
MaTián boszniai pilspö7~ (1647-1660) egész egyházmegyéje (Bosznia ,és Valkó megye)
sziritén hódolt terület voLt. Diakovárí székesegyházát a török már régen measzerit
ségtelenítette, ezért visszahúzódott rendjének boszniai kolostorába, Plurnburnba
(Olovóba). Jövedelme nincs, de bérma-útjai alkalmával a töröknek adott ajándé
kokra. váltságdíjra évente 300 aranynál többet kell fordítania, Így például 1654
bm útközben a rosszindulatú törökök béklyóiból csak 60 arany leíizetésével tudott
szabadulni. Más alkalommal a bérmálásnál jelenlevő törökök püsoöksüvegét a ve
lencei dózse koronáiának nézték, s 50 arannyal éppen csak hogy megrnenthette
életét. A Propagandatól nem kap semmit, sok az adóssága, (6)
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Vegyük kissé vizsgálat alá püspökeink kOl'abeli any;agi helyzetét. Kétségtelen,
hogy a luralyi tcruleten eiok jovecerme is megcsappant, míveí a tizednek szekassa vált
kamarai, illetve tördesúri bertéte jelentösen kevesebbet hozott. A szuntelenul ismét
lödö vegvarí harcos, belső fegyveres mozgalmak, majd a megújuló török háború
s ezzel kapcsolatban a míndket részen szokasos beszállásolás és hadímunka alta
lános elszegényedéshez vezetett, s míndez hátrányosan befolyásolta az egyházi bir
tokok hozamát. E7-enfelül a hódolt egyhazmegyék főpásztorainak ellátása is a meg
maradt királyi rész javadalrnatra nehezedett. Ez azonban fényes sors volt ahhoz
mértem, amely a hódoltságban működő püspököknek és a túlnyomórészt szerzetes,
kismértékben világi pap Ieucipásztoroknak osztályrészül jutott. A beigrádi és abos·
nyák (diakovári) püspök elsősorban az ún. kánoni 1l<egyedből, tehát a plébániák jö
vedelméroek 25%-ából élt. Például a belgrádi püspöknek 1651-ben 34 plébániaja
volt a Szerémségben és Szlavóniában (10 világi papok, 4 jezsuiták, 20 bosnyák fe
rencesek vezetése alatt), továbbá övé volt "javadalomkérnt" a Baranya megyeí Lőcs

plébániája, ahol helyetteseként boszniai ferences lelkészkedett. S ugyancsak ő volt
haszonélvezője a kánoni negyed erejéig az okmányokból meg nem határozható szá
mú hazai hódoltsági plébáruiának (Gyöngyös, Szeged, Fest, Kecskemét, Csanád,
Lőrincfalva, Versec, Nagybecskerek stb.), (7) A legtóbbplébános azonban ebben a
korban siralmas anyagi helyzetben tengődött, Ehhez a szerény gazdasági alaphoz
hatalmas segítőkként hozzájárultak - mínt a legfontosabb, közvetlen társadalmi
támaszpont a bosnyák ferencesek zárdáí s edzett, szolgálatkész tagjai és az európai
kereszténységnek igen jelentős anyagi támogatása. A Premroutól ellenőrizhetetlenül

170,000-re becsült hódoltsági katolikusok gazdasági és társadalmi súlyát egyelőre

nem tudjuk valósan fölbecsülní. (8)
A boszniai (bányavidéki) rendtartomány ferencrendi szerzeteseí működésük

