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Bevezetés 
Évszázadokon keresztül a papság volt a magyar társadalom tudatformáló 
rétege, a latinos műveltséggel felvértezett plébános állt a helyi egyházköz-
ségek élén, tekintélyével fontos szerepet betöltve a hívek lelki életében.2 
1848-ban a plébános és a hívek között konfrontációt okozó problémák, 
mint a tized eltörlése, a forradalmi ígéretek (szabadság, egyenlőség, testvé-
riség) és a felvilágosodás észre építő filozófiai eszmerendszere átértékelte a 
papság társadalmi szerepét. Írásomban arra keresem a választ, hogy az 
1848–1849-es események hogyan hatottak a veszprémi egyházmegye alsó-
papságának magatartására, fegyelmi életére. Ezek a vélt vagy jogosan kifo-
gásolt kihágások nem a forradalomnak voltak köszönhetőek, de mint a 
lentebb bemutatott Huszár György sümegcsehi plébános és kerületi alespe-
res (1845–1851) esetéből jól kivehető, mindez eszköz volt a plébános el-
mozdításának kísérletéhez. Írásomban sokkal inkább az erkölcsi jellegű 
bűnöket vizsgáltam (részegeskedés, verekedés stb.), illetve azt, hogy a bün-
tetésüket töltő egyháziak hogyan látták saját helyzetüket a „deficiencia” 
zárt ajtói mögött. Dolgozatom fő forrása a Veszprémi Érseki és Főkáptalani 
Levéltárban található, az egyházi hatóság hivatalos levelezéseit tartalmazó 
„Acta Dioecesana”3 volt. Ebben a fondban szerepelnek a szentszéki jegyző-
könyvek rövid regesztái, melyek tartalmazzák a fő kiindulópontként szolgá-
ló vádpontokat, továbbá az ezekhez tartozó vádleveleket, esperesi jelenté-
seket vizsgáltam. 

Alábbiakban két esettanulmányt mutatok be, először Huszár György 
sümegcsehi plébános és a hívek kapcsolatát, majd Nemesovits János 
(1800–1863) életpályáját vettem górcső alá, mint a fegyelmi problémákkal 
küszködő egyházi személyek prototípusait. Mindkét fent említett papnál 
megállapítható a papi hivatás, mint „ugródeszka” a társadalmi felemelke-
déshez. Végül azt próbálom bemutatni, hogy a veszprémi Aggpapok Intéze-
tének lakói hogyan látták saját helyzetüket. Ehhez Fittler Gábor (1801–
1865) és Szalay Sándor (1801–1855) 1849. augusztusi panaszleveleit vizs-
gáltam. 
 

                                                   
1  A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában, 

Budapesten, 2015. április 9-én tartott előadás szerkesztett változata. 
2  GYÖNGYÖSSY ORSOLYA: Plébánia és társadalom, A római katolikus alsópapság és a laikus 

templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. (Kézirat. 
Doktori értekezés.) Szeged, 2013. 6. p.; CSORBA LÁSZLÓ: A katolikus egyházi értelmiség 
társadalmi gyökerei a polgári átalakulás korában. In: Magyarország társadalomtörténete 
a reformkortól az első világháborúig. I. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Kövér György. Bp., 
2002. 442. p. 

3  Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár (továbbiakban: VÉL.) I. 1. (= Veszprémi 
Püspöki Levéltár, Intimata regia.) 41a. 
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Huszár György Sümegcsehi esperes-plébános és a hívek közötti 
ellentétek 1849-ben 
Huszár György sümegcsehi plébános esete egyfajta „állatorvosi lóként” 
szolgál a fegyelem hanyatlásának szemléltetésére, ugyanis olyan vádakkal 
illették, amik több szentszéki eljárásban is megmutatkoznak, többek között 
az ágyast tartó, botrányokat okozó, részeges, lelkipásztori feladatait elha-
nyagoló pap 19. századi modelljének tekinthető. Az ügyek alapos vizsgála-
tával kimutatható a plébános és a hívek közötti rossz viszony, ami vizsgála-
tom egyik fő irányvonalát képezi. 

Sümegcsehi népessége etnikai szempontból színmagyar, felekezeti ösz-
szetételére jellemző a katolikus dominancia.4 A települést „possessio 
Chehy” néven 1370-ben egy a veszprémi káptalan által kiállított oklevél 
említette először, birtokosa a középkortól kezdve folyamatosan a veszprémi 
püspökség volt.5 A veszprémi egyházmegye sümegi espereskerületéhez 
tartozott, a sümegi püspöki uradalom része 1945-ig. Plébániája anyaegyház 
volt, amihez 1733-tól Nagy- és Kisgörbő, Óhíd, Mihályfa, 1749-től pedig 
Bazsi is tartozott.6 A 19. században már csak két leányegyházzal (filiával) 
bírt: Bazsi és Prága.7 A sümegcsehi anyaplébánia törzstőkéje 1415 forint 
volt, Bazsié 993 forint 50 krajcár, Prágáé pedig 1167 forint 15 krajcár.8 Ha 
összehasonlítjuk az anyaegyház törzstőkéjét egy szintén püspöki birtok, 
Balatoncsicsó 275 forintból álló tőkéjével, látjuk, hogy számottevő a kettő 
közötti különbség.9 

A plébános jövedelmei, akár az ingó, akár az ingatlan vagyont nézzük, 
jelentősek. Volt a plébánosnak a parókia környékén egy hold két mérő 
nagyságú területe, ehhez még jött az egy fertály területű kenderföld és 
káposztáskert, valamint további szántóföldekkel is rendelkezett.10 Összes-
ségében az egyházközséghez tartozó szántó, rét, legelő területe egyaránt 
jelentős. A lelkipásztor hívektől szedett jövedelmei közé tartozott a három 
fertály mérő rozsnak megfelelő lectiális (más néven „lélekgabona”), amit 
minden házaspárnak, társadalmi különbség nélkül, kötelessége volt termé-
szetben a plébános részére beszolgáltatnia. Az özvegyembereknek a felét 
kellett adniuk az említett gabonából. Lélekpénz gyanánt az 1778-as visitatio 
canonica előírása szerint minden házaspár tartozott 15 krajcárt fizetni, az 
özvegyek ennek is a felét fizették. Érkezett még rendszeresen a sümegi 
uradalomtól segélyként harminc forint 21 krajcár. Emellett kötelező volt a 

                                                   
4  1845-ben nevezte ki Zichy Domonkos megyéspüspök Huszár Györgyöt Sümegcsehi plé-

bánosának. A településen ekkor 1808 katolikus mellett 19 fő izraelita vallású lakos élt. 
Schematismus Venerabilis Cleri Almae Dioecesis Veszprimiensis, Weszprimii, 1845. 99. p. 

5  CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. III. köt. Bp., 
1897. 42. p.; KOVACSICS JÓZSEF: Zala megye helytörténeti lexikona. Bp., 1991. 

6  Zala megye helytörténeti lexikona. Szerk.: Kovacsics József. Bp., 1991. 114. p. 
7  Ma: Sümegprága, a helységnév 1908-ban kapta megkülönböztető előtagját. Része volt a 

tárgyalt időszakban a sümegi uradalomnak, így a források használják a Sümegprága 
helységnevet is. Földesura 1848 után is a mindenkori veszprémi püspök maradt. KOVA-
CSICS JÓZSEF – ILA BÁLINT: Veszprém megye helytörténeti lexikona. II. köt. Bp., 1988. 
361. p. 

8  VÉL. I. 1. 6. (= Veszprémi Püspöki Levéltár. Acta Parochialia) 50. (= Sümegcsehi) 1838. 
9  VÉL. I. 1. 6. 28. (= Balatoncsicsó) 1846. 
10  VÉL. I. 1. 6. 50. 1838. 
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tűzifa biztosítása, stóladíj fizetése, 1834-től pedig kötelező jelleggel írta elő 
a korábbi visitatio az ún. ebédpénzt. Az egyházi javadalmak közül a sümeg-
csehi plébánia jövedelme elég jónak számított, amiből arra következtethe-
tünk, hogy erre a plébániára nem akárkit nevezett ki a megyéspüspök. 

