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A FÓTI "NOTRE DAME" ÁRNYÉIíÁBAN

Ragyogó nyári délelőttőn érkeztünk feleségemmel Fótra. Azzal a tervvel men
tem, hogy meglátogatom mindhárom keresztény egyház papját, hogy elbeszélgessek
velük egyházuk ősi múltjáról, és adatokat gyűjtsek a községről. mivel a megvei
lap szerkesztőségétől megbízást kaptam mint történész, Pest megye történetének
megírására.

Az evangélikus parókiánál hiába csengettem. nem jelentkezett senki, viszont
a fiatal református tiszteletes barátsággal fogadott s beljebb tessékelt az irodába.
Elmondtam, miért jöttem, de adatokhoz egyelőre nem juthattam, mivel az itteni
kutatómunkához felsőbb engedély kell.

Ezt egyelőre kárpótolta eszmecserénk. Szinte mindenben megegyeztünk vallási
nézeteinkben, ha kellett, engedve egy-egy kicsit, s ez az egyetértés azért nem
volt nehéz, mivel, nem tagadom, jómagam mindhárom említett keresztény egy
házhoz tartozónak érzem magam, ugyanis kezdeti keresztény s a leendő egységes
keresztény Anyaszentegyház tagja vagyole

A katolikus plébánián a fiatal káplán bejelentett a prépost úrnak, majd hely
lyel kínált az irodában s kevés várakozás után egy kedves, mosolygós öregúr
üdvözölt. Itt is elmondtam jövetelem célját, sajnálatomra azonban a prépost úr
azzal válaszolt, hogy a fóti egyházközség hajdan Dunakeszi filiája volt, így az
egyházközségről való korábbi feljegyzések a dunakeszi plébánián vannak. Az el
maradt kutatást itt is pótolta egy egészen más irányú eszmecsere, az Árpád-kori
s a későbbi magyar keresztény egyház szerepéről. Fölelevenítettük a hajdani jogi
intézmény, a hiteleshely működését. Mint tudjuk, az írásbeliséget hajdan na
gyobbrészt papi emberek ismerték, így a jogászi munka is rájuk hárult. vagyis
a hiteleshely kanonok-tagjai intézték a pereket, birtok-elosztásokat, a birtokörök
ség írásban való rögzítését, sokszor királyi birtok-adományozásokról is ők készí
tették el az oklevelet, ott voltak a határjárásoknál, birtok-fölméréseknél, a kör
nyékről kinevezett két királyi ember, választott bíró kíséretében. Ilyen "fogott
bírók", úgynevezett királyi emberek szerepeltek pereknél s egyéb jogi ügyletek
nél is. - 1631-ben még találkoztam hiteleshelyi működéssel egy birtok-adomá
nyozásnál, Győrben írták meg az oklevelet, néhány hősiesen vitézkedő katonát
jutalmazott meg a király Tolna megyeí helységekkel. birtokokkal. Tehát a ~ogi

ügyeket még akkor is papok intézték.
A prépost úrnak beszámoltam az 1330-as években történő pápai tizedössze

írásokról, illetve hogy milyen eredményekre jutottam a tizedösszeírások latin
nyelvű szövegének lefordításánál. (1332-tő1 1335-ig a pápa megadóztatta a magyar
papságot, a Szentföld felszabadítása és megoltalmazása érdekében. Minden fő

papnak és papnak a javadalma tizedét kellett befizetni s egyben a Rómából
jött tized-összeírók följegyezték a helységek és a papok nevét s abefizetendő

tizedet. Mivel az összeírók idegen nyelvű papok lévén, sokszor eléggé eltorzí
tották a magyar helységneveket, néha a kutató törheti a fejét, melyik helységgel
áll szemben. (A "Monumenta Vaticana" egyes lapjain egészen elhomályosodott,
vagy töredékes. az írás, így a váci egyházmegyének alig van feltüntetve néhány
helysége. Fót és Dunakeszi tizedösszeírása egészen elmosódott.)

A prépost úrral teljesen egyetértettünk abban, hogy nem kell csodálkoznunk
az alsópapság viselkedésén 1514-ben, vagyis hogy a plébánosok és szerzetesek
Dózsa György mellé álltak, azaz mellette maradtak akkor is, mikor a tervezett
török elleni hadjárat az úri rend ellen való felkeléssé változott. "A papok a
szent háború parasztháborúvá alakulása után is megtartották tisztüket, s híveikkel
maguk is az urak ellen fordultak" - írja aParasztháború 1514-ben című könyv
szerzője. Szűcs Jenő történész szerint a felkelés gócpontjai mind az obszerváns
ferencrendi rendházak körül voltak.

Bakócz prímás is elég nagy birtokgyűjtő volt, azonban őt annyira tisztelték
a keresztesek, hogy kikerülték, megkímélték birtokait. Ma már tudjuk, hogy
Túrkevei Ambrus dévaványai plébános volt Dózsa György kancellárja, ki a krak-
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kói egyetemen tanult s az ország egyik legnagyobb tudású embere ebben az
időben. "És az az Ambrus pap és jegyző megadta magának a felhatalmazást
megszentelní a népet a .szent keresztre" - írja róla Szerémi György. Azt is
tudjuk már, hogy ő szerkesztette a "ceglédi" Dózsa-kiáltványt.

ErekJ:oól a dolgokról beszélgettünk a prépost úrral, majd rátértünk a fóti
katolikus egyházközség történetére.

A reformáció idején Fót lakói jórészben protestánsok lettek, és a templomot
is elfoglalták. Gróf Fekete György 1779-ben új templomot építtetett a katolikusok
számára, mely Szent Györgynek volt szentelve és egyúttal a család temetkezési
helyéül is szolgált. Ezt a kis templomot a gróf Károlyi család 1829-ben kibőví

tette és toronnyal látta el. 1845-ben kezdik építeni az új templomot.
Az 1848-as szabadságharcban részt vett Károlyi István két fiával, Edével és

Sándorral. Az 1200 főből álló, híressé vált "vörös sapkás" huszárezredet állította
fel, melybe maga és fiai is beléptek. A szabadságharc leverése után Károlyi
István Pozsony, Olmütz és Brünn kazamatáiban sínylődött. 2 évi vártogsággal,
150 OOO forint pénzbírsággal sújtották, "mert az általa felállított huszárezred szer
vezését az októberi manifesztum után is folytatta, és a Honvédelmi Bizottmány
tól elfogadta ezredesi kinevezését." - A prépost úr szerínt Károlyi István. gróf
szentéletű ember volt.

Ybl Miklós a templom építője, 1851. január 30-án esküdött, még az altemp
lomban, a gráci származású Lefiste Franciskával.

A templom építése befejeződött 1855. december 8-án, s ekkor mondták itt
az első szentmisét is. 1854. december 8-án mondták ki a Szeplőtelen Fogantatás
dogmáját - és a fóti templom az első, melyet hivatalosan a Szeplőtelen Fo
gantatás tiszteletére szenteltek. A templom másik védőszentje. Szent István király.

A templom vasárnaponként zsúfolásig megtelik - és megemlítendő az ide
genforgalom. Az idegenvezetés, magyarázat rendszeres, évenként háromszor hang
versenyt is rendeznek, az Országos Filharmónia rendezésében, neves művészek

közreműködésével.

Érdemes megjegyezni, hogy Liszt Ferenc is orgonált e templomban.
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