hőskorában. a XVII. században óriási területen folyó lelkészi tevékenységük, to
vábbá a török részről szüntelenül meg-megújuló adóztatások, zsarolások, pusztítá
sok anyagi terheit nem tudták volna önmaguk erejéből viselni. Ehhez rendszeres,
igen jelentékeny segítséget kaptak az egyetemes katolici.zmustól. így 1662-ben a spa
nyol király a nápolyi kamara útján juttatta el pénzbeli adományát. Ez idő tájt
ugyanő vállalta a dalmát, raguzai, albán, bányavidéki és' bosnyák-horvát rendtar
tomány zárdáinak gabonával való ellátását. Mária Anna spanyol királynőnek a
bányavidéki tartományfőnökséghez intézett 1674. szeptember 4-i leveléből megtud
juk, hogy a barátoknak 1588 óta állandoengedélyük volt a spanyol korona alatti
országokban termény és pénz gyűjtésére. Ahódoltsági magyarok is kivették részü
ket a rendkívüli segítésből. 1669-ben Benlich püspök elküldte megbizottját Budára,
Gyöngyösre, Kecskemétre, Szegedre és környékükre alamizsnát gyűjteni. A bos
nyák hívek ugyanis képtelenek voltak a kolostorokat terhelő adókat összehozni,
5 ezért már három zárdát meg is kellett szüntetni, Az említett évben pusztán a
kamat 30 ezer tallérra rúgott, kölcsönt viszont csak 20%-08 uzsorakamatra lehetett
kapni, 1675-ben a Propaganda nevében és megbízásából 16 ferences indult útnak
Itáliába, Lengyel-, Francia-, Spanyolországba, Portugáliába és a mai Belgium te
rületére, hogy adományokat gyűjtsenek a boszniai zárdáknak és híveknek. Az ada
kozók közt Boldog XI. Ince pápa is szerepel hatezer arannyal. (9)

Délszláv elemek nagyarányú beteLepedés,e. Három jelentősebb népelernnek dél fe
lől történő hazánkba költözését kell megkülönböztetnünk. A legnyugatibb a v~ac

hok (valachok) görögkeleti vallású pásztornépe. Ezt a bécsi kormány Horvátor
szág és Krajna érintkező részein határőrzésre telepítette le. Vatikáni források so
kat foglalkoznak a vlachokkal, rnivel egyházi vezetőik némi hajlamot mutattak
az egyesülésre. (10)

Hazánk hódolt része nemzetiségi képének kialakításában sokkal nagyobb sze
rephez jutott a Balkánról észak felé tartó két másik népáramlás. A hódoltságót
elsősorban katolikus bosnyákek és szakadár szerbek lepték el. Míndkét nép az
időnként tűrhetetlenné fokozódó török nyomás elől ismétlődő hullámokban tört
észak felé, sorsa enyhítését remélve. A bosnyák katolikusok a XIII. század óta val
lásban és művelődésben teljesen a ferencrendiek vezetése alatt állottak, s nép
mozealmaíkat is ők irányították. M,afJY;arországj·,a kő!tőzésük Bosznia törők kézroe
kerülése (1463) után hamarM,an megkezdődött, s időszakos szünetek közoeiktat6dá
sával több mint kétszáz éven át tartott. Legnagyobb arányait a XVII. században
érte el. Maravich Maríán boszniai püspök 16'i5-ben azt írja a Propagandának. hogy
164.5-1655 közt kétezer család kényszerült elhagyni hazáját és Magyarországon szét
szórtan letelepedni. Unyi Bernárdin szerínt legtöbbjük valószínűleg a bosnyák fe
rencesektől látogatott Bács megyeí Hercegszántón, Béregen. Garán, Küllődön, Mo-
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nostörszegen és a baranyai Hercegszőllősön, Lőcsön, Bólyon, Dályokon, Bezedekerr
talált otthont. Egyebek. közt ezeken a helyeken járt és bérmált Ibrisimovich belg
rádi püspök 1649-ben. Altalában megállapíthatjuk, hogy ahol raguzai hithirdetők,

albán és bosnyák ferencesek műkődbek, ott 'bosnyák sokácok is éltek. (11)
A XVII. század második felében föléledő keresztény-török hadakozás, de kü

lönösen a fölszabadító hadjárat alatt a török seregek állandó vonulása, a végsőkig