Huszár Györgyöt 1845. január 6-án iktatták be a sümegcsehi plébánia 
élére. Huszár 1811. április 14-én született Veszprémben Huszár Lőrinc 
kézműves és Bóda Erzsébet házasságából. Alsóbb tanulmányait szülővá-
rosában kezdte, a filozófiát Győrött és Pécsett, a teológiát Veszprémben a 
Szent Anna szemináriumban, illetve Pesten végezte.11 Ahhoz a papi generá-
cióhoz tartozott, ahol még tetten érhető a jozefinista szellemiség. 1834. 
május 4-én szentelték pappá, már ekkor a veszprémi püspöki aulában ta-
láljuk, mint levéltárost. Iratrendezési feladatokat látott el, melynek gyakor-
lati haszna az volt, hogy belelátott az egyházkormányzati ügyekbe, illetve az 
egyházmegye gazdasági tevékenységébe.12 Kopácsy József püspök szent-
széki jegyzőnek, majd 1841. május 4-én püspöki titkárnak nevezte ki. A 
veszprémi egyházmegye kormányzatát 1842. február 24-én vette át Zichy 
Domonkos, aki még ez év szeptemberében szentszéki ülnöknek nevezte ki 
Huszár Györgyöt. Két püspök bizalmát is élvezte. Családi hátterét, vala-
mint a püspöki aulában folytatott tevékenységét tekintve, megállapíthat-
juk, hogy esetében a papi pálya a társadalmi felemelkedés eszközének szá-
mított, prototípusa volt a 19. századi „hivatalnok-papnak”.13 

A főpásztori bizalmat mutatja, hogy lelkipásztorkodásban káplánként 
szerzett tapasztalatok nélkül került Sümegcsehire, egyben ő lett a sümegi 
esperesi kerület elöljárója is. A hívek és a plébános közötti ellentétekben 
közrejátszott többek között Huszár „tapasztalatlansága” is. Az 1847-es év 
rossz termést hozott, a fiatal pap nem értette meg a nép nyomorúságos 
helyzetét, ugyanúgy megkövetelte a szolgáltatást a jobbágyoktól, mint a bő 
termésű években.14 A hívek már 1846 végén át akarták helyeztetni lakó-
helyükről, így Farkas Gábor megállapítása annyiban egészíthető ki, hogy 
már ekkor is precízen, némi túlkapásokkal (hivatalnoki múltjának megfele-
lően) szedette be a hívektől tartozásaikat. A dologban az a furcsa, hogy a 
vádlevélben teljesen más vádakkal illeték plébánosukat, nem az anyagi 
túlkapások képezték panaszlevelük tartalmának jelentős részét, hanem 
sokkal inkább Huszár György botrányos élete. 

A hívek először 1846. december 30-án folyamodtak a püspökhöz, illet-
ve a székeskáptalanhoz. Levelükben beszámoltak arról, hogy Huszár 
György plébános botrányos életével veszélyezteti lelki épülésüket, ezért 
elmozdítását kérték. Gyanús kapcsolatáról a vádlók a következőt írták: 

                                                   
11  Tanulmányaival kapcsolatosan a források eltérnek. A sümegcsehi plébánia historia do-

musa szerint a filozófiát Győrött és Pécsett, a teológiát Veszprémben hallgatta. HD Sü-
megcsehi. – VÉL. (Historia Domus töredék) (továbbiakban: HD Sümegcsehi.) 38. p. Csak 
Pestet, Farkas Gábor pedig Győrt és Pestet említi: PFEIFFER JÁNOS: A veszprémi egyház-
megye történeti névtára. (1690–1950) München, 1987. (továbbiakban: (továbbiakban: 
PFEIFFER, 1987.) 538. p.; FARKAS GÁBOR: A római katolikus egyház története Sümegcse-
hin. Bp., 1990. (továbbiakban: FARKAS, 1990.) 31. p. 

12  FARKAS, 1990. 31. p. 
13  Vö. FARKAS GÁBOR: Történelmi családok Sümegcsehiben. In: Alba Regia. A Szent István 

Király Múzeum Évkönyve, 35. 2005. 51. p. 
14  Uo. 
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„Hozzánk jövetelekor azon asszonyszemélyi viszonya ki jelenleg is nála 
vagyon már gyanúsnak látszott elöttünk, de gyanunk, 1846. év szenthá-
romság szombat, s vasárnapja, midőn minden poggyászával anyjával és 
gyermekeivel együtt tőle a marcali plébános úr közbejöttével tőle elküldöt-
te, derült napfényre, s nekünk lelki romlásunkra példát adó élete.” Nyíltan 
azzal vádolták, hogy gazdasszonyával titkos viszonyt folytatott, ami meg-
botránkoztatta a híveket. A vádat súlyosbította az a tény, hogy ennek az 
asszonynak esküdt férje volt, tehát nem elég, hogy az ágyastartást felhozták 
ellene, emellett még paráznasággal is vádolták. Az esetet tetézte, hogy ez a 
nő nyilvánosan veszekedett az utcán a plébánossal: „Te kurvás kurafi, 
hunczut, nem vörös öv a derekadra, hanem kötél a nyakadra, hová tetted a 
gyermekemet, és hová rejtetted, azt voltam keresni.”15 A gyanús életű nő-
személy egész családjával a plébánosnál lakott, az anyával is volt némi 
konfliktusa. 

Emellett a hívek azt kifogásolták, hogy az istentiszteletet sem jól végzi 
el, számos kihágásáról számoltak be, többek között arról, hogy az oltárhoz 
stóla és kazula nélkül ment misét celebrálni, onnan fordult vissza rendesen 
felöltözni. Vasárnapi szentmise alatt a kelyhet leejtette, az Oltáriszentség a 
földre került, végül a ministráns gyerekek söpörték össze.16 1847. január 2-
án a püspöki szentszék meghagyta Huszár Györgynek, hogy a vádpontokra 
15 napon belül feleljen, és február 5-én jelenjen meg Veszprémben a szent-
szék előtt.17 Február 2-án kelt levelében a plébános megnevezte Csondor 
János csabrendeki jegyzőt, aki a folyamodványt két csehi elöljáró kérésére 
írta. Fél árkus papírra leírva hozták a jegyzőhöz, amin az írás el volt telje-
sen változtatva. A két elöljáró Simon János, csehi bírája, illetve a templom-
atya, a másik testvére, Ferenc volt. Egyikőjük azt az utasítást adta Csondor-
nak, hogy írja le a levelet, jól megfizetik érte, megjegyezte továbbá, hogy 
„nagyobb ember az ő tanácsadójuk, mint az esperes, s Markl kanonok urat 
egyenesen meg is nevezte”.18 Markl neve mellett káplánját, Polák Istvánt is 
megemlítette, mint aki sokat tud erről az ügyről, hozzátéve, hogy neki nagy 
ellensége. A szövevényes ügyben érzékelhető egy konfliktus a káplán és a 
plébános között is. 

A sümegcsehi plébánosnak ekkor két káplánja volt, és nem csak Polák, 
hanem Péntek Antal is Simon János fővádló cinkosának bizonyult. A vád-
levelet igyekeztek úgy beállítani, hogy azt Markl Ignác utasítására írták. Az 
aláírások is alátámasztják, hogy valószínűleg egy konfliktus húzódik meg az 
ügy hátterében, ugyanis a feltüntetett tanúk valamennyien a plébános te-
lekszomszédjai voltak.19 További furcsaság a két vádlevélben a tanúk alá-
írása. Egyrészt neveiket utólag írta rá ugyanaz a személy – az íráskép eltér 

                                                   
15  Quidam Csehiensis parochum suum de scandalosa cum oeconoma conversatione in 

causantes a beneficio parochiali dimoverint supplicant. Sümegcsehi, 1847. január 1. – 
VÉL. I. 1. 41a. 1/1847. (A csehi hívek vádlevele magyar nyelven.) 

16  Uo. – A vádlevélben megfigyelhető, hogy az anyagi túlkapásokat nem nagyon említi, így 
olyan vádakat hoznak fel a plébános ellen, ami miatt a szentszék megindíthatja a javada-
lomfosztási pert. 

17  Szentszéki ülés jegyzőkönyve. Veszprém, 1847. január 2. – VÉL. I. 1. 41a. 2/1847. 
18  Szentszéki ülés jegyzőkönyve, illetve vádlevél, Veszprém, 1848. február 5. – VÉL. I. 1. 

