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Bevezetés
Olaszliszka hajdan jelentős mezőváros volt, de ma sem jelentéktelen község 
Tokaj-Hegyalja szívében, Sárospatak és Tokaj között félúton, a Bodrog jobb 
partján.1 A figyelmes utazó már messziről észreveheti a község jelképét, a 
reneszánsz tornyot. Az eredetileg katonai megfigyelésre épített középkori 
torony és a hagyomány szerint a 14. században mellé épített templom ma 
együtt alkotják a római katolikus templomot. Olaszliszkának nem ez az 
egyetlen védett épülete. Műemlék még a református templom, a Baba-híd2, 
egy barokk lakóház3 valamint a Kossuth-ház is.4  Itt jegyezzük meg, hogy 
a magántulajdonban lévő, „Traktér” néven ismert egykori pálos kolostor 
sajnos még nem élvez műemléki védelmet, és állapota gyorsan romlik.

A római katolikus és református templomok mellett még három jelen-
tős szakrális objektum található itt. Az egyik az egykori zsinagóga, ame-
lyet a közelmúltban, 2016-ban nagyon szép emlékhellyé, ún. „Holokauszt 
emlékfallá” alakítottak át.5 A zsidó temetőben is található egy zarándok-
hely: a híres „liszkai csodarabbi”, azaz Friedmann Cvi Hersele sírja.6 A 
görögkatolikus templom a bizánci építészet legszebb hagyományait hűen 
követve, mégis modern formában épült fel a 2000-es évek elején, fel-
szentelése 2012-ben történt. Ebben a gazdag kulturális –szakrális épített 
örökségben él a község mintegy 1600 lakója. 
1 Mezővárosi rangját 1466-ban nyerte el, 1886-ban minősítették vissza 

nagyközségnek. 
2 A híd a 18. században épült kőhíd, a falu főutcája alatt húzódó mesterséges vízel-

vezető árkot íveli át kelet-nyugati irányban. Nevét a párkányokat díszítő barokk 
„babákról” kapta, amik sajnos már elpusztultak.

3 Az egykori barokk kolostort 1860 körül építették át lakóházzá. 
4 A helyi hagyomány szerint itt született Kossuth Lajos, nem pedig Monokon. A ha-

gyomány azért alakulhatott ki, mert ez volt Kossuth nagyapjának, Wéber András 
postamesternek a háza. Az mindenesetre megalapozott állítás, hogy Kossuth Lajos 
kisgyermek éveit itt töltötte, egészen az iskolakezdésig, akkor költöztek Újhelybe. 
Ezt örökíti meg Mikszáth Kálmán is a „Különös házasság” egyik jelenetében. A 
kérdésről bővebben: Szikora András: Kossuth Lajos születéséről. Kevésbé is-
mert és ismeretlen adatok. In: Ezredvég, 1993. (3. évfolyam) 1-12. szám. 51-56. p.

5 Ez a Kossuth utca 15. szám alatt található. Főként itt játszódik Jancsó Miklós 
„Jelenlét” című háromrészes filmetüd sorozata (1965, 1978, 1986). 

6 Ez a Belsőkocsord utca 31. szám alatt található. Herschele rabbi apósa, Teitelbaum 
Mózes újhelyi rabbi halála után a magyarországi haszidizmus első számú vezetője 
volt. 
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A címben szereplő templom tehát nem a mai református templomra 
utal, hanem a mai római katolikus templomra.  A jellegzetes épület szim-
bóluma a községnek, története jól mutatja az egykori mezőváros rangját, 
gazdagságát. Ugyanakkor mutatja hányatott történetét is, hiszen a hagyo-
mány szerint csak a 17. században tízszer cserélt gazdát. Mint később látni 
fogjuk, a rendelkezésünkre álló források alapján ez a hagyomány nem csal-
hatatlan, de mégis mutat egy tendenciát. A „forgatókönyv” a következő 
volt: a református többségű mezőváros polgárai természetes módon hasz-
nálták tovább a korábbi katolikus templomot. Viszont a város első számú 
birtokosa, a szepesi prépost ezt érthető módon nem nézte jó szemmel. 
Amikor tehette, erővel elvette a város polgáraitól és akaratuk ellenére az 
itt élő katolikus használatba adta, bármilyen kevesen voltak is. Erre akkor 
került sor, amikor a hadiszerencse nekik kedvezett, vagyis a császári erők-
nek. A reformátusok, vagyis a lakosság döntő többsége akkor kapta vissza a 
templomot, amikor erdélyi vagy kuruc seregek vették birtokba Hegyalját. 
A reformátusoktól végül 1711-ben elvett templom helyett csak a Türelmi 
Rendelet megjelenése után épülhetett új templom. Az első református 
templom tehát a mai római katolikus templom volt, a második pedig a 
már eleve reformátusok által épített, ma is a gyülekezet használatában lévő 
templom.7  Ebben a tanulmányban szeretnénk bemutatni a római katoli-
kus templomot, épülésének és történetének főbb momentumait a rendel-
kezésre álló adatok alapján.