fokozódó hatósági gyanakvás, zaklatás és elnyomás rníatt egyre növekedett a me
nekülők áradata. Síprachich András bosnyák ferences tartományfőnök 1696-ban
jelenti Rómába, hogy egy évtized alatt százezer embert költöztetett át Boszniából
a Száván túli területekre. Juli.an Jelenic, a bosnyák f'crencesck legkiválóbb történet
írója a Szlavóniába, Magyarországra és Dalmáciába áttelepültek számát kétszáz
ezerre teszi. A Szlavóníában és a Szerémségben mínt népgyűjtő medencében össze
torlódott sok tízezer honta~an me,gszervezése, elhetuezése, elLátása a katonai ható
sággal való együttműködésben a bosnyák ferencesek nagy történeti érdeme. Bea
tus Bukinae doktori értekezését ennek a tárgykörnek szentelte, s a Propaganda,
valamint a magyar ferences levéltárak és igen kiterjedt irodatom alapján megál
lapítja, hogy a XVII. sz. folyamán mántegy 100-150 ezer bosnyák került Szlavó
niába és a Bácskába, Bármiként is vélekedünk ezekről a főként becslesen alanu
ló számokról, kétségtelen, hogy a magyar népi állaget jelentősen befolyásoló -té
nyezőről van szó. Ezt még csak növeli az a körülmény, hogy a bosnyák ference
sek missziós .állornásaikon és plébániaikon iskolákat állítottak föl. Sőt a XVII. szá
zad közepe táját Velikán, majd Nasicán (Pozsegában) gimnáziumot is létesttet
tek. Még 1703-ban is 106 plébániájuk közül 43 Szlavóniában és Magyarországon
volt. (12) ,

A török uralom alatt ,a ezerbek egy része is lassú terieszkedésset észulcrt: sz:i
várgott. A XVI. század végén Bács-Bodrog megyében már 35 szerb község volt,
s Temes és Torontál rnegyóben is letelepedtek. Majd fokozatosan ellepték Baranya,
Tolna, Fejér megyében, a Dráva, illetve a Duna mentén elterülő parti tájakat
egészen Komáromig, a Tiszavidéket Szolnokíg, 'I'eliesen papi vezetés alatt állot
tak, s vallási öntudatuknak és heves vérmórséklctüknek megfelelöen a katoliku
sok legkérlelhetetlenebb ellenségei voltak. Különösen megromlott a viszony Várad
elfoglalása (1660) után. A konstantinápolyi pátri.árka a szultán engedélyével el
árasztotta a hódoltságot szakadár szcrb püspökökkel, vladikákkal. Ezek azután a
török segítségével a katolikusokat és protostánsokat hatalmuk ahi akarták hajtani,
nagy adókat csikartak ki tőlük, zaklatták és gvötörték őket. A görögkeleti szerb
papok elfogultságára Markovich Simon hódoltsági hithirdető többek közt megemlí
ti (1631): ha valamely hivüket a latinok (tehát római katolikusok) szenteltvíze
érintette, borotvával még a bőrt is lekaparták arról a testrészről. J elavich Míhály
ferences, Benlich püspök megbízottja, 1664-i jelentésében nyiltan meg iS írja, hogy
a szakadárok még ,a töröknél is rosszobbak. 1669-i beszámolójában Benlich őket tart
ja a püspöki hivatás szabad gyakorlása egyik akadalvúnak. A török measzálfás
150 éve alatt a szerb pátriárkák huszonhélszer kíséreEték meg oa fel'ences,cklwk és
híveiknek hatalmuk alá vetését, s az üldözötteknek ugyanannyiszor kellett szemé
lyesen e.ljárrriok a szultánnál, hogy drága pénzért megkaphassák a kívánt fermá
riokat. (13)