41a. 97/1847. 
19  Lásd. VÉL. I. 1. 6. 50. Sümegcsehi. 
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a levél szövegének írásképétől –, másrészt, míg az egyik levélben négy sze-
mélyt tüntettek fel, a másikon hat szerepelt, mint írástudatlan. Február 5-
én a szentszék előtt hivatalos oklevelekkel bizonyította Huszár György az 
ártatlanságát, emellett kiderült, hogy a folyamodvány Simon János temp-
lomatya „kontatására” (= vádolására) készült, aki úgy íratta alá a tanúkkal, 
hogy a vádakat nem olvasta fel előttük. Közben tizenegy személy kijelentet-
te, hogy ezekről a botrányokról semmi ismerettel nem rendelkeztek, ami a 
plébános ártatlansága mellett szólt, így a szentszék meg is intette a híveket 
hamis vádjaik miatt.20 

Újabb vádakat fogalmaztak meg ellene 1849-ben, melyeknek kiinduló-
pontja a papi járandóságok megtagadása volt. Csehiben a dézsmaszedés 
joga a veszprémi püspököt illette, aminek egy tizenhatod részét engedte át 
a plébánosnak. A tizedről a papság 1848-ban lemondott, az állam kárpót-
lást ígért, aminek Csehiben csak 1852-ben lett foganatja.21 Ehhez kapcsoló-
dik a História Domusban Huszár György epés megjegyzése: „1848. Ugyan 
azon évben a papi dézsma megszüntetvén az országgyűlés által, a plébánia 
is sedecimáját elvesztette, 40 akó bort és 40 kereszt gabonát, kárpótlás 
ugyan ígértetett, de abból alig lesz valami, ha lesz is, nagy köszönet nem 
lesz benne.”22 1849. május végéig nem történt intézkedés a kárpótlással 
kapcsolatban, ezért Huszár felkereste Simon János helyi bírót, aki megta-
gadta földjei megszántását és mindennemű egyházi juttatást, továbbá a 
híveket ugyanerre szólította fel. 

Simon János csehi bíró döntését 1849. június 18-án anélkül hozta meg, 
hogy ezzel kapcsolatban a helység lakosaival egyeztetett volna, ezért Hu-
szár György plébános feljelentette Csertán Sándor Zala megyei kormány-
biztosnál, aki Keszthelyen rendezkedett be. Arra kérte, hogy Simon bírót 
dorgálják meg, mert több esetben is gorombaságokkal illette őt, olyasmit 
emlegetve, hogy minden urakat, papokat, zsidókat fel kellene akasztani, 
továbbá a bíró kijelentette a bizottmány előtt, hogy agyonlöveti Huszárt, ha 
nem helyezik át másik plébániára.23 Ezen folyamodással azt nyerte a plé-
bános, hogy a bírónak – valamelyik jólelkű pap barátja által – tudomására 
jutott, ő is folyamodott a plébános ellen a fent nevezett biztoshoz, és haza-
árulással vádolta. 1849. június 18-án Szmodis János püspöki helynöknek 
adta elő panaszát a lelkipásztor. Levelében a köztörténetre is utal: 
 

„Nagyságod most feje, és attya egyszersmind árva megyénknek. Kinek 
másnak részvétteljes kebelébe öntsük ki tehát panaszinkat, fájdalmainkat, 
kinek mondjuk el sérelmeinket? Ezen édes kedves viszonynál fogva bátor-
kodom nagyságodat a következendőkrül alázatosan tudósítani. Történt az 
most, hogy a magyar dolgok jobb fordulatot vőnek, hogy Simon János cse-
hi bíró, irántam folyvást táplált rossz indulatját követve földjeimnek mun-

                                                   
20  Szentszéki ülés jegyzőkönyve, illetve vádlevél. Veszprém, 1848. február 5. – VÉL. I. 1. 

41a. 96/1847. 
21  FARKAS, 1990. 34. p. 
22  HD Sümegcsehi. Vö. FARKAS, 1990. 35. 
23  HD Sümegcsehi. Vö. VÉL. I. 1. 41a. 359/1849. 
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káltatását, s minden néven nevezendő papi adózást tőlem kerekdeden 
megtagadott.”24 

 
Jogorvoslatért folyamodott Oszterhueber Kristóf szolgabíróhoz, ezután 
Csertán Sándor kormánybiztoshoz, de próbálkozása nem járt eredménnyel. 

A plébánost egy világi tisztviselő barátja figyelmeztette, hogy Simon 
János feljelentette őt, mint alávaló hazaárulót, a hivatalos eljárás is megin-
dult ellene. Levelében társadalomkritikát fogalmazott meg azzal kapcsola-
tosan, hogy bánik a magyar kormány a lelkipásztorokkal, akiknek segítsé-
gét, ha a szükség úgy kívánta igénybe vette: 
 

„Méltóztatik ezekbül is átlátni, minő sors várakozik most a clérusra? Minő 
francia konvent eljárás fenyeget? […] Sokkal jobban sértve látom az egész 
papi hivatalt csekély személyemben, hogy sem magamat védelmezni akár 
kivánnám, akár pedig akarnám!” 25 

 
A plébános ellen vádlók voltak Nagy Pál bíró Mihályfalváról, aki a 

kormánybiztos sógora volt, Rotfischer János volt káplár és keller („pin-
cér”), ebben az időszakban sómérő, a papság esküdt ellensége, aki a pa-
rasztokat ellenük ingerelte. Azt hangoztatta, hogy minden pap „ilyen, amo-
lyan” mind agyon kellene verni. Ebből nyilvánvalóan kiderül, hogy Huszár 
Györggyel is ellenséges volt a viszonya. Ő volt az ellene felhozott vádak 
ügyvivője, akiről kiderült, hogy levelezésben állt Csertán kormánybiztossal. 
További tanúk voltak Édeskúty Gábor evangélikus felekezethez tartozó 
bábos mester, valamint Takács Lajos protestáns ügyvéd is, aki nem volt 
olyan dühös patrióta, mint ő, egyenesen felmagasztaltatná. Osztenhueber 
Kristóf szolgabírónak volt egy olyan kijelentése, ami azt feltételezi, hogy ő 
maga szólította fel Simon János bírót, hogy adjon be a plébános ellen fo-
lyamodványt. Ezt alátámasztja Huszár György június 2-án kelt jelentésé-
nek egyik sora: „Most az üdeje, most lehet a papot elnyomni.” Az eljárást 
vizsgáló bizottság azt is meg akarta tudni, hogy a hívők hogyan viszonyul-
tak lelkipásztorukhoz. A prágai filiálisban élő hívek egyöntetűen a támoga-
tásukról biztosították, a bazsi hívek sem ellene, sem mellette nem nyilat-
koztak, az anyahelységben, Csehiben élő hívek közül 24-en esküdtek fel 
ellene.26 A bíró vakmerő kijelentéseket tett a kiküldöttség előtt is, miszerint 
a plébánost agyonlövi, ha el nem teszik innen más plébániákra, a küldött-
ség tagjai ezt nem is kifogásolták.27 

Odáig fajult a helyzet, hogy a helység tagadta meg a szolgálatokat, mert 
a pap hazaáruló volt. Megtörtént a vizsgálat, amelyben 20 tanú vett részt, 
akik az 1847-es folyamodványnál is tanúskodtak. Csombó Pál, Simon Já-
nos, Simon Ferenc is a plébános bűnössége mellett foglalt állást. Azt vallot-

                                                   
24  VÉL. I. 1. 41a. 335/1849. Utalás történt Zichy Domonkos üldöztetésére, aki az egyházme-

gye kormányzását Szmodis Jánosra bízta, emellett arra a tényre, hogy ekkor a magyar 
kormány parancsolt, ami pont jól jött Simon Jánosnak, hogy újabb vádlevelet nyújtson 
be, immáron a világi hatóságoknak. 

25  Huszár György csehi alesperes plébános jelenti, hogy a helység bírája föladására a világi 
hatóság ellene vizsgálatot rendeltetett. – VÉL. I. 1. 41a. 335/1849. 

26  Csehi alesperes méltatlan üldözéséről újabban jelentést tesz. – VÉL. I. 1. 41a. 359/1849. 
27  HD Sümegcsehi. 43. p. 
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ták, hogy Huszár György Windischgrätz herceg proklamációit a templom-
ban kihirdette, megmagyarázta és nyíltan Kossuth Lajost gyalázta. Emellett 
azt is többször hirdette híveinek 1848 szeptemberében, hogy Jellasics a 
föld népét nem fogja bántani. Ez utóbbi Rotfischer rágalmai között szere-
pelt, melyet még ősszel Sümegen, a városháza előtt mondott.28 Az eljárás-
ban a plébánost meg sem hallgatták, egyből őrizetbe vették.29 1849. június 
23-án Csertán a kormánybiztos a plébánost hazaárulás vádjával letartóztat-
tatta, házi őrizetbe vetette, ami alatt még templomba sem mehetett egy 
nemzetőr kísérete nélkül.30 Ugyanezen a napon kelt Huszár György óvása, 
amiben azt kifogásolta, hogy az ellene vizsgálatot elrendelt bizottmány 
tagjai között nem volt egyházi személy. 