Először a reformáció előtti, kissé a múlt homályába vesző történetét 
ismertetjük. Azután a helyi reformációban betöltött szerepét, külön 
kiemelve Miskolczi Csulyak István liszkai prédikátor, zempléni esperes 
itteni működésének idejét (1616 – 1645). A kiemelést nem csupán Mis-
kolczi személyének jelentősége teszi indokolttá, illetve nem csupán az a 
felvállalt szándék, hogy ily módon is kifejezzük tiszteletünket emléke előtt 
halálának 375. évfordulóján.8 Indokolja ezt az is, hogy amint látni fogjuk, 
egy nagyon jelentős, a templom mai megjelenését is döntően befolyásoló 
újjáépítés történt abban az időben. Végül röviden ismertetjük a templom 
további sorsát 1711-től napjainkig.

1. A római katolikus templom a reformáció előtt
A mai Olaszliszka területén a kiváló természeti adottságok miatt nagyon 
7 Azzal már nem szeretnénk tovább bonyolítani a helyzetet, mégis kötelességünk 

megemlíteni, hogy egy harmadik református templomról, pontosabban imaház-
ról is beszélhetünk. Ha nem is az MRE szervezeti keretei között, de annak jóvá-
hagyásával és támogatásával létezik egy cigány gyülekezet is Olaszliszkán, saját 
imaházzal, amit egy családi házból alakítottak át. A közösség vezetője Choi Yong 
dél-koreai református lelkész. Bővebben: ’Bringing cultures together’ interjú Szabó 
Dániellel. Forrás: http://reformatus.hu/mutat/3059/  Letöltés ideje: 2020. április 
20.

8 Baráth Béla Levente: 2020 jelentősebb egyháztörténeti évfordulói. In: Képes 
Kálvin Kalendárium 2020. A MRE évkönyve. Kálvin Kiadó, Budapest. 2019. 32. p.
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régre nyúlnak vissza az emberi jelenlét nyomai. Régészeti leletek támaszt-
ják alá, hogy már az őskorban lakott volt ez a vidék,9 és ugyanígy a bronz-
korban is.10 Arra nincs bizonyíték, hogy a terület folyamatosan lakott lett 
volna, de nem is tarthatjuk valószínűnek. Itt halad keresztül ugyanis a 
Kárpát-medence centrumát Galíciával összekötő fő közlekedési útvonal, 
tehát békeidőben forgalmas kereskedelmi, míg háborús időkben szintén 
forgalmas hadi út is volt.11 Ennek okán nehezen elképzelhető, hogy időn-
ként ne néptelenedett volna el ez a terület, mint ahogy az is valószínű, hogy 
mindig újratelepült.

A magyar honfoglalók a ma Hegyalja néven ismert vidék déli részén 
telepedtek meg először, Tarcal és Szerencs környékén. Innen fokozatosan 
északkeleti irányba haladva népesítették be a területet.12 Az anonymusi 
hagyomány szerint a honfoglalást követően ez a vidék részben az Aba nem-
zetség, részben a Tolcsva nemzetség, részben a Ketel nemzetség birtoka 
volt, a jelentős birtoktestek közötti hármas határ éppen valahol Olaszliszka 
közelében lehetett.13 A 13. század elején már bizonyosan királyi birtok volt.  
Anonymus leírása alapján Szűcs Jenő ez alábbi megállapítást teszi: „1200 
táján egy bizonyos „föld” az újhelyi Sátorhegytől nagyjából Olaszliszkáig 
egyetlen tömböt, éspedig akkoriban már régóta királyi birtoktömböt alkotott, 
mely összefüggött egyrészt a királyi vadászatokkal, másrészt valamiképpen a 
királynék ott-tartózkodásával is.”14

Olaszliszka tehát ehhez a királyi birtokhoz tartozott, fontos útvonalak 
találkozásánál.15 A Hegyalján belül is a legkiválóbb adottságú települések 
közé tartozott, ahol a középkorban általánosan elterjedt szőlőművelésen 

9 Erre a következtetésre jut a szomszédos községek határában talált régészeti lele-
tek alapján Kovács József is, a község monográfiájának írója. Valójában erre köz-
vetlen bizonyítékaink is vannak, obszidián leletek. Kovács József: Olaszliszka. 
Olaszliszka-Sárospatak, 1998. 7. (továbbiakban: Kovács, 1998.), valamint T. Bíró 
Katalin: Őskori és őskori pattintott kőeszközeink nyersanyagának forrásai. In: 
Archeológiai Értesítő 1984. 111/1. 44. p.

10 Kemenczei Tibor: Adatok Észak-Magyarország későbronzkori történetéhez. In: 
Archeológiai Értesítő 1963. 90/2. 169-188. p. Olaszliszkáról a 175. p.

11 Kovács József tanító úr „Népek országútjának” nevezi, de illették már az Obszidián-
út, Borostyán-út elnevezésekkel is. Kovács, 1998. 293. p.

12 Frisnyák Sándor–Gál András: Tokaj-Hegyalja mint történeti táj. In: 
Honismeret 2014/4, 31–35. (továbbiakban: Frisnyák-Gál, 2014.)