Képek oa Hódoltság életéből. A misszíonáriusok míndcnkor oly személyek, akik
sokat vann.ak úton, a nép legszélesebb rétegeivel érintkeznek, mindent szorgosan
megfigyelnek és följegyeznek. Tapasztalataik ekként becses művclődéstörtónetí for
rások. A római Szentszék, majd a Propaganda konare.rácíó hithirdetőít bősézesen

ellátta gyakorbáti útmutatásokkal. Ilyen - a Vatiká.ni Levélt-irból származó 
részletes okmányt tett közzé Ferrncndz-n (i. rn. 321-334). Ezt 1530 februárjában kap
ta utasításként Raguzai (másként de Stephariis) Bonifúc stagnoí (ma Stonj Dalmá
ciában) ferences püspök, amikor XIII. Gergely pópa apostoli vízí tátorként Dal
máciába. Herceeovinába. Boszrríába, Horvátorszávba, Szerbíúba és Dél-Mazvaror
szágra küldte. Az 59 pontból álló utasítást a viszonyokat kítűnöen iC/merő· bölcs
ember írta. Fi'l{yelme mindenre kiterjed. s igen részletesen kif2jti, mire ügyel
jen a püsnök, hogvan viselkedjék az adódó helyzetekben é" mit te'f!ven.

MÁg p,dF'kesehb és terjedelmesebb Kasich Bertalan és Szini István [ezsuiták,
továbbá Katich Péter prtzreni (Szerbia) püspök és Matkovích Simon bosnvák vi
lági nan SZJerbiában. a Szerémségben és Szl'avóniáb.an tett apostoli úti'Ín'lk leí1'1s,a
az 1612-1613-as évekből. Ebből fogalmat alkothatunk hasonló célú hódoltsáai uta
zásokról. Raguzai kereskedőkkel, azok ruhájában, titokban fegyvert viselve, lóháton
és kis szekereken tették meg az utat, A kereskedők jól fölfegyverzett [anicsárt is
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visznek magukkal, s közben a raguzaiaktól ismert törökök házában szállnak meg,
és vendégszeretetüket élvezik. Kasich és Matkovich Belgrádból a Szerémséget és
Szlavóniát Látogatja végig. Útjukban a szakadárok földbevájt putrijaiba is betér
nek s tűznél, szénán ülve adják vallási oktatásukat. Utazásuk állandó rettegés
ben telik "propter Kesegíos seu sícarios'' a másként praedones-nek is nevezett
or-gyilkosok miutt, 1':Z211: alamuszían csatlakoznak az utasokhoz. s megfelelő alka
lomkor levágják feiúket és kirabolják őket. A hithirdetők a Szerémségben lelki
szolgálatukat a havas idő ellenére is a szabadban végezték. A plébániai ebéden
a bég is megjelent, csak keveset evett, de részegre itta magát. A kereezténuek fal
v,ai szinte rnindenütt az erdőkben vannak, fákkal s megerősített sövénnyel telje
sen körülvéve, úgyhogy a keskeny ösvényen lovas nem közelitheti meg a települést.
S ezt a rejtett, szűk utat is tüskés bozót és keresztbe fektetett f'aakadályok sza
kítják meg. A hittéritök ebéd után a közeli vár kádijához mentek, hogy könyvébe
átírja a szultán oltalomlevelét, vagy elvesztés esetén tőle hiteles másolatot kap
hassanak. Útjuk további folyamán nagy ünnepélyességgel fogadta őket s ajándé
kaikat a szeremi szandzsálc Illokban székelő feje, az egykori püspöki palotában.
Teljes szabadságot adott nekik a keresztények oktatására. De figyelmeztette őket,

lehetőleg mindig az országúton közbekedjenek és tartózkodjanak a janicsárokkal
való barátkozástól, az együttes evés-ivástól, mert részegen minden rosszra kapha
tók, még barátaik iránt is. (14)