Szmodis János kérvénnyel fordult a kormánybiztoshoz a plébános 
ügyében. Levelében azt kifogásolta, hogy a vádlott lelkészt őrizet alatt tar-
tották, ami hivatalos működésében gátolta, a hívő nyáj botrányára, lelki 
üdvének kárára – az egyházi rend és hivatal nem csekély megaláztatásával 
– bűnhődésre ítélte Huszárt. Ezért arra kérte Csertán Sándort, hogy minél 
előbb intézkedjen annak érdekében, hogy a plébánost engedjék szabadon, 
mert lelkipásztori kötelezettségeit teljesítenie kell.31 

Két dologról győződött meg a plébános. Az első megállapítása, misze-
rint a papokban egymás iránt milyen kevés a szeretet, megmutatja a kor-
szakban a papi összetartás hiányát. Megemlítette Farkas Constantin csab-
rendeki plébános nevét, aki fogsága idején együttérzését adva, két ízben is 
meglátogatta – mindamellett, hogy a hívek után maga is hasonló eljárástól 
tartott. Második szempont, hogy a népben az akkori körülmények forgata-
gában megbízni nem lehetett.32 

A forrásokból világos számunkra, hogy olyan személyek, mint Simon 
János bíró vagy a protestáns Rotfisher János egyértelműen szították a nép 
indulatát plébánosuk ellen. Az eljárás minőségét mutatja, hogy egyetlen 
katolikus egyházi személyt sem hallgattak meg az ügyben. Egyértelműen el 
akarták tenni Sümegcsehiről Huszár Györgyöt. Az esetből kiderül, hogy a 
hívek plébánosukkal való szembenállásának hátterében az úrbéri szolgálta-
tások megtagadása állt. A nép indulatát fokozta az a tény is, hogy az ura-
dalmi tisztek nem egyszer a plébánostól kértek információt Bazsiban, Prá-
gában vagy Csehiben élő személyekről.33 A dokumentumokból kitűnt, hogy 
az anyaegyházban és filiáiban élő hívek álláspontja jelentős mértékben 
megoszlott. Az említett személyek leginkább Csehiben érték el a céljukat, 
míg Prága egyöntetűen a plébános mellett állt, Bazsiban ki ellene, ki mel-
lette volt. Huszár György 25 napot töltött házi őrizetben. Az elhurcolástól 
úgy menekült meg, hogy a császári csapatok pacifikálták Sümegcsehi kör-
nyékét.34 1851-ben áthelyezték a kiskomáromi35 plébánia élére, ahova már-

                                                   
28  Ld. 26. sz. jegyz. 
29  HD Sümegcsehi. 43. p. 
30  PFEIFFER, 1987. 538. p.; FARKAS, 1990. 35. p. 
31  Zala megyei kormánybiztos felszólaltatik csehi plébános-alesperes ügyében. – VÉL. I. 1. 

41a. 360/1849. 
32  HD Sümegcsehi. 45. p. 
33  FARKAS, 1990. 35. p. 
34  Uo.; vö. PFEIFFER, 1987. 538. p. 
35  Mai Zalakomárom, ami 1969-ben Kiskomárom és Komárváros egyesítésével jött létre.  
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cius 30-án iktatta be az egyházmegyei hatóság. Itt is halt meg 1865. május 
5-én.36 Simon János bíró és Huszár György sümegcsehi plébános kerületi 
alesperes konfliktusának hátterében egyértelműen két politikai álláspont 
ütközése fedezhető fel. A bíró jelentésében a régi idők emberének minősí-
tette a plébánost, aki nem tud azonosulni a nemzeti átalakulás nagy kérdé-
seivel, akit konzervatív álláspontja miatt az átalakulás ellenségének tar-
tott.37 
 
Nemesovits János életpályája Veszprémtől Vásárosdombóig 
Nemesovits János életútjának rekonstruálása igen összetett feladat, ugyan-
is nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az „ambíció” vagy a „törte-
tés” irányította cselekedeteit. Alakjának felidézését az indokolja, hogy 
mintegy prototípusát nyújtja a fegyelmi problémákkal küszködő egyházi 
személynek, továbbá a téma forrásadottsága lehetőséget nyújt a bővebb 
elemzésre. 

Nemesovits János 1800. január 24-én született Nemesovits Mátyás és 
Senk Borbála gyermekeként. A család anyagi helyzetéről nagyon csekély 
adatunk van. Egy helyen azt írják, hogy pozsonyi tartózkodása alatt szülei 
örökségéből élt, de hogy ez összegre pontosan mit jelentett, nem derül ki a 
vonatkozó levélből.38 A filozófiát két évig Győrött hallgatta, a teológiát a 
pesti szeminárium növendékeként végezte el.39 Tanulmányait, mint az 
iratokból kiderül, támogatta Makay Antal veszprémi püspök (1822–1824), 
szigorlati költségeire 1822. január 1-jén 20 forintot kapott.40 

Még nem szentelték pappá, mikor már Veszprémben, a püspöki aulá-
ban, mint levéltáros tevékenykedett. Ami hasonlóság van az előző fejezet-
ben tárgyalt Huszár Györggyel, hogy ő is azt a papi generációt erősítette, 
akiknek gondolkodásmódját áthatotta a jozefinista nevelés. Egyházi pályá-
ját egyből aulistaként kezdte, és mint a források mutatják, nagyon ragasz-
kodott ahhoz, hogy a püspök közelében lehessen, érezze atyai támogatá-
sát.41 Nemesovits esetében is korlátozottan ugyan, de megállapítható, hogy 
a papi pálya és a püspöki aula, valamint a császári hadsereg egyfajta „tár-
sadalmi ugródeszkát” jelentett számára. 

A sümegi plébániatemplomban 1824 tavaszán szentelte pappá Makay 
Antal főpásztor.42 Egyházjogból doktori fokozatot szerzett. Még ebben az 
évben Kaposvárra helyezték káplánnak, 1826. június 17-ével a püspök áthe-
lyezte Mezőkomáromba, szintén segédlelkészi feladatok ellátására.43 Ne-
mesovits János anyanyelve mellett kiválóan beszélt németül és értette a 
szláv nyelveket, ez kiderül abból a dokumentumból, amiben tábori lelkészi 

                                                   
36  PFEIFFER, 1987. 538. p. 
37  FARKAS GÁBOR: A Sümeg vidéki falvak múltjából. (Sümegcsehi, Bazsi, Prága.) (A 

veszprémi püspöki uradalom történetéhez.) In: Alba Regia. A Szent István Király Múze-
um Évkönyve, 33. Szerk.: Fülöp Gyula. Székesfehérvár, 2003. 61–108. p., 106. p. 

38  Nemesovits János levele Zichy Domonkoshoz. – VÉL. I. 1. 41a. 625/1848. 1848. július 4. 
39  PFEIFFER, 1987. 769. p. 
40  Nemesovits János tanulmányi előmeneteléről. – VÉL. I. 1. 10. 32/58. 
41  Nemesovits János iratai. VÉL. I. 1. 10. 32/56–75. Több alkalommal panaszkodott, hogy 

nem érzi Kopácsy József vagy Zichy Domonkos pártfogását. 
42  PFEIFFER, 1987. 769. p. 
43  Nemesovits János Kaposvárott segédlelkész lett. – VÉL. I. 1. 10. 32/60. 
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szolgálatra jelentkezett 1827. október 21-én. Az október 30-án kelt, az „an-
goly” huszárezredbe való felvételi kérelmét tartalmazó levelében alkalmas-
ságát azzal indokolta, hogy „kora, erős testalkata, egészséges gondolkodás- 
módja, nyugodt lelke” folytán képes ellátni a lelkészi szolgálatot.44 Az utób-
bi két jellemvonás korántsem mondható el az 1840-es évekbeli Nemesovits 
Jánosról, aki hírhedtté vált egyházmegyei szinten botrányairól, valamint 
kiállhatatlan természetéről. Próbálkozását siker koronázta, ugyanis no-
vember 11-étől tábori lelkész volt először a megpályázott huszárezrednél, 
majd a Radeczky lovasoknál. 1832-ben felmentették állásából és hazatért. 

Jelleme jól tanulmányozható azon, ahogy 1831 óta próbált szentszéki 
titkári pozícióba jutni. Ebben az évben levelek sora érkezett Kopácsy József 
veszprémi püspökhöz (1825–1839), amelyekben könyörgött, hogy elnyer-
hesse a püspöki aula valamelyik üresedésben lévő hivatalát, de főként „no-
tárius” akart lenni: „Egy tudósításból hallottam, hogy a Balassa secretarius 
úr nyirádi plébános lett […] könyörgök, hogy a notáriusi hivatalt elnyer-
jem.”45 Leveleiből kitűnnek ambíciói, kitartása, habár próbálkozása 1831-
ben hiábavalónak tűnt. Emberi kapcsolatai a forrásokban eléggé ellent-
mondásosak. A fentebb idézett levelében barátjaként említi Markl Ignácot, 
azonban 1832. augusztus 11-én már arról írt, hogy az egyházmegyéből nem 
érintkezik senkivel, barátai sincsenek. A dokumentumból világosnak tűnik, 
hogy korábbi mellőzését kudarcélménynek tekintette, és mindenáron a 
bűnbakot kereste, aki megakadályozta célja elérésében, hogy szentszéki 
titkár lehessen. 