13 Kovács, 1998. 29. p.
14 Szűcs Jenő: Sárospatak kezdetei és a pataki erdőuradalom. In: Történelmi Szemle 

1993. (35. évfolyam), 1–2. sz. 1–57. 4. p. (továbbiakban: Szűcs, 1993.)
15 Patak és Tokaj között félúton, révvel a Bodrogon. Valamint a közeléből indulnak 

a Zempléni-hegységet délkelet-északnyugat irányban átszelő, az Aranyosi-völgyön 
és a Tolcsva–Huta völgyön át haladó utak Abaújszántó és Regéc felé.
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túl lehetőség volt szántóföldi gazdálkodásra, legeltetésre, valamint a diffe-
renciált ártéri gazdálkodásra, halászatra is.16

A község első írásos említése egy királyi adománylevélből maradt ránk, 
1239-ből.  Az okiratban IV. Béla király a „Lyska nevű községet” eladomá-
nyozza a szepesi káptalannak.17 Az adományt a király később visszavonta, 
mivel az akkori szepesi prépost, bizonyos Mátyás a rokonai tulajdonába 
akarta azt juttatni.18 Az adományozást a király 1248-ban ismét megerő-
síti, benne az elidegenítés tilalmával. Közben a község teljesen elpusztult 
a tatárjárás során, azt újra kellett telepíteni. A közeli Meszes eladományo-
zása során a határbejárás értékes adatokat szolgáltat a korabeli Liszkára 
vonatkozóan is.19 Ekkor, közvetlenül a tatárjárás után a Bodrog bal partján 
szintén elpusztult Csenke község területét is ide csatolták.20 A község neve 
(Lyska) ekkor, az újratelepítés után bővül ki az „Ulazi” kiegészítéssel. Az 
„ulazi” a mai olasz melléknév régi formája, ami azonban akkor még más 
jelentéssel bírt, mint ma. Az újlatin nyelveket beszélő népcsoportokra gyűj-
tőnévként vonatkozhatott, függetlenül földrajzi eredetüktől. Ma már álta-
lánosan elfogadott nézet, hogy Olaszliszka esetében az elnevezés mögött 
vallon telepesekre kell gondolnunk, nem pedig itáliai hospesekre.21 A val-
lon eredetet erősíti meg a helyi hagyomány is, név szerint említve a tele-
pesek vezetőjét, Burgund vezért.22 A vallonok új lendületet adtak a mező-
gazdaságnak. Meghonosították a Rajna-vidéki szőlőművelési technikákat, 
köztük az abroncsos hordó használatát. Ez új távlatokat nyitott a hegyaljai 
bor eltarthatósága és szállítása tekintetében. A kérdéssel foglalkozó agrár-
történeti kutatók nekik tulajdonítják hazánkban az első öntözési csatorna 
építését is – méghozzá nem máshol, mint éppen Olaszliszkán.23

16 Frisnyák–Gál, 2014. 30. p.
17 Kovács, 1998. 29. p. Az eredeti dokumentum megtalálható többek között Dongó 

Gyárfás Géza közlésében: Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez kiadvány 
1898/3. 191–193. p. (továbbiakban: Adalékok)

18 Adalékok, 1898/3. 191–193. p.
19 Meszes község nagyjából középen helyezkedett el a mai Szegilong és Erdőbénye kö-

zött. A 16. században végleg elpusztult, ekkor területét Liszkához csatolták. Nevét 
ma a Meszes dűlőnév jelzi. Ugyanott. A kérdésről bővebben és részletesen: Szűcs, 
1993. 27–31. p.

20 Csenke a mai Zalkod és Viss között helyezkedett el. Valter Ilona: a Bodrogköz 
honfoglalás kori és középkori településtörténete. In: Agrártörténeti Szemle, 1974 
(16. évf.), 1–55. p. 40. oldalon térképpel. Az itt található tölgyerdők biztosították 
a makkoltatás lehetőségét a város kondájának és épületfát is szolgáltatott.

21 Veres László: A vallon szőlészet és borászat emlékei Észak-Magyarországon. In: 
Honismeret, 2004. 459–461. p.

22 Kovács, 1998. 19. p.
23 Egészen pontosan a határában található Liszkamezőn. Frisnyák Sándor: Az 

Árpád-kori Magyarország gazdaságföldrajza. In: Földrajzi Közlemények. 1996. 
128. p.
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A templom építésére nézve egy szép történetet őriz a hagyomány. A 
monda szerint IV. Béla 1258-ban megfordult a községben, kíséretében 
volt annak földesura, a szepesi prépost is. Ekkor adta a király parancsba, 
hogy a már meglévő őrtorony mellé a szomszédos funduson építsenek 
templomot.24  Nem zárható ki, hogy esetleg valós elemeket is tartalmaz a 
legenda, de a templom ekkor még nem épült fel. Első adatok szerint 1332-
ben állt már a templom, védőszentje az adott korban és ebben a térségben 
(az Egri Egyházmegyében) legnépszerűbb szent, Szűz Mária volt.25

Itt tartozunk köszönetet mondani Nagy József András 
műemlékvédelmi szakmérnök úrnak, a Tiszáninneni Református Egyház-
kerület építészeti tanácsosának. Ugyanis az olaszliszkai római katolikus 
templomra irányuló kutatásainak eredményeit, azokat összegző kéziratos 
dolgozatát nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta.26 Kutatásának ered-
ményei nagyban segítették e tanulmány létrejöttét. A szakértő építész arra 
a hagyománynak részben ellentmondó feltételezésre jut, hogy a templom 
valamikor a 13. században épült, míg a torony a 14. században.27 Eredeti-
leg a templom a maitól kisebb, a toronytól független épület volt, egy góti-
kus teremtemplom.28 A középkorban jelentős átalakuláson már nem ment 
keresztül.