A törökök szerettek ,a [erences zárdákban vendégeskedni. Az általuk elpusztí
tott kolostorok újjáépítését azzal a záradékkalengedték meg, hogy ezek a rend
házak vendégfogadóile lesznek, s bennük őket mindenkor szívesen kell látni. A tö
rök katonák és hatósági emberek éltek is e jogukkal. de ez a vendéglátás nem
volt mindtg úrtnlmatlam. Megtörtént. hogy az egyik zárda főnöke nem tudta a
betért béget sült csirkével megkínálni. Erre a kardjávallecsapott rá és megölte.
Egy század múlva (1630) részben hasonló panaszt olvasunk Karnengrádí András
bo..snyák ferences tartományfőnöknek a Propagandahoz írt levelében. Panaszkodik,
hogy a törökök egyre rosszabbak irántuk, állandóan esznek és isznak a konventok
ben, távozásukkor még ajándékokat is követelnek, és zsarolják vendéglátóíkat, Ha
baráttal találkoznak az úton, megverik, kifosztják, még ruháját is elveszik, s lóta
karónak használják föl, sőt egyeseket meg is ölnek. A zárdák végső anyagi rom
lásban vannak, uzsorakölcsönökkel megterhelve. (15)

A zágrábi püspöki helynöknek a szlavóniai templomokról készült 1660. évi
jelentése megállapítja, hogy az egész török területen ,a t,emplomokban sehol sem
ő1"Zik az OltárisZJentséget, még a kolostoriakban sem, mert a törökök igen gyakran
sétálgatnak a szentegyházakban, A keresztkutakat sem tűrik, sőt meg is gyalázzák.
A tomnlomoknr nem szabad bezárni. A harangozás is tilos volt. helyette dobszót
használtak. egy-két város kivételével. (16) 1659-ben mégis azt jelenti Benlich püs
pök, hogy különféle magyarországi templomok számára 47 harangot szentelt.

Az ijesztő paphiány vegyhítésére a királyi és hódolt Magyarországon egyaránt
a katolikus egyház megfelelő világi férfiaknak engedélyt (lieenciát) adott bizonyos
vallási szertartások végzésére (keresztelés, esketés, temetés, szentbeszéd). Elterje
désüket érzékelteti Pázmánynak a bécsi nunciusel.őtt tett az a talán túlzó kijelen
tése, hogy egész lIiIagyarországon kétszer ,annyi a licenciátus, mint a pap. Egyes
egyházmegyékben azonban időnkint ennél is rosszabb volt az arány. a váciban pél
dául 1675-bém 13 papra 30 licenciátus' esett. (17) A belgrádi püspöki jelentésekben
csak két xsctben kerülnek elő licenciátusok, mégped~g a magyar egyházi gyakor
lattól merőben eltérő értékelésben. Benlich püspök 1669-i beszámolójában panasz
kodik, hogy a temesvári plébániához tartozó két faluban a magyarok anyanyel
vükön szolgáló Iíccnciátust tartanak, aki keresztel. esket, prédikál, énekel. mert a
magyárok nagyon szeretík hallgatni az énekeket. Ö megírta nekik, ne nyúljanak a
Iicenciátusok a szentségekhez. de hasztalan, nem engedelmeskednek. Többet nem
tehet, mert a falusiak a törökhöz fordulnának. A temesvári papok kőzűl egy ki
jár e falvakba, de ők éneket akarnak. Pedig a lakosok jól tudják az illir nyelvet,
s az említett papok híven szelgálnak azoknak, akik hajlandók engedelmeskedni.
Az 1673-i jelentés szerínt a püspök 1670-i temesvári látogatásakor eltávolította a
licenciátusokat, hogy a papok a trienti zsinat rendelkezéseinek megtelelően lássák
el a teendőket. (18)