Levelében említette, hogy valaki az egyházmegyéből rágalmakkal illet-
te, ami becsületét, hírnevét aláásta. Konkrét sérelmeket nem hozott fel, az 
általa bűnbaknak tartott személy kilétét nem hozta nyilvánosságra, csak 
annyit írt róla, hogy sejti, ki lehetett az: „Hogy azon gyalázó és kisebbítő 
híresztelésnek ki lehetett kezdője, sajdítani, vagy igazsággal elöltalálni 
nekem nem nehéz [...] egy szóval kimondhatnám annak a nevét aki azon 
istentelenségeket szórja ellenem.”46 A fentiekből nagyon óvatosan követ-
keztethetünk arra, hogy az őt befeketítő személyből ellenszenvet válthattak 
ki Nemesovits ambíciói. Erre az 1832. augusztus 11-i levél csak burkoltan 
utal: „Ha uraság, gazdagság volna az amiért én excellentiád előtt oly sok-
szor, annyi időtől fogva és oly forrón esedeztem talán menthetőbb volna a 
magam csekély ítélete.”47 Növendék pap korától kezdve arra készítette fel 
magát, hogy a püspöki aulában tevékenykedjen, csekély anyagi helyzetére 
is tett némi utalást. 

Mindent összevetve úgy vélem, hogy Nemesovits János a papi pályá-
ban elsősorban a társadalmi felemelkedés forrását látta. Sérelmezte, hogy a 
püspöktől semmi pártfogást nem kapott, meggyőződése volt, hogy ha más 
státuszt választott volna magának, akkor abban sokkal szerencsésebb lett 
volna, mint a papi státuszban. Szentszéki jegyző volt 1833. január 21-től, 
ezt követően néhány hónapig az egyházmegyei hivatal titkára.48 1848. au-
gusztus 24-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium határozatban uta-

                                                   
44  Nemesovits János tábori lelkészi szolgálatra jelentkezett. – VÉL. I. 1. 10. 32/61. 
45  Nemesovits János levele Kopácsy Józsefhez, 1831. december 2. – VÉL. I. 1. 10. 32/71. 
46  Nemesovits János levele Kopácsy Józsefhez, 1832. augusztus 11. – VÉL. I. 1. 10. 32/72. 
47  Uo. 
48  PFEIFFER, 1987. 769. p. 
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sította el Nemesovits nyugdíjazása iránti kérelmét. A dokumentum szövege 
a papot püspöki titoknoknak említi, nem egyházmegyei titkárnak, további 
érdekessége a forrásnak, hogy kezdetben egy sikerekkel teli egyházi pályát 
mutatott be, annak ellenére, hogy évekig próbálkozott, mire alkalmazták a 
püspöki aulában, mint szentszéki jegyzőt.49 

Az 1848-as források általában párban említik Kovács Ignáccal, akivel 
egy évet töltöttek el Pozsonyban, az irgalmas rend zárdájában. Mindkét 
pap fegyelmi okok miatt került erre a helyre, mint visszaeső vétkesek. Ne-
mesovits János kálváriája 1835-ben kezdődött, amikor Kopácsy püspök a 
balatoncsicsói plébánia élére helyezte. Balatoncsicsó község földesura a 
mindenkori megyéspüspök volt. Lakosságának etnikai összetétele kevert, 
német és magyar egyaránt jelentős arányban élt itt.50 A plébánia törzstőké-
jének viszonylag csekélyebb voltáról már szóltunk.51 Nemesovits 1848. 
június 4-én Pozsonyból levelet intézett az akkori főpásztorhoz, Zichy Do-
monkoshoz, amiben lesújtó képet festett az akkor már csak volt plébániájá-
ról: „Kimondhatatlanul nyomorult és fölöttébb terhes volt plébániám, mert 
készpénzben alig ütött föl minden jövedelmem 300 váltóforintot.” Képet 
kaphatunk a plébános néhány kiadásáról és az őt körülvevő személyzetről. 
A megemlített összegből kellett lovat tartania, gazdasszonyát és két szolgá-
lóját fizetnie, káplánt tartani és magát ruháznia. Földjei többnyire Balaton-
csicsó község határain, erdők között helyezkedtek el. Terményeit saját 
bevallása szerint 1843-ban a monoszlói nemesek lelegeltették. A rossznak 
mondott földek terméketlenek voltak, akadt olyan esztendő, amikor kenye-
ret úgy kellett vennie, mert nem termett annyi gabona, hogy saját szükség-
leteire elég lett volna.52 Kérte Kopácsy József püspököt, hogy plébániáját 
hadd cserélje fel egy jobb javadalomra, de a főpásztor nem vette tekintetbe 
panaszát. Ismerve Nemesovits természetét ez nem volt meglepő. Éhínség-
gel kellett megküzdenie, ami miatt adósságba verte magát, emellett ekkor 
már nyilvánvalóak voltak alkoholproblémái. Nemesovits megfeledkezve 
papi hivatásáról,  ahelyett, hogy a hívek lelki épülését tartotta voltan szem 
előtt, a mértéktelen alkoholfogyasztással törődött, ilyen állapotban botrá-
nyokat okozott, szóváltásba került, melyek rendszerint véres verekedések-
kel végződtek.53 

Nemesovits János ügye kapcsán figyelhető meg a legjobban a szent-
széki eljárás „lépcsőzetessége”. Botrányai miatt először megintették a bala-
toncsicsói plébánost, majd miután magatartásán nem változtatott, csak 
azután indította meg a veszprémi egyházmegyei püspöki szentszék a java-
dalomvesztési pert ellene.54 Annak érdekében, hogy a pert elkerülje, ön-
ként mondott le a plébániáról, ezután került a Szent Pálról elnevezett „agg 
papok intézetébe”, melyet 1778-ban állítottak fel a maguknak érdemeket 
szerzett egyházmegyés papok számára, akik koruk vagy egészségi állapotuk 

                                                   
49  A Vallás- és Közoktatási Minisztérium határozata, melyben elutasította Nemesovits 

János nyugdíjaztatása iránti folyamodványát. – VÉL. I. 1. 41a. 710/1848. 
50  MESZLÉNYI ANTAL: A jozefinizmus kora Magyarországon. (1780–1846) Bp., 1934. 112. p. 
51  Vö. 9. sz. jegyz.. 
52  Nemesovits János levele Zichy Domonkoshoz. – VÉL. I. 1. 41a. 625/1848. 
53  Ld. 49. sz. jegyz. 
54  Uo. 
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miatt nem tudtak lelkipásztorságot vállalni.55 Volt az intézménynek egy 
olyan funkciója is, hogy a fegyelmi vétségek miatt javadalmától megfosztott 
papokat is ide helyezték el, hogy bűneiket személyre szabott penitencia 
mellett megbánhassák. 

Nemesovitsnak az 1848. június 4-én Zichy püspöknek, valamint június 
6-án Külley János általános helynöknek írt levelei terjedelmesek, tartalmi 
szempontból jól kiegészítik egymást. Az agg papok intézetében töltött idő-
szakról a következőképp nyilatkozik: „A veszprémi deficienciában, oly go-
nosz lelkű ember miatt, mint egy Farkas volt, hol minden házi viszonyok 
felfordultak, midőn a jó ház igazgatóját is meg merte gazolni ezen aljas 
karakterű ember.”56 Külley János helynökhöz címzett levelében „vörös 
parókásnak” hívta az említett Farkas Mihályt, „mert talán még az ördög is 
szeret valakit, de a vörös parókás mindenkinek esküdt ellensége, csak a li-
téri contorás cigánynénak nem”. Kormányzói szerepet akart viselni a ház-
ban, és Nemesovits szerint a többi papi egyének között anarchiát tartott 
fenn.57 

A papra 1847 őszén újabb panaszok érkeztek. Szeptember 3-án a 
szentszéki bíróság elé idézték. A vád ellene ugyanaz volt, mint 1845-ben: 
majdnem mindennapi részegeskedése, és ilyen állapotban való garázdasá-
gai, botrányai. Az idézés ellenére nem jelent meg Veszprémben. Először 
tettei miatt atyailag megintették, majd – mivel a helyzet nem változott –
javulása és főként lelki üdvössége miatt minden egyházi működés gyakor-
lásától határozatlan időre eltiltották. A visszaeső vétkest, a deficienciát már 
megjárt papokat rendszerint távolabb eső helyekre küldték. A szentszéki 
határozat kimondta, hogy egy hónapon keresztül heti két alkalommal ke-
nyér és víz mellett böjtöljön. Bort egyáltalán nem vagy kizárólag orvosi 
utasításra kaphatott.58 