A község látványos fejlődésnek indult, a két főbirtokos (szepesi kápta-
lan és szepesi prépost) mellett sokan szereztek itt kisebb-nagyobb birtoko-
kat, köztük a Debreő és a Csicseri családok.29 A község 1320-ban vásártar-
tási jogot nyert,30 majd mezővárosi rangot és évi három alkalomra országos 
vásártartási jogot nyert 1466-ban.31  Érdekes adalék, hogy a szepesi prépost 

24 Kovács, 1998. 73. p. Azt sajnos nem tudjuk meg, milyen forrást idéz a szerző. 
25 Kovács Béla: Az Egri Egyházmegye története 1596-ig, Eger, 1987. 43, 64. p. 

Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. I/1. Bp. 1887. 249, 
323, 340, 345, 361. p.

26 Nagy József András: Olaszliszka római katolikus temploma. Olaszliszka, Szt. 
István u., 898 hrsz. Belső felújítás, építészettörténeti kutatás. Miskolc, 2016. kézirat 
(továbbiakban: Nagy, 2016.)

27 Nagy, 2016. 13. p. A hagyomány a torony építését tartotta korábbinak.
28 Nagy, 2016. 10. p. Ez a megoldás nem lenne példátlan: „Egy hasonló építéstörténeti 

kutatási dokumentáció készítésekor derült ki, hogy a szerencsi görög katolikus templom 
egy őrtoronyhoz épült, amelyet az építéskor átalakítottak templom toronnyá, vagyis a 
templom tornyának ilyen módon történő kialakítása nem egyedi a Tokaj-Hegyalján.” 
U.o.

29 Kovács, 1998. 30. p.
30 Kristó Gyula (szerk.): Anju-kori oklevéltár. V. 1318-1320. Budapest-Szeged, 1998. 

302-303. p.
31 „1416-ban Mátyás királytól vásártartási jogot kap s városi rangra emelkedik.” ol-

vashatjuk helytelenül a Borovszky Samu „Olaszliszka” szócikkben. Borovszky 
Samu: Zemplén vármegye leírása. 95. p. Elírás, a helyes évszám 1466. Kovács 
József monográfiája 12, 152. p. szintén hibásan (1464), a 302. oldalon helyesen 
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egy időre elveszíti liszkai birtokát, amit Perényi Imre nádor átruház a tere-
besi pálos kolostorra 1504-ben.32 

A reformáció előtti időszakból a templomra vonatkozó utolsó adat 
egy oltárfestésre utal. Egy bizonyos Péter mester végrendeletében található 
egy 50 forintos tétel, amit a liszkai templom oltárfestési munkájával kere-
sett 1525-ben.33

2. A reformáció temploma
Tény, hogy a reformáció már 1525-ben jelen volt Magyarországon, hiszen 
az országgyűlés már foglalkozott a kérdéssel, kilátásba helyezve a Luther-kö-
vetők üldözését. Az is tény, hogy az olaszliszkai reformáció kezdetét a helyi 
hagyomány konzekvensen 1525-re teszi. Ehhez kötötte ünnepi megemlé-
kezéseit is, 1975-tel bezáróan. Mi az igazság? Történhetett reformáció Ma-
gyarországon Mohács előtt? Ha igen, az vajon túlmutatott-e Mária király-
né udvarán és azokon a szász városokon, amelyek kereskedői első kézből 
hozták haza Luther tanításait az anyaországból? A sátoraljaújhelyi hagyo-
mány ebben a tekintetben még bátrabb, hiszen még korábbra vezeti vissza 
a város hitújítását, 1522-re.34 A liszkai hagyomány egyértelműen megjelöli 
az 1525-ös évet mint a reformáció kezdetét a mezővárosban.

A hagyomány megcáfolása nem lehet célja e sorok írójának, mivel 
ennek a múltjára ma is rendkívül büszke gyülekezetnek a megválasztott 
református lelkésze. Az viszont még kevésbé lehet célunk, hogy meghami-
sítsuk a történelmi tényeket, vagy ködösítsünk körülöttük.  Járjuk tehát 
körbe ezt a kérdést, hiszen a templom története szempontjából egyáltalán 
nem mellékes, hogy mikor történt meg a mezőváros reformációja.35