Végül még röviden ki kell térnünk a hódolt teriilet népességének házassági m
szonuatra. A hithirdetők sokat foglalkoznak jelentéseikben ezzel a bonyolult kér
déssel. E téren a trienti zsinat előtti és utáni kánomjog különbözése, a protestan
tizmus elterjedése, a nagy számban letelepedett görögkeleti vallású szerbek, a tö-
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rök uralom és a nagy paphiány erősen éreztette hatását. A trienti zsinat megkí
vánta, hogy a katolikusok a plébános előtt, két tanú jelenlétében kössenek házas
ságot. De ezt a határozatot községenként kellett kihirdetni. Az egész kérdés tehát
a körül forgott: megtörtént-,eez a kiiurdetés? Ez éppenséggel nem valószínű, hi
szen a zsinat rendelkezéseinek általános kihirdetése is alig egy-két egyházmegyénk
ben valósult meg, történetileg pedig megnyugtatóari nem is tisztázható. A rajta
ütések, elhurcolások, emberrablások. rabszolgavásárok. hosszú évekig tartó rabos
kodás sajátos körülményei kibogozhatatlanul összekuszálták az emberek nemi tár
sulását, Bőven adódtak olyan katolikus felek köztí Irigyek, továbbá vegyes házas
ságok katolikusok és protestánsok, szakadárok, törökök között, amelyeket protestáns
pásztorok, pópák és kádík előtt kötöttek. Micaglia Jakab jezsuita hithirdető azt ír
ja Temesvárról (1638), hogy e területen élők vallási viszonyai nagyon zavarosak.
Az emberek csak névleg keresztények, vakon rohannak érvénytelen házasságok
ba. S ha a katolíkus pap nem esketí meg őket, akkor szakadár paphoz vagy a tö
rök kádihoz fordulnak. A dél-hódoltsági világi papok pedig a Propagandának ar
ról panaszkodnak (1650-51), hogy a bosnyák barátok át luig já k az egyházi törvénye
ket a házmsságkötésnél és a föloldozásban. Keresztények - gyakran éppen török se
gítséggel - elrabolnak keresztény hajadonokat. özvegyeket, és a török hatóság előtt

házasságra kényszerítik őket..A katolikusok is elválnak, és újra házasodnak. Til
tott időben esküsznek, török zászló alatt kűzdenek a keresztények ellen, és a ba
rátok - föloldozzák őket. Erdélyben (1670) egyes plébánosok bizonyos idő eltelté
vel 200 forintért megengedik az újraházasodást a török fogságba hurcolt fél itthon
maradt élettársénak. Az egészében hódolt területen fekvő váci egyházmegyében is
oottai« visszaélések a házmsságkötésben, amint ezt a püspökség papjainak és licen
ciátusainak garamszentbenedeki gyűlése (1675) határozatából következtethetjük. E
határozat nagy körültekintést kíván meg a házasságkötéskor s a hármas hirdetés
megtartását. Az a hír járta, hogy az egyházmegyében kétnejűek is vannak, s a
prédikátorok egészen közeli vérrokonokat is összeadnak. A gyűlés szerint meg kell
szüntetní a késő éjszakai és délutáni esketést és visszaállítami a reggelit. (19)

A hódoltság korában hazánkat félelmes földnek hívták. Az ernberek élete
szinte állandóan ki volt téve a végső kockázatnak. Nem csoda, ha ny körűlmények

között egyre jobban elszegényedő népünk reményei megfogyatkoztak, s az elár
vulás, aggodalom és tompa közönyösség árnyai növekedtek Ebben az országos
elesettségben igazi nemzeti jótétemény is volt a kegyelm! élet, a közösségí érzés,
bizalom és kitartás ápolása.

Jegyzetek:. (1) Salamon: Magyarország a török hódítás korában. Pest 1864, ll. kiad. 1886.
Fekete: Budapest a törökkorban. Bp. 1944. Szinte mindenben tekintettel van az országos

vonatkozásokra is. - Szekfű: Magyar történet, m. és IV. k. Bp. 1935. - Takáts sok könyve
közü) kiemeljük: Rajzok a török világból, I-III. Bp. 1915, 1917. - Az utolsó negyedszázadban
történetírásunk viszonylag keveset foglalkozott a hazai török uralommal, bár megjelent né
hány forrásközlés, továbbá Bakács István és mások figyelemre méltó kisérletet tettele a tör
téneti statisztika korszer-ű módszereínek alkalmazására, A korszak legjobb rövid összefogla
lását Székely György és Makkai László adja az egyetemi tankönyv (Mo. tört. Bp. 1962) II.
kötetében és R. Várkonyi Agnes más helyütt (Mo. tört. I. k. Bp. Gondolat, 1964).