Elzárás gyanánt a szentszék az irgalmas rend valamelyik zárdáját tar-
totta célszerűnek, ezért rögtön felkérték Hrebicsek Hermes pozsonyi per-
jelt, hogy fogadja a büntetett Nemesovitsot. Így került Pozsonyba, ahol a 
szintén fegyelmi okokból ott tartózkodó Kovács Ignáccal gyakran említik a 
levéltári források. Itt is folytatták botrányos életüket, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy a veszprémi egyházmegyei hatóság 1848 nyarán intéz-
kedett arról, hogy a két papot Pozsonyból Veszprémbe, az Aggpapok Inté-

                                                   
55  Nemeskéry Kiss Pál veszprémi nagyprépost az épületet eredetileg szemináriumnak 

szánta 1770. október 16-án tették le az alapkövet. Az alapítványt Mária Terézia 1778. 
február 13-án kelt rendeletével hagyta jóvá. Ekkor már aggpapok intézete volt. LUKCSICS 

PÁL - PFEIFFER JÁNOS: A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában. Veszp-
rém, 1933. (A veszprémi egyházmegye múltjából, 1.) 151. p. A kollégium fenntartása 
anyagi okok miatt nem volt kivitelezhető, így az egyházmegye idős, magatehetetlen pap-
jainak otthona lett. VARGA BÉLA: Veszprém város lexikona. Veszprém, 2009. 12. p. 

56  Az utalás Farkas Mihályról szól, aki 1846-ban az intézet lelki igazgatója volt. Igen 
megosztó személyiség lehetett, négy alkalommal fosztották meg javadalmától különböző 
vádak alapján. Neve a következő fejezetben is előkerül, mert miatta verette meg Szalay 
Sándort pandúrokkal az aggpapok házának elöljárója, Hosszú Márton. Vö. 52. sz. jegyz. 

57  Nemesovits János levele Külley János általános helynökhöz, 1848. június 6. – VÉL. I. 1. 
41a. 625/1848. 

58  Szentszéki ülés jegyzőkönyve. – VÉL. I. 1. 41a. 640/1847. (Nemesovits ügyét másokkal 
együtt tárgyalták.) 
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zetébe visszahozzák. A papnevelde igazgatóját, Kisovits Józsefet bízták meg 
azzal a feladattal, hogy a határozatban foglaltakat érvényesítse, és Veszp-
rémbe kísérje a fenyített egyháziakat, Nemesovitsot, illetve Kovácsot.59 

Nemesovits János 1848. augusztus 24-én Majsch Jakab pozsonyi ka-
nonokhoz írt egy levelet, amiben arra kérte, hogy továbbítsa Zichy Domon-
kos megyéspüspöknek: 
 

„Könyörgöm méltóztasson megírni püspökömnek miszerint püspöki hiva-
talja hozá magával, mindent elkövetni, hogy juhai közül csak vagy egy se 
vesszen el [...] Üldözésétől csak úgy szabadulhatok, meg mi szívemnek, 
lelkemnek, üdvösségemnek legkedvesebb, legszentebb és legdrágább kin-
cse a hit megváltoztatásom.” 

 
Itt arról van szó, hogy Nemesovits egyrészt a püspök általi üldöztetése, 
másrészt kilátástalan anyagi helyzete miatt azt a szándékát fejezte ki, hogy 
vallást változtat: „De elállok édes örömest, csak azon feltétel alatt, ha me-
gyéspüspököm nékem a már régen megkért esztendei 300 pengő forint 
megadja.”60 Megjegyezte továbbá, hogy szolgáltathat olyan információt 
Zichy Domonkosról, ami kompromittálhatja személyét és püspöki tekinté-
lyét. A fenyegető tartalmú levél végén meg is jegyezte: „Most magyar igaz-
ság uralkodik, én pedig az igazságot keresem.” Egy 1857-ből származó 
levelében így fogalmazott: „Bár a forradalomtól írtoztam mindig.”61 Levele 
Pesten kelt, ez a tény, valamint az, hogy a rákövetkező évben a veszprémi 
egyházmegyébe való visszavételét kérte, alátámasztani látszik azt a feltéte-
lezést, hogy kizárták az egyházmegye kötelékéből (Bár erre vonatkozóan 
konkrét forrással egyelőre nem rendelkezünk.). Pfeiffer János életrajzgyűj-
teményében nem tett említést Nemesovits kihágásairól, ahogy a többi 
olyan pap életrajzában sem, akik ellen erkölcsi bűnök miatt fegyelmi eljá-
rás indult. Minden bizonnyal tisztázni akarta az utókor előtt egykori előde-
it. Nemesovits János 1859-ben misézési engedélyért, 1860-ban pedig egy-
házmegyei ajánlásért folyamodott, hogy felvételét kérhesse a pécsi 
egyházmegyéhez. 1862-től 1863. szeptember 25-én bekövetkezett haláláig 
Vásárosdombón volt kisegítő lelkész.62 

1848 volt az utolsó olyan év, amelyből nagyobb mennyiségű adat áll 
rendelkezésünkre Nemesovits életével kapcsolatosan, minden bizonnyal 
azért, mert az ellene folytatott eljárások után nemigen alkalmazták őt a 
lelkipásztorkodás területén. Érdekes személyisége volt a veszprémi egy-
házmegyének, karrierje szorgalmának, kitartásának köszönhetően nagyon 
jól indult. Leveleiben végig azt hangsúlyozta, hogy nem kapott püspöki 
támogatást, ami viselkedését követelőzővé tette. A botrányokozás, része-
geskedés okai részben a korszellemben, illetve – bizonyára döntő többség-
ben inkább – jellemhibáiban keresendők. Ha egy papot erkölcsi bűnök 

                                                   
59  Levél az irgalmas rend perjelének, Hrebicsek Hermesnek. Veszprém, 1848. augusztus 24. 

– VÉL. I. 1. 41a. 709/1848. 
60  Nemesovits levele Majsch Jakab pozsonyi kanonokhoz. Pozsony, 1848. augusztus 23. – 

VÉL. I. 1. 41a. 725/1848. 
61  Nemesovits nyugdíjazását kéri, 1857. május 18. – VÉL. I. 1. 41a. 323/1857. 
62  PFEIFFER, 1987. 769. p. 
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miatt ítéltek el, akkor utána az egyházmegye nemigen, vagy csak évek múl-
tán alkalmazta, akkor sem plébánia élére, hanem legfeljebb káplánként. 
 
Fejezet a veszprémi Szent Pál Intézet életéből – erőszak és bru-
talitás a deficienciában? 
A veszprémi, Szent Pál apostolról elnevezett agg papok házának intéz-
ménytörténeti vizsgálata, feldolgozása még várat magára. A fentiekben már 
szó volt arról, hogy Nemesovits János egy súlyos problémát említett Farkas 
Mihály lelki igazgató ellenszenves viselkedéséről, aki ellentéteket gerjesz-
tett az ott élő papok között. A továbbiakban azt vizsgálom, milyen atrocitá-
sok érhették a botrányos életük miatt „deficienciába” küldött papokat. 

A „deficiencia”, más néven „demeritusok háza” a latin „deficiens” = 
rokkant szóból származik. Az idős, munkaképtelenné váló világi papok 
otthonának számított. Ide küldte a megyéspüspök határozott időtartamra 
azokat a papokat is, akik viselkedésükkel közbotrányt okoztak.63 A koráb-
ban már sokat idézett, a veszprémi egyházmegyei köztanácskozást előké-
szítő, 1848. június 19-i választmány tervezetében előkerült a vétkes papok 
megbüntetése is. A bűnhődésre ítélt egyházi személyek fenyítése és javítása 
céljából kerületi közpap-javító és fenyítő házak felállítását szorgalmazták, 
továbbá azt, hogy a visszaeső egyháziakat tegyék le a világiak sorába, ezál-
tal elveszítve minden, a papi hivatással járó előnyöket és jogokat. Akit már 
egyszer súlyosabb vétsége miatt elzárásra ítéltek, azt mellőzzék a lelkipász-
tori szolgálatban. A választmányi bizottság hozzátette: „Hathatós szer len-
ne az még a jelenkorban annyira tágult fegyelmi föntartására is.”64 A visz-
szaeső papokkal kapcsolatosan az erdélyi egyházmegyei zsinat is ugyanazt 
a javaslatot fogalmazta meg, amennyiben a pap ismételt fenyítés után sem 
adta volna határozott jelét a javulásnak, ilyen esetben az elbocsátást tartot-
ták indokoltnak.65 

A kánonjog kétféle büntetéstípust különböztet meg: a gyógybüntetése-
ket („poenae mediciales”), valamint a bosszúálló büntetéseket („poenae 
vindicativae”).66 A katonának állt egyháziak büntetésüket szintén az agg 
papok házában töltötték. Lakatos Andor említi, hogy például a kalocsa–
bácsi főegyházmegyében az elítélt katonapapok egy részét Bajára vagy 
Dunaföldvárra küldték.67 További életútjukat vizsgálva megállapította, 

                                                   
63  Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk.: Viczián János. II. köt. Bp., é.n. [1996] 555. p. 
64  Választmányi Bizottmány munkálata, Veszprém, 1848. június 19. – VÉL. I. 1. 41a. 