Az 1525. évhez kötődő hagyomány a 18. század végén már bizonyo-
san élt. Korábban nem – legalábbis jelenlegi ismereteink szerint. Így Páló-
czi György liszkai lelkész, zempléni esperes36 nevéhez köthetjük azt. Ő 
maga írja le, hogy mások, például Szatmárnémeti Mihály későbbre teszik 
a város reformációját, az 1550-es évek elejére.37 Pálóczi viszont korábbra 
teszi, többek közt ezzel indokolva: „Csuda lett volna, hogy Ujjhelly és Patak 
1522-dikben reformáltatott, Liszkán ezután 40 esztendővel virradt volna 

közli az évszámot (1466).
32 Kovács, 1998. 30. p.
33 Péter mester a Felvidéken élt, 1488 és 1527 között munkálkodott. In: Ars 

Hungarica, 1995. 2. szám, 197-198. p.
34 Hőgye István-Kádár Ferenc: Hegyen épült város: A sátoraljaújhelyi reformá-

tus egyházközség története. Sátoraljaújhely, 2000. 10. p.
35 Mondhatnánk mi is azt, hogy ha őseink tévedtek, mi is tévedünk. U.o.
36 Pálóczi György (1734-1805), Olaszliszkai lelkész (1773-tól haláláig), zemp-

léni (1792-1799), majd alsó-zempléni esperes (1799-1805). Zoványi Jenő: 
Egyháztörténeti lexikon. Budapest, 1977. Vonatkozó szócikk alatt. 453. p.

37 Dienes Dénes (szerk): A Zempléni Református Egyházmegye összeírása 1782. 
Sárospatak, 2003. 73. p.
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meg, kivált ilyen közel és szomszédságban lévő helyen (…) sőt, ezekre nézve 
könnyebben lehetett valamivel a Reformationak megkészülni. Ugyanis, akkor 
Liszka már privilegizált város volt, és magát a parasztmunka alól feloldozta. 
Nagy alkalmatossága volt tehát, hogy vágyakozzon a lelki szabadságra is, 
és felvegye a Jésus igáját.”38  Pálóczi György tehát igyekezett a gyülekezet 
egyébként is szép történetét tovább fényesíteni azzal, hogy alapítását minél 
korábbra datálja. Ezt a korban egyáltalán nem szokatlan szándékát azzal is 
megerősítette, hogy az új templom felszentelése napján, 1787. szeptember 
24-én egy táblát helyeztetett el, amire felfestették a lelkészek névsorát is. 
A tábla első feljegyzése ez: „1525  …  Literáti Lukács, fundátor.”39 Konkré-
tan az 1525. esztendőt már csak azért is el kell vetnünk, mert Péter mester 
ekkor oltárképet festett Liszkán, tehát a város katolikus volt.

Azt a szándékát az esperesnek, hogy Liszka reformációját időben 
összekösse Patak és Újhely reformációjával, tulajdonképpen nem kell meg-
hazudtolnunk. Viszont mindez feltehetően később következett be.40 A 
reformáció folyamat volt, és ebben a folyamatban találhatunk momentu-
mokat, amelyek támpontot nyújtanak.  Valószínűleg tényleg Újhely volt az 
első a hegyaljai városok sorában és Liszka is az elsők, sőt a legelsők között 
volt. Bencédi Székely István reformátor 1544-ben itt volt tanító, tehát 
ekkor az iskola már bizonyosan a reformáció szellemében működött.  Ettől 
kezdve valószínűleg már nem tört meg a reformáció lendülete a városban.  
Ezt erősíti meg, hogy Wittenbergben szentelték fel ide lelkésznek Csanádi 
Imrét 1551-ben, valamint Liszkai Lőrinc beiratkozása a wittenbergi egye-
temre 1560-ban.41

Annyit tehát megállapíthatunk, hogy a városban bizonyíthatóan 
először az iskolában jelent meg a reformáció az 1540-es évek közepén. A 
következő évtized legelején pedig a város protestáns lelkészt választott. 
Ebben nyilván nem támogatta a földesúr, a szepesi prépost. A zavaros idők 
azonban nem adtak lehetőséget arra, hogy ezt megakadályozza.

Olaszliszka a 16. század második felében már biztosan egyik erős bás-
tyája volt a reformációnak. Ez a város adta Miskolc és Szikszó után Észak-
kelet-Magyarországnak a legtöbb lelkészt, szám szerint kilencet.42 Ez is 
bizonyíték a város korai reformációjára, hiszen joggal állapítja meg Dienes 
38 U.o.: 74. p.
39 Literáti Bálint és öccse, Lukács lettek volna tehát a város reformálói Pálóczi szerint. 

Annyit jegyez meg róluk, hogy Göncről származtak, és Kopácsi köréhez tartoztak. 
Az nem derül ki sajnos, hogy ezeket az információkat honnan veszi.  U.o.

40 Patak reformációjának kérdésében lásd: Dienes Dénes: Sárospatak reformációja. 
In: Tanulmányok Prof. Dr. Dr. Csohány János tiszteletére. Sárospatak-Debrecen, 
2009. 73-82. pp.

41 Dienes Dénes: A Tiszáninneni Református Egyházkerület története: A kezde-
tektől a Türelmi Rendeletig. Hernád Kiadó, 2017. 51. p. (továbbiakban: Dienes, 
2017.)