(2) Történészeink közül Galla dolgozott a leghosszabb ideig a római Hitterjesztési Bizott
ság (Propaganda) levéltárában. Gyűjtéséből értékes anyagot tett közzé, CA magyar katolikus
restauráció míssztonáríusa, Bp. 1946; Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és
kiváltságok a katolikus megújhodás korából, Bp. 1947. stb.) - Az egyházmegyék törökkori
történetének megírásában Juhászé a kezdeményezés érdeme, a csanádi püspökségre vonat
kozólag, Egyúttai tőle való a hódoltság katolikus vallási életének eddig legrészletesebb és
legjobb jellemzés (Laien im Dienst der Seelsorge wahrend der Türkenherrschaft in Ungarn.
l\lünster i. W. 1960, 3-69.). - A hatalmas, egész területével török uralom alá került váci egy
házmegye dicsekedhet a hódoltsági korszak tegktrnerttöbb földolgozásával Mezősi Károly, Rajz
Mihály és főként a páratlanul alapos Szarka Gyula jóvoltából. - A ferencesek e korbeli igen
fontos működését Karácsonyi János, Szabó György Piusz, Kőnig Kelemen és Unyi Bernárdin
örökítette meg. - A török megszállás alatt élő katolrkus egyház történeti és jogi helyzeté
nek nagy távJatú áttekintése Balogh ,JÓzsl.'f tanulmánya (Existenz u. Rechtslage der kath.
Kirche in Ungarn zur Zeit der Türkenherrschaft. Róma, 1939.). -- A török-keresztény ví
szonyt sok adat alapján széles-· vonalúan. de gyakran előtűnő tetekezet! elfogultsággal tarja
elénk Földváry Antal. (A magyar református egyház és a török uralom. Bp. 1940.).

(3) Juhász i. rn. 27-29, 45-47. - (4) Fermendzin: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica ...
925-1752. zagrabtae 1892. - Premrou: Serie dei veseovi rornano-cattottcí <li T:Ieograd. In Ar-
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chívum Franciscanum Historicum 1924, 1925, H12t3. - (5) Vö. Püspöki jelentések a Magyar szenr
tcorona országainak egyházmegyéiről 1600-1850, Pannonhalma, 1933. _. (6-7) F'ermendzin 473, 475,
'1GB, 478 2,3. - Püsp. jelentések 75. - (8) Prerrirou i. h. 1925, 50. - (9) Unyi Ber'nárdín :
Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Bp. 1947. 211-213, - (10) Püsp. jel.
330-332. - (Simrak, Joannes: Dc relatíontbus Sravorum meridionaJium cum Sancta Romana
Sede Apostolica saeculis XVII. et XVIII. Vol. I. (1611-1661.) Zagreb, 1926; Graeco-catholica
ecclesia in Jugoslavia. (Dioecesis Crisiensis, olim Marcensis.) Historiae et hodiernus status.
Zagreb, 1931. - Rothenberg, Gunther E.: Die österreichtsche Mililargrenze in Kroatien 1522
bis 1881. Münchcn, 1970. - (11) Unyi 53-54, 64, 65, 67, 69. - (12) Uo. 70-74, 142. - Bukínae,
Beatus : De actívítate Franeiscanorum in migrationibus populi croatici saeculís XVI. et XVII.
zagrcb, 1940. 47-60. Sok adattal dolgozik, de erős ellenőrzésre szorul. - Unyi 170, 172. 
(13) Unyi 48, 58, 200-201. - Karácsonyi: Magyarország egynáztört. 3. Veszprém 1929. 227-228.
-- Galla: Pápai felhat. 120. - Az 169tJ-cs nagy szerb betelepedessel itt nem foglalkozhatunk, <le
megemlítjük, hogy az újabb szerb történctírásban D. J. Popovíc terjedelmes népesség- és
teicpüléstörténeti munlcáí behatóan tárgyalják a rácok XVII. és XVIII. századi magyaror
szági terjeszkedésének kérdéseit. (14) Fermendzin 342-366. - (15-16) Unyi 211. - Fermendzin
392, 495. - Hodinka Antal: Tanulmányok a bosuyak-dtakovárt püspökség történetéből. Bp.
:898, 111-112. - (17) .Iuhász i. m. 125, 126. - (13) Vö. Petróci: Egyházi népéneklésünk kiala
kulása. Vigilia, 1949. 165 skv, - (19) Püsp. jel. 53-:'5. - Galla i. m. 123-125. - Mezősi : A váci
egyházmegye a törők hódoltság idején. Kiskunféleg,háza, 1930, 40.