771/1848. 
65  TAMÁSI ZSOLT: Papi és szerzetesi fegyelem az 1848-as egyházmegyei zsinat tükrében. In: 

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica Latina, 49. Cluj-Napoca, 2004. 
(továbbiakban: TAMÁSI, 2004.) 139-158. p.; UŐ: Az 1848-as erdélyi római katolikus egy-
házmegyei zsinat. Bp., 2013. 

66  TAMÁSI, 2004. 142. p.; SZEREDY JÓZSEF: Egyházjog. Különös tekintettel a Magyar Szent 
Korona Tartományaira, a keleti és protestáns egyházakra. I. Pécs, 1874. (továbbiakban: 
SZEREDY, 1874.) 885‒886. p. 

67  LAKATOS ANDOR: Papi sorsok 1848-49-ben a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében. In: 
Vigília, 1998. 10. sz. 752. p.; UŐ: Szép Ferenc a kalocsai források tükrében. In: Szép 
Ferenc emlékére. „…Meggyőződésem parancsolja…” Szép Ferencz (1809-1856) szabadkai 
plébános és közíró halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett emléknapok monog-
ráfiája. Szerk.: BIACSI ANTAL. Szabadka, 2007. 100. p. 
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hogy nem mellőzték őket a lelkipásztori szolgálatban.68 Részletezi, milyen 
lelki büntetéseket, illetve kötelezettségeket szabtak ki rájuk. A veszprémi 
egyházmegye elsősorban erkölcsi, fegyelmi ügyeit vizsgálva az a meglátá-
som, hogy az elítélt egyháziak Veszprémben töltötték büntetésüket. 
Amennyiben visszaesőknek minősültek, egy távolabb eső kolostort jelöltek 
ki a számukra, mint ahogy Nemesovits János vagy Kovács Ignác esetéből 
kiderült, akiket az irgalmas rend pozsonyi zárdájába küldtek. 

A katonának állt papok esete annyiban más, mint azoké az egyháziaké, 
akit erkölcsi bűnök miatt ítéltek el, hogy az előbbieket alkalmazták valami-
lyen plébániai javadalom élére, az utóbbiaknál viszont megfigyelhető a 
mellőzöttség, ahogy Nemesovits esetében is. Az egyházi iktatókönyvben 
található dokumentumok között vannak olyanok, melyek rávilágítanak a 
veszprémi agg papok intézetének belső viszonyaira. E dokumentumoknál 
nem árt az alaposabb forráskritika, ugyanis olyan papok írásairól van szó, 
akik napjaikat az intézmény falai között töltötték; mellőzöttségük, elkese-
redettségük miatt hajlamosak lehettek túlzásokba esni – de azért forrása-
ink bizonyos következtetések megfogalmazására nagyon is alkalmasak. 

A Szent Pál intézet két lakója, Fittler Gábor és Szalay Sándor 1849 nya-
rán panaszt tettek Hosszú Márton kanonok, az intézmény igazgatója ellen. 
Szalay panaszlevele augusztus 11-én, Fittleré 13-án kelt, mindkét levél egy 
iktatószám alatt található meg az levéltárban.69 Mindkét pap részletekbe 
menően tárgyalta az eseményeket. Szalay Sándor előadta, hogy előző este 
(augusztus 10-én) nyolc óra körül Hosszú Márton öt korbácsütést mért rá, 
„mellyeknek kék nyomai ma is testemen láthatók, mint ez inasunk és kö-
vesi borbélunk, kiknek mutattam, látják és bizonyítják”.70 Szobája előtt egy 
folyosó helyezkedett el, aminek ajtaját Szalay becsukta, hogy nyugodtan 
tudjon pihenni, akarata ellenére az éjjeli belső zár becsukódott. A szomszé-
dos szobában lakott Farkas Mihály, aki később tért vissza az intézetbe, nem 
tudott bemenni a szobájába, ezért bepanaszolta a kulcsár csillapítása elle-
nére Szalayt Hosszú Mártonnál, hogy készakarva zárta ki őt. Emiatt bün-
tették veréssel a papot. 

Farkas Mihály neve már Nemesovits János 1848 nyarán írt leveleiben 
is előkerült, amikor kiállhatatlan természetű emberként írta le őt. Szemé-
lyét jól jellemezte Szalay: 
 

„Ki durva, patvarkodó hajlamáról az egész megyében hol négy plébániát 
czudar tettei miatt elvesztett, és utólag a Pápai Zárdábol az Irgalmas szer-
zetet kiküszöbölni akarta, igen ismeretes, kinek dölyfösen […] mindenkire 
tipródni akarni, s e gonosz vágyának a közrendet, másoknak nyugalmát, és 
akár mi személyes jogát föláldozni bár akármi viszályokban kerüljön is. 
egyedüli eleme.” 

 
Nemesovits is ehhez hasonló negatív jellemrajzot adott Farkas Mihály-

ról. Dokumentumokkal igazolható Szalay állítása, hogy nem volt kohol-

                                                   
68  Uo. 101. p. 
69  Szalay Sándor és Fittler Gábor Szt. Pál Intézeti papok Főtisztelendő Igazgatójuk ellen 

panaszaikat terjesztik elő. – VÉL. I. 1. 41a. 422/1849. 
70  Szalay Sándor áldozópap levele Szmodis János püspöki helynökhöz. Veszprém, 1849. 

augusztus 11. – VÉL. I. 1. 41a. 422/1849. 
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mány az a megjegyzése, miszerint négyszer mozdították el plébániájáról. 
Gyékényesen volt plébános 1812-ben, rá egy évre, 1813. július 13-án elmoz-
dították, december 20-tól Nagyrécsén volt adminisztrátor, ahonnan szin-
tén távoznia kellett.71 Zalagyömörő plébánosa volt 1820-tól. A hívek 1829. 
augusztus 4-én tettek panaszt ellene Kopácsy József megyéspüspöknél, 
„elhallgatván több panaszainkat, mivel mindazon leírására egy ökörbőr 
sem elegendő”. Vádolták garázdálkodással, botrányos viselkedéssel, illetve 
a gyónási titoktartás megszegésével. Utóbbi vád csak a másodjára, április 
23-án felterjesztett panaszlevélben fordult elő.72 Ezt a javadalmát is elvesz-
tette. A negyedik plébániát a források nem említik konkrétan. 

Az irgalmas rend pápai zárdájának elöljárója, Sághy Ákos ezzel a ké-
réssel fordult Szmodis Jánoshoz: 
 

„Azért tehát csak arra kérem nagyonfőtisztelendő urat, hogy zárdánkban a 
nagyobb békesség fenntartása, és gyakori bosszúságoknak elmellőzése vé-
gett azon emlétett Farkas Mihály urat, mentől előbb ha elmozdittani szi-
veskednék, mert ezen egyén nem csak hogy magunk közt rágalmakat okoz, 
hanem minden jó plébánus, házi barát:urunkat, házunktól elidegeníti, mit 
én, mint Zárdánknak Elöljárója elszenvedni nem tudok, s nemis lehet.”73 

 
Ebben a néhány sorban is érzékelhető Farkas Mihály bomlasztó jelleme, 
ami megmagyarázza a konfliktusokat közte, illetve a papi otthonban élő 
néhány személy között. Mindenesetre érdekes figurája a 19. századi veszp-
rémi egyházmegyének. 