42 U.o.: 122. p.
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Dénes: „az új lelkész-nemzedék azokban a mezővárosi iskolákban nevelke-
dett fel, (…) amelyek már korán a reformáció szellemében tanítottak.”43  A 
reformáció lendületét – egyelőre – az sem törte meg, hogy elhúzódó viták 
és önkényes foglalások után 1567-ben a szepesi prépost, most már meg-
osztva azt a szepesi káptalannal, visszanyeri liszkai birtokát.44

Természetesen a templom, a parókia és a helyi plébánia egyéb ingó és 
ingatlan vagyona is a város kezelésébe került. Nincs adatunk arról, hogy a 
templom református használatba vétele milyen konkrét változásokkal járt 
az épületre nézve. Írott dokumentumok nem maradtak erről, és a kövek 
sem tanúskodhatnak.  Maga a templom a 16. század végén elpusztult, de 
legalábbis erősen megrongálódott. Ráadásul a 18. században olyan átfogó 
átalakítások történtek a templombelsőben, amik a 16. század közepére 
datálható változások nyomait (pl. lemeszelt falképek), ha esetleg akkor 
még lettek volna, bizonyosan eltüntette.

Pálóczi György is megemlíti a templomot: „Szóllani fogunk hát mi is 
a Liszkai templomrul. Már 1500-ban [!] a Reformatioval együtt által jött ez 
a templom hozzánk, hanem a Basta és Barbiánus  fő tiszteknek zenebonájuk 
alatt lerontatott. Botskai azért 1600-ban [!] boltozatátul fogva, gondolván 
csak a kisebbik végit, felépítette, s veres kőtáblára ezt íratta fel: Memoriale 
Serenissimi Domini Nicolai Prinyi, hoc Templum a fornice ad fundamen-
tum erat dirutum, quod Illustrissimi Domini Stephani Botskai est tempore 
restauratum.”45

Pálóczi György a nyilvánvaló tárgyi tévedések mellett is értékes infor-
mációkat közöl. Az idézett felirat valószínűleg még olvasható volt 1779-
ben, amikor megírta a gyülekezet történetét.46 Annyi bizonyosnak tűnik, 
hogy a templomot Basta zsoldosai lerombolták, feltehetően felgyújtot-
ták, a forrás szerint1597-ben.47 Itt szükséges egy pontosítást tennünk.  
Ha valóban Basta seregei tették ezt, akkor egy évvel későbbre, 1598-ra 
tehetjük ennek idejét. Basta ugyanis 1597-ben még nem jutott el ebbe az 
43 Dienes Dénes megállapítása. U.o.: 77. p.
44 Kovács, 1998. 31. p.
45 Dienes Dénes (szerk): A Zempléni Református Egyházmegye összeírása 1782. 

Sárospatak, 2003. 77. p. (továbbiakban: Dienes, 2003.) Ugyanitt a latin szöveg 
fordítása: „Nagyságos Perényi Miklós emlékirata. Ez a templom boltozatától fund-
amentumáig leomlott volt, méltóságos Bocskai István idejében újjáépült.” A szöve-
get forrásmegjelölés nélkül, részben félreértelmezve átvette Kovács József a község 
monográfiájában.

46 A Pálóczi hagyományanyag „alapdokumentuma” az általa írt gyülekezet-történet. 
Lásd:  Pálóczi György: Az olasz-liszkai ref. egyházközség története. Olaszliszka, 
1779. kézirat SRK. TGy. Kt. 54. p. Ezt Vay István kérésére írta le.  Ennek a kivona-
tos formája megtalálható a Zempléni Egyházmegye 1782-es összeírásában. Lásd: 
Dienes, 2003. Ugyanezt a forrást veszik alapul a Gagyi István tollából kikerült 
írások is. (SRK. TGy. An. 9773. és KT. 3316) 

47 Kovács, 1998. 73. p.
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országrészbe. 1598 őszét viszont hadaival Tokajban töltötte. A szűkös és 
akadozó ellátmány miatt seregei valóban dúlták a környéket.48 Nem sza-
bad ebben feltétlenül vallási türelmetlenséget keresnünk – már csak azért 
sem, mert seregei derekas részét a hajdúk alkották. Mindenesetre könnyen 
elképzelhető, hogy a toronnyal együtt a templom is egy rosszul sikerült 
harácsoló rajtaütés áldozata lett.49 A torony egyelőre nem, de a temp-
lom újjáépült valamikor a 17. század első éveiben, legkésőbb 1606-ban. 
A mezőváros ekkor túlnyomórészt református volt, tehát a templomot a 
reformátusok építették fel.50 Ez tömegében és külső megjelenésében nagy-
részt azonos a mai katolikus templommal.