HEGEDOS LÁSZLÓ

REGÖLY
Egy egyházközség emlékei

A "Historna Domus", a regölyi plébánia története így ír az ősi Regölyről be
vezetőjében:

Regöly hajdan római telep volt. Határában mai napig római régiségeket talál
nak: több hamvveder, melyek egyike 161 liter méretű s teljes épségben a Nem
zeti Múzeumba került, Az ŐSk01i Regöly a Kapos és Köppány összefolyásánál.
mínden oldalról vízzel és nagyszerű sáncokkal, futóárkokkal körülvett erősség volt.
A sáncokat három erős vaskapu zárta be észak, kelet és dél felől. Sokan e várat
Kupa várának lenni mondják, a néprege szerint azonban nem Kupa, a somogyi,
hanem Tuba tolnai vezér volt ura. A keleti vaskaputól nem messze kiemelkedő

halom csakugyan máig is Tuba szígetének neveztetik. A regölyi várban Rákóczi
hívei is tanyázhattak. határában máig találtatnak Rákóczi-féle pénzek. Nevezetes
Regöly vára arról is, hogy Perényi nádor az ország szent koronájával, mely a
monda szerimt egy kulacsban volt elrejtve, egy éjszaka itt időzött. -

A valóság az, hogy Regöly nemcsak a római korban, hanem jóval előbb már
lakott hely volt: a régészek szerínt határán belül az újabb kőkortól fogva föllel
hetők emberi települések, illetve ezeknek maradványai. Földvárát pedig a késő

bronzkor idején, körülbelül a Krisztus előtti ezredik év táján építette egy illirek
előtti s talán velük rokon nép, az úgynevezett urnasírós kultúra népe. Nyolcszáz
évvel később, vagyis a keresztény időszámítás előtti 200 után a kelták egyik tör
zsének van itt székhelye, pénzverdével és bronzöntőműhellyel, hol Nagy Sándor
pénzét utánozva, a gyermekkoromból ismert ,.púp<ls pénzt" verték. E korai népek
korsóinak cserepei nemcsak a földvár környékén, a Sáncban, hanern a falu távo
labbi részein s a szomszédos dűlőkben is megtalálhatók. Bronzékszert: karperecet
fibulát szinte míndennap találhattunk gyerekkoromban, olykor női koronához ha
sonló fejéket is, és "török olvasóv-nak nevezett, fonáshoz használt orsó-gornbokat,
melyek nagyobb dió nagyságú darabjaiból olvasót fűztünk Szántogató ekék nyo
mán arany is került elő olykor a Kapós "bozótjában", vagy a Pénzes dűlőben, 
tanúsítva, hogy itt víz vagy nádas mocsár volt valamikor s a kelták pogány szo
kásuk szerínt áldozatul kincset szórtak a haragvó istenek engesztelésére. Pár év
vel ezelőtt a hun korból is jelentkezett b írmondóul sírlelet : egy alán feiedelemnő

torzított kooonvája, sok arannyal és drágakővel, s eg", a világon egyedülálló ma
dárfejes szájú korsóval. A századfordulón avar temetőt is találtak, a Majsa pusz
tával szembeni "Vaskapu" környékén.
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