Fittler Gábor 1849. augusztus 12-én kelt panaszlevelében hasonló ese-
tet tárgyalt. Mint beszámolt róla, augusztus 11-én, 7 óra körül katonák 
jöttek az agg papok házába szállást kérni. A kulcsár két szobát mutatott 
nekik, de nem volt számukra megfelelő, mondván, nem tiszteknek való. A 
bonyodalom akkor kezdődött, amikor Fittler azt mondta a kulcsárnak, 
miért nem küldi fel a tiszteket az igazgatóhoz, ezután a kulcsár nekitámadt 
és szidni kezdte a jóhiszemű papot, amit Hosszú Márton meghallott. Kér-
dőre vonta a szóváltásba került feleket, Fittler előadta, hogy mit javasolt a 
kulcsárnak, erre az igazgató azt mondta, mi köze hozzá, és egyéb pejoratív 
szavakkal illette a papot: „Semmire való, akasztófára való huntzut, gaz 
ember, részeges disznó, holott semmi bajom sem volt, melly szavakra fel-
háborodtam, és mondottam, Fötisztelendő Úr többé illyeseket reám ne 
ruházzon, egyébkint vissza mondom.”74 Az idézetből kitűnik, hogy nem ez 
volt az első eset, mikor Hosszú Márton megalázta őt, és durva szavakat 
intézett hozzá. Az eset után a kulcsár hazugságokat mondott neki, ami 
miatt elküldte a megyeházára hajdúkért és pandúrokért, ami a papi állapot 
lealacsonyítását jelentette: „És mint a kutyát ugy huzott le a meredek 
grádisokon, egyik kezem feje és bokám ki is fizamodott, de még azt is 
mondotta, hogy huszon ötet veret reám.”75 

                                                   
71  PFEIFFER, 1987. 395. p. 
72  Protocollum Offici Dioecesani Weszprimiensis, 1829. augusztus 4. – VÉL. I. 1. 41a. 
73  Sághy Ákos levele, Farkas Mihály elmozdítása. Pápa, 1849. március 6. – VÉL. I. 1. 41a. 
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Szalaynál is botütés volt a büntetés, ahogy ebben az esetben is. Ha a 
két pap levelének tartalma igaz, akkor tetten érhető a brutalitás az agg 
papok házában. Így megkérdőjeleződik a büntetés gyógyító típusának al-
kalmazása, mert az erőszakkal nem a fenyíték alatt lévő pap javulását, 
sokkal inkább a visszaesését érhették el.76 

Nemesovits János ugyan nem említette, hogy őt verték volna, ennek 
ellenére az agg papok házát úgy mutatja be, mint egy feszültségekkel, konf-
liktusokkal teli helyet. Ezekből a megjegyzésekből óvatos következtetést 
vonhatunk le arra vonatkozólag, hogy nem kevés kellemetlen élménynek 
voltak tanúi a fegyelmi vétségeik miatt odakerült papok. 

A verés után Fittler Gábort – elmondása szerint – bezárták egy szűk 
szobába, ahol a szükség rájött, és hiába kiabált, nem engedték ki, így nagy 
káromkodások közepette a szobában végezte el dolgát. Jól árnyalja az itt 
élő papok tekintélyvesztését a levél következő sora: „Most itt könnyes sze-
mekkel hivtelen goromba cselédeknek hatalmaskodása alatt nyögünk, azok 
az Urak, mi szemétnél alábbvalók, mert tökéletes hatalmuk vagyon rajtunk 
uralkodni, garázdálkodni.” A pap becsukása után a kulcsár két hajdúval 
jött le hozzá, a külső ajtót rácsukta, majd visszafelé azt ordította neki: 
„Most ugathacz, csaholhacz kutya, ez a ház ilyen hunczut, ilyen részeg pa-
pok számára vagyon csinálva, mint te is vagy.”77 Előadja, hogy a ház elöljá-
rójának gazdaasszonya korábban is hol őt, hol a megboldogult Somogyi 
urat huncutnak, akasztófára valónak nevezte: „Így asztatik, temettetik és 
romlik el itt a pap, ha elöbb Isten angyala volt is, most itt hitele a papnak 
nincs ha lelkét a markába hordozná is de vagyon a cselédnek.” Meggyalázá-
sának fő okát a kulcsárban jelölte meg, aki veszekedett vele és hazugságo-
kat is terjesztett róla. 

Ha összevetjük Szalay és Fittler levelét, kiderül, hogy a kulcsár szerepe 
az utóbbi esetben negatív, mert ő járta ki a pap megbüntetését. Szalay ese-
ténél viszont pozitív, mert a konfliktusnak gátat kívánt szabni. Előfordul-
hat, hogy Fittler és a kulcsár között volt valami ellentét. Fittler Gábort az 
Aggpapok Intézetének igazgatója 1848. november 17-én feljelentette a 
püspöki szentszéknél. Az volt a vád ellene, hogy lerészegedve a háznál ga-
rázdálkodott, a cselédekkel verekedett, és magát, Hosszú Mártont szidal-
mazta, gyilkossággal fenyegette.78 A bevádolt pap tettét azzal indokolta, 
hogy el volt keseredve, hogy plébániát nem kap. Ekkor atyailag megintet-
ték, egy évet tűztek ki neki próbaidőként, ami alatt az alkoholtól tartóz-
kodnia kellett, s a szentszék határozatban mondta ki, hogy amennyiben 
javulás állna elő, alkalmazni fogják lelkipásztori szolgálatra. A két eset 
között eltelt több mint egy év, de Fittlert még mindig az agg papok intéze-
tében találjuk. 

Az előbbi esettel alátámasztható, hogy Hosszú Mártonnal rendkívül fe-
szült volt a viszonya, és talán tekintélyét akarta aláásni a kanonoknak cím-
zett panaszával. Pongrácz József hetesi plébános titkos információjában jó 
lelkipásztornak, igaz embernek, szép jellemnek írta le Hosszú Mártont, aki 

                                                   
76  A büntetések típusairól ld.: SZEREDY, 1874. 885‒886. p.; GÓZONY GYÖRGY: Egyházi 
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78  Szentszéki jegyzőkönyv. Veszprém, 1848. november 17. – VÉL. I. 1. 41a. 905/1848. 
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jókedvű, közlékeny és tiszteletre méltó, minden hiba nélkül.79 Joggal tehet-
jük fel a kérdést, hogy egy ilyen makulátlannak bemutatott ember így meg-
alázta volna a meghasonlott papokat? 

Fittler Gábor és Szalay Sándor panaszos folyamodványát az 1849. 
szeptember 1-jén tartott szentszéki ülés tárgyalta, ahol határozat született 
az ügyben. Az okozott botrányok miatt a két papot három hónapra minden 
papi funkció végzésétől felfüggesztették, emellett minden alkoholtól eltil-
tották őket, és elrendelték az alsó lakban elzárásukat. Büntetésük addig 
tartott, amíg hibáikat elismerték, és javulásukra alapos reményt nem szol-
gáltak. A lelki (spirituális) igazgatót megbízták, hogy heti egy alkalommal 
látogassa meg őket, üdvös foglalkozást adjon nekik,80 utóbbi valamilyen 
elmélkedésben nyilvánult meg, amit írásba foglaltak. Az ítéletben az a fur-
csa, hogy amikor őket büntették meg, Hosszú Márton is az ítélőmesterek 
között volt. 

A két pap panaszos folyamodványának alapos elemzéséből megmutat-
kozott a deficiencia „árnyoldala”, attól függetlenül, hogy a bántalmazások, 
az erőszakosság valóságalapja csak részben bizonyítható, számos, az in-
tézményben kialakult konfliktusra utalnak. A cselédek viselkedése jól mu-
tatja, hogy a meghasonlott papok elveszítették tekintélyüket, nehéz volt 
nekik visszaintegrálódni a papi társadalmi rétegbe, csak jóval később al-
kalmazták őket a lelkipásztori szolgálatra, de akkor sem javadalmas plébá-
nosként, hanem káplánként, esetleg adminisztrátorként vagy kisegítőként. 

Fittler Gábor 1828 és 1830 között volt Zalaszántón káplán. Plébánosa, 
Galambos Ferenc így jellemezte: „Példás élete, feddhetetlen társalkodása, a 
lelkek megnyerésében való páratlan buzgósága, kimeríthetetlen békesség 
tűrése által sörkentő példa és égő szövétnek az eltévelyedett juhok keresé-
sében.”81 A nyilatkozat róla pozitív színben tünteti fel, így kiderül, hogy 
botrányos tette valóban elkeseredéséből adódott, mert plébániát nem ka-
pott. Élete utolsó éveiben 1852-től ismét Zalaszántón volt kisegítő, majd 
1854. november 6–24-ig ideiglenes adminisztrátor Gyulafirátóton. 1862-ig 
életrajzában hiátus figyelhető meg, ekkor Szentkirályszabadján találjuk. 
1865. április 17-én hunyt el Veszprémben.82 Szalay Sándor további életéről 
kevés adat áll rendelkezésre, ami biztos, hogy 1851-től Simonyiban lakott. 
1855. május 15-én halt meg Búcsúszentlászlón.83 
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