A magyarság történetében tragikus, ugyanakkor a reformáció terje-
dése szempontjából rendkívül eredményes 16. század tehát Olaszliszkán is 
a tizenöt éves háborúval ért véget. Egészen pontosan a háború egy szomorú 
epizódjával, a torony és a templom pusztulásával, feltehetően 1598-ben, 
esetleg egy évvel korábban. A mezőváros reformációja egyértelmű példája 
annak, hogy az nem egy felülről lefelé oktrojált folyamat volt, azt nem a 
„cuius regio, eius religio” elve szabta meg. Sokkal inkább egy alulról táplál-
kozó folyamat lehetett, ami esetenként a földesúr támogatásával, eseten-
ként viszont azzal szembehelyezkedve ment végbe. Egy esetben ráadásul 
még jól is jött, hogy Liszka katolikus birtokként ugyan, de elhelyezkedését 
tekintve enklávéként helyezkedett el egy nagyúri birtok közepén.  Amikor 
a lutheri tanokat erélyesen támogató Perényi Gábor akaratával szemben a 
döntően „sakramentális” felfogású zempléni lelkészek esperest választot-
tak, akkor Ceglédi Ferenc liszkai prédikátorra esett a választásuk. Talán 
azért is, mert ő volt az, aki nyíltan felvállalhatta református álláspontját. 

48 Basta levelezését közrebocsátó kötet és az abban található életrajz ebben világos 
eligazítást ad. Lásd: Veress Endre Dr. (szerk.): Basta György hadvezér levelezése és 
iratai I. Budapest, 1909. Monumenta Hungariea Historica Diplomataria sorozat, 
34. köt.

49 Basta levelezései nem tartalmaznak konkrét adatot a liszkai pusztításra, de sok 
ilyen eset történt. Többek között Rákóczi Zsigmond is panaszolja neki az abaúji 
eseteket, mint a megye főispánja. U.o.

50 Kovács József szerint Bocskai anyagilag is támogatta az építkezést, de nem jelöl 
meg forrást erre nézve. A Pálóczi forrásanyagra építve így emlékezik erről az idő-
szakról a krónikás: „A protestáns egyház hívei hosszú ideig, 1597-ig zavartalanul 
éltek Liszkán, s jártak a templomba istentiszteletre. Akkor azonban Básta György és 
Barbiánó Jakab János osztrák császári vezérek seregeikkel meg jelentek Olaszliszkán, 
a néppel kegyetlenkedtek, s parancsaikra a katonák felgyújtották a templomot, hogy 
azt a protestánsok ne használhassák. A gyékénnyel fedett templom teljesen leégett. A 
közvetlen közelében lévő őrtornyot erősen megrongálták, nagyrészt lerombolták. A 
templomot 1600-1602 között Bocskai István későbbi fejedelem gazdag adományából 
a protestánsok újjáépítették.” Kovács, 1998. 31. p.
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Neki ugyanis - ellentétben a Perényi birtokolta városok prédikátoraival - 
földesúri retorziótól nem kellett tartania.51 

A 16. században egy erős református gyülekezet alakult Liszkán, ame-
lyik képes volt arra is, hogy néhány év alatt, de mindenképpen egy évti-
zeden belül újjáépítse a lerombolt templomát. A torony felújítására ekkor 
még nem került sor. Valószínűleg nem maradt rá anyagi erejük, hiszen a 
császári csapatok dúlása a polgárok vagyonát is érinthette. Esetleg féltek 
attól, hogy ha újjáépítik, akkor az újra célponttá teszi magát a várost is. 
Hiszen háborús időkben elsődleges funkcióját tekintve a torony katonai 
objektum volt, figyelőállás. 

A 17. század eseményei, azon belül az erőszakos ellenreformáció 
kibontakozása, valamint a földbirtokos szepesi prépost pozíciójának meg-
erősödése sok nehézséget okozott a város lakóinak, és az azzal akkor még 
majdnem azonos református gyülekezetnek. Jól tükrözi ezt a templom 
sorsa. Kovács József a község monográfiájában a templom történetét ebben 
az időszakban az alábbi korszakokra osztja fel:

„A református hívek által 1600-1602-ben épített templomot a reformá-
tusok és a római katolikusok az alábbiak szerint bírták:
reformátusok:    1602-1617-ig
katolikusok:    1617-1624-ig
reformátusok:    1624-1672-ig
katolikusok:    1672-1675-ig
reformátusok:    1675-1676-ig
katolikusok:    1676-1681-ig
reformátusok:    1681-1683-ig
katolikusok:    1683-1697-ig
reformátusok:    1697-1699-ig
katolikusok:    1699-1706-ig
reformátusok:   1706-1711-ig
katolikusok:    1711-napjainkig.”52

A kronológiai sor forrása sajnos nincs feltüntetve. Azt már az előbbiekben 
tisztáztuk, hogy a valószínűleg 1598-ban felgyújtott templom 1602-nél 
később épülhetett fel, de legkésőbb 1606-ban már állt. A monográfia sze-
rint a református gyülekezet 1617-ig használhatta azt. Leírása szerint eb-
ben az évben a földesúr, Bársony Pál szepesi prépost bezáratta a templomot 
és az iskolát is, a lelkészt pedig elüldözte, nevezetesen Szántai Pált.53 Az 
adat forrása itt sincs feltüntetve. A Pálóczi hagyomány ugyan tud Szántai 
Pál elűzéséről, de azt az 1600. évre teszi. Eszerint Szántai Pál liszkai lelkészt 
Pethe László főgenerális a testvére, Márton54 bíztatására mozdította el. 
51 Dienes, 2017. 166. p.
52 Kovács, 1998. 306. p.
53 Kovács, 1998. 74. p.
54 Pethe Márton szepesi prépost szerepe egyébként vallási türelmetlensége dacára 

