
RECE NZIÓK  
Gyöngyösi István levelei és iratai. A magyar nyelvű szövegeket gondozta: Jankovics József és Nyerges Judit. A latin nyelvű szövegeket gondozta és a jegyzete-ket írta: Tusor Péter. A tanulmányt írta: Jankovics József. Budapest, Balassi, 2017. 492 old.  A 17. századi költő és hivatalnok Gyöngyösi István leveleit és iratait adta közre a Balassi Kiadó, ezzel a kötettel lezárva a Gyöngyösi-életmű publiká-lását. A forráskiadvány hiánypótló módon gyűjtötte össze a kiadatlan levél-tári forrásokat éppúgy, mint a már korábban Thaly Kálmán, Nagy Iván és mások által kiadott dokumentumokat. A közölt szövegekből sok szempont-ból egy új Gyöngyösi-portré rajzolódik ki, ahogy arra JANKOVICS JÓZSEF is utalt A levélíró Gyöngyösi Istvánról szóló írásában a kötet végén, és ahogy arra Tusor Péter vonatkozó legutóbbi tanulmánya is rámutatott.1 Ez a port-ré bizonyos tekintetben több, bizonyos tekintetben kevesebb a korábbinál. A több, egyidőben élt Gyöngyösi István személyének elválasztása a vizsgá-latba újonnan bevont forrásoknak köszönhetően megtörtént, a Nagy Iván – Badics Ferenc féle életútról le lehetett fejteni az ungi Gyöngyösi István adatait. Ezt rendhagyó módon a forráskiadvány is megerősíti, közreadva azokat a korábban már kiadott forrásokat, amelyek valójában az ungi-radvánci Gyöngyösire vonatkoztak. Ugyanakkor kirajzolódik a szorgalmas hivatalnok-szolga, a Tusor Péter által első honoráciornak tartott Gyöngyösi arcéle. A továbbiakban ennek az arcélnek néhány olyan markánsabb pontján keresztül mutatnám be a kötetet, amelyek végigkísérik nemcsak a szövege-ket, hanem Gyöngyösi életét is. A hivatalnok, a felső-magyarországi kisne-mes és a katolikus Gyöngyösi arcképe ez. Olyan arckép, amelyben vissza-tükröződik a 17. század végi magyar történelem is. Ahogy Jankovics József is utalt rá a kötethez fűzött tanulmányában, aligha véletlen, hogy 1670 előttről alig maradt fent Gyöngyösinek levele. Patrónusához, Wesselényi Ferenc nádorhoz egyetlen közvetlen levele sem ismert. Bár a Wesselényi-szervezkedésben – úgy tűnik – nem volt szerepe, alighanem ekkoriban, tudatosan semmisülhettek meg ezek a levelek. A mozgalom bukása után már sűrűbben fennmaradtak levelei. A poli-tikai változás, az egyre súlyosabbá váló helyzet, amelynek árnyéka főleg Gyöngyösi szűkebb pátriáját, Felső-Magyarországot érinti, egyre inkább rávetül ezekre a szövegekre. Bár 1671 decemberében tudatja Andrássy Mik-lóssal Bécsből, hogy maga Johann Paul Hocher kancellár közölte a nádor özvegyével, Széchy Máriával felmentését és szabadulását, a levél végén mintegy mellékesen jelzi a felső-magyarországi szabad királyi városok elleni nyomozás kezdetét. A felső-magyarországi protestantizmus utolsó védőbástyáinak számító szabad királyi városok, főként Eperjes, Bártfa, Lőcse és Késmárk elleni fellépés már a katolikus egyház visszatérésének és az új, központi várospolitika első jelei voltak. Az egyre határozottabb és erőteljesebb katolikus expanzió szinte tör-vényszerűen hozta magával a vallási gyűlölködés ingájának visszalendülé-sét. A Nyitra vármegyei Szenice esetét tartotta fent Gyöngyösi 1673. június 
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9-i levele. Ebben Andrássy Miklósnak számolt be, hogy a helyi vásárra összegyűlt sokadalom felbőszült, amikor a szenicei harmincados, egy hely-béli nemes, három katolikus pap és tizenkét muskétás a templomot el akar-ta foglalni. Gyöngyösi leírása kiválóan ábrázolja az 1671 és 1674 között szinte rutinszerűvé váló templomfoglalások forgatókönyvét. Az állam – valamely területileg illetékes kamarai tisztviselő, esetleg vármegyei hiva-talnok –, a katonaság és az egyház képviselői együttműködve vettek részt a templomok elfoglalásában. Ez, ahogy a szenicei példa is mutatja, gyakran torkollott erőszakos cselekményekbe. Mind Felső-, mind Alsó-Magyarországról lehetne számos példát említeni, amelyek az erőszak kü-lönböző megnyilvánulási formáiként jelentkeztek. A szenicei esettel együtt említi Gyöngyösi az elefánti pálos kolostor kifosztását, igaz, azt tudomása szerint a törökök követték el, de alighanem magyarok is lehettek velük, mivel „sok szalonnát is vittek el”. Ezek a portyák a következő évek visszaté-rő hírei lesznek. Hol papokat gyilkolnak, hol a rozsnyóiakat fosztják ki. Bár az 1670-es évek második feléből alig maradt ismét levelünk Gyön-gyösitől, az 1680-as évek elején szüntelenül értesülünk „kurucok fel s alá való járásáról”. Ez már Thököly és a soproni országgyűlés időszaka, igaz, Sopronból csak egy levelet ismerünk. Ám ez is utal az országgyűlés nagy tétjére: dűlőre jutni a religio dolgában. Bár más ügy kapcsán említi, de jól jellemzi a diéta jelentőségét, amikor megjegyzi, hogy I. Lipót addig nem akar új döntéseket hozni, „amíg a magyarországi dolgok megnem csende-sednek”. Thököly Imre támadásának árnyékában tehát Gyöngyösi leveléből is kiviláglik a fő cél: kompromisszum főként a vallásügyben, amelytől Bécsben a magyarországi helyzet lecsendesedését várták. Azonban az udvar várakozása nem vált valóra, a soproni törvények nem húzták ki a helyzet méregfogát. Gyöngyösi is kényszerhelyzetbe került ezáltal, Gömör várme-gyét volt kénytelen képviselni Thököly előtt, amely miatt 1685 után ő is a konfiskálás veszélyével néz szembe. Úgy tűnik azonban, hogy a Szepesi Kamarával egyre aktívabb együttműködésre lépett. Alighanem a kamara is eltekintett attól, hogy Gyöngyösit különösebben leckéztesse, szükségük volt a megbízható hivatalnokra. Feltehetőleg katolikus volta is mentségére szolgált. Jól ismert, hogy a Thököly-párti, korábban a katolikus egyháznak sok bosszúságot okozó Szirmay István is úgy mentesítette magát, hogy katolizált, amellyel megnyílt előtte az út, országbírói ítélőmester lett, ké-sőbb bárói címet is nyert. Az iratok közötti egyik dokumentumból kiderül az is, hogy 1690-ben a kamara elrendeli megbízottjainak, hogy mindent tegyenek meg Gyöngyösinek az alispáni tisztségben való megerősítéséért. Ha hihetünk Gyöngyösinek a Nyírő-birtokok miatti perben készült bead-ványának, Gömör megyében ő lett volna az egyedüli katolikus nemes. Még ha ez nem is igaz, az tény, hogy a Szepesi Kamara még az 1690-es években is komoly „káderhiánnyal” küzdött alkalmas katolikus jelöltek terén, mind a vármegyei, mind a szabad királyi városok tisztújításain. Az 1680–90-es évek fordulójáról fennmaradt iratok tanúsága szerint a Szepesi Kamarának a törökellenes visszafoglaló háború által támasztott követelményekben nagy segítségére volt Gyöngyösi. A kvártélyozás, adó-szedés, dézsmaszedés feladataiban kellett részt vennie. Bár kisebb mérték-ben, de az egyházügyek terén is szerepel. Igaz, ez valószínűleg nem mindig lehetett ínyére. 1689-ben Gömör vármegyét képviselte egy több pontos beadványban. Ugyan a kötetben kérdőjelesen Ottavio Nigrelli tábornokot 
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feltételezik a címzettnek, valószínűleg inkább Siegfried Christoph von Breuner grófnak szólt, aki egy bizottság élén 1688 és 1690 között Kassáról felügyelte a felső-magyarországi ügyeket, lényegében a Szepesi Kamara fölé helyezve. Ennek a beadványnak az utolsó pontjában a vármegye sé-relmezi, hogy Jolsva környékéről a murányi tisztviselők elűzték az evangé-likus lelkészeket, a templomokat elfoglalták az 1681. évi 26. törvénycikkely ellenére, amely – érvelésük szerint – kimondta, hogy a protestánsok által épített templomok maradjanak kezüknél. A törvények értelmezését persze minden oldal a maga érdekei szerint kívánta fordítani. A törvény bevezető-je ugyanis kimondta, hogy a protestánsok megtarthatták „az ágostai és helvét hitvallások hiveitől épített s katholikus szertartás szerint még fel nem avatott templomokat”. Valójában az 1670-es évek ellenreformációs hullámában alig maradt olyan templom, amelyet hosszabb-rövidebb időre a katolikus szertartás szerint nem használtak. Így a törvény bevezetője alig hagyott kiskaput a templomaik megóvására törekvő protestáns közösségek számára. Bár birtokperében keletkezett a dokumentum, mégis 1694. évi bead-ványa is visszatükrözi Gyöngyösinek a jog kereteit katolikusként értelmező látásmódját. Családjának katolikusságát hangsúlyozza, szembeállítva a peres ellenfél, Jelenik András Thököly-pártiságával és a Gömör vármegyei protestánsok felett viselt patrónusi működésével. Gyöngyösi felháborodás-sal taglalja, hogy Jelenik segített Berzétén református vallásgyakorlatot biztosítani, Gömörön pedig evangélikus vallásgyakorlat folyik szintén az ő védnöksége alatt, ahová tömegesen özönlenek a rozsnyóiak. A felháboro-dás részben érthető: a soproni vallásügyi cikkelyek ugyanis Felső-Magyarországon nem jelöltek ki artikuláris helyeket, ami szintén egy sajá-tos katolikus értelmezésre adott lehetőséget. Az 1691. évi Explanatio Leo-poldina ugyan megengedte, hogy a környékbeli lakosok a helyi plébános-nak járó stóladíj megfizetése után felkeressék az artikuláris helyeken szolgáló lelkészeket, ám mivel ilyeneket a törvény nem jelölt ki ebben a régióban, így a katolikus oldal nem tekintette ezt magára kötelező érvé-nyűnek, a sok helyen szolgáló protestáns lelkészek tekintetében. Úgy véle-kedtek, hogy a protestáns vallásgyakorlat ott megengedett, ahol a törvény által kijelölt királyi bizottság a helyszíni vizsgálat során azt helybenhagyta. A Csáky István országbíró által vezetett felső-magyarországi vallásügyi bizottság ezekben az években valóban intenzív vizsgálatot folytatott a tér-ségben. Ám azt a kevés helyet, ahol valamilyen okból mégis engedélyezték a protestáns vallásgyakorlatot, nem tekintették artikuláris helynek. A rozs-nyóiak „özönlése” a gömöri és berzétei istentiszteletekre ezért háboríthatta fel Gyöngyösit, a késői korok történészének pedig óhatatlanul is az Ausztri-ában megfigyelt kryptoprotestantizmus jelensége jut eszébe. A városok színleg katolizált polgársága saját körein belül igyekezett fenntartani a vallásgyakorlatot, és egy-egy, a város környékén rejtőzködő lelkészhez, tanítóhoz tömegesen jártak istentiszteletre. Ezért is hívta fel Gyöngyösi a figyelmet arra, hogy a rozsnyói jezsuita misszió fáradozása így hiábavaló, és alig-alig katolizál valaki a városból. Jankovics József is kiemelte a kötetbe írt tanulmányában azt a két le-velet, amelyet az idős költő II. Rákóczi Ferencnek és Telekesy István egri püspöknek írt. Ugyan Rákóczinak megírja, hogy a fejedelem rendelkezése ellenére a gömöri plébániákra nem helyezték vissza a katolikus plébánoso-
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kat, és ráadásul egyes helyeken Rákóczi a ius patronatus alapján is eljár-hatna, összességében a vallási türelmet javasolja az összefogás érdekében. A Telekesy püspöknek írt levél más hangvételű, és felülírja az előzőt. Gyön-gyösi taktikus és praktikus – három évtized vallási torzsalkodását szolgálta végig főúri familiárisként és vármegyei hivatalnokként, van élettapasztala-ta, amiből meríthet. A püspöknek írt levele nem hagy kétséget, mint véle-kedik az újabb felfordulásról: Bocskai, Bethlen, I. Rákóczi György és Thököly sorába illeszti az ifjú fejedelmet. Gyöngyösi sürgeti a főpásztort, hogy tegyen meg mindent a katolikus egyház védelmében. Telekesy való-ban aggodalommal figyelte egyházmegyéje sorsát, a szabadságharc egy-házpolitikai intézkedései őt is nehéz helyzetbe hozták. Az egri püspök is tisztában volt azzal, hogy a fejedelem rendelkezései, a protestánsok vissza-térése nemcsak az ő, hanem elődei fáradozását is lerombolja. A JANKOVICS JÓZSEF, NYERGES JUDIT és TUSOR PÉTER által közreadott forrásokat számos más szempontból is lehetne értékelni: az egyháztörténe-ti vonatkozásokon kívül a kormányzattörténet, gazdaságtörténet vagy akár a helytörténet iránt érdeklődők éppúgy haszonnal forgathatják. A forrá-sokból nemcsak Gyöngyösi István új arcéle rajzolódik ki, hanem Felső-Magyarország zűrzavaros, a vallási polgárháború nehézségeitől súlyos 17. század végi története is. (ism.: Mihalik Béla Vilmos)  