összességében pozitív a mezőváros fejlődésére nézve. Ő adta ki azt a kiváltságos 
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Helyére két jezsuitát, Vásárhelyi Gergelyt és Bezerédi Pált helyezte ki a lisz-
kai gyülekezetbe.  A bécsi béke után visszatérhetett a prédikátor, zempléni 
esperessé is választották.55 Pálóczi nem tud az állítólagos 1617-es elűzésről, 
pedig a városi jegyzőkönyvek rendelkezésére álltak már legkésőbb az 1611. 
évtől.56 A liszkai lelkész pedig 1616-tól Miskolczi Csulyak István volt. 
Ezen adatok alapján az állítólagos 1617-es katolikus birtokba adást elvet-
hetjük.  Ugyanakkor elképzelhető, hogy 1600-ban, Szántai Pál elűzése ide-
jén a templomot is elvették volna a reformátusoktól, ha nem lett volna le-
rombolva. R. Péter Katalin valószínűsíti, hogy 1614-ben nem használhatta 
a gyülekezet a templomot. Felvetését arra alapozza, hogy a szepesi káptalan 
két megbízottja a kápláni házat és a hozzá tartozó földeket elfoglalta, vala-
mint az ahhoz kapcsolódó „leveles színt” is, ahol akkor az istentiszteleteket 
tartották. Elhúzódó vármegyei vizsgálat végén 1614-ben kaphatta vissza 
az ingatlanokat a város.57 Lehet, hogy valóban volt egy időszak, amikor a 
reformátusok nem használhatták az újjáépített templomot. Az is elképzel-
hető, hogy az a bizonyos „leveles szín” az újjáépítés idején volt használat-
ban. Ez a momentum mindenestre azt bizonyosan jelzi, hogy a gyülekezet/
város vallásgyakorlatát a földesúr ekkor már igyekezett korlátozni.  

Mi a helyzet az állítólagos 1624-es református visszavétellel? Erről 
így ír a monográfia: „1624-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem visszavette 
a templomot, és az iskolával, parókiával együtt visszaadta a reformátusok-
nak.”58 Sajnos itt sincs feltüntetve az adat forrása. Nem tud erről semmit 
Pálóczi György sem. Miskolczi Csulyak István sem ír erről, aki egy ilyen 
jeles eseményt feltétlenül rögzített volna, valószínűleg versbe szedve. Az 
állítólagos 1617-es katolikus birtokbavétellel együtt tehát az állítólagos 
1624-es visszaadást is nagy valószínűséggel elvethetjük. Ez nem jelenti azt, 
hogy háborítatlan lett volna a gyülekezet hitélete és a templom használata, 
csupán nincs megbízható adatunk a templom esetleges elvételéről sem, 
visszavételéről sem.

levelet 1596-ban, ami a városlakók robotját évi két napra csökkentette, szőlőmun-
kájukat pénzben megválthatták, és az egész évi kocsmáztatási jog a városé lett, meg-
tiltva idegen bor behozatalát. Az ő közbenjárására gyarapította Rudolf császár még 
tovább a város kiváltságait azzal, hogy évi kettő helyett négy vásárt engedélyezett, 
valamint pallosjoggal is felruházta a várost. R. Péter Katalin: Egy hegyaljai 
mezőváros harca az örökös jobbágyság ellen: Olaszliszka küzdelme földesuraival a 
XVII. században. In: Történelmi Szemle 1961. 427-441. p. 

55 Dienes Dénes (szerk): A Zempléni Református Egyházmegye összeírása 1782. 
Sárospatak, 2003. 75-76. p.

56 U.o.: 76. p.
57 R. Péter Katalin: Egy hegyaljai mezőváros harca az örökös jobbágyság ellen: 

Olaszliszka küzdelme földesuraival a XVII. században. In: Történelmi Szemle 
1961. 428-429. p.

58 Kovács, 1998. 74. p.
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Miskolczi Csulyak István liszkai lelkészségének idejében (1616-1645) 
történt ugyanakkor egy nagyon fontos esemény: a torony újjáépítése. Erről 
Pálóczi György így tudósít: „Ezután épült hozzá (ti. a templomhoz) a mos-
tani torony, melyben hogy a következendő nép a maga jussát tudhassa, ezekre 
figyelmezzen:
1. Az inscriptio enyészeti oldalán a toronynak azt bizonyítja, hogy azt épít-
tette Miskoltzi István és a Liszkai Tanács Anno 1632-ben 26a Augusti.
2. Kőmíves mester volt Eperjesrül Stentzel Dániel, Szebinyi János.
3. Conventiojok 4-száz forint, 20 kassai köböl rozs etc.
4. Mind a liszkaiak erszényéből tölt ki.
5. Öntetett belé az eklézsia harangot, melyen most is rajta van Ujjszászi 
Benedeknek, a bírónak a neve, Anno 1633. Ami ezen kívül nézi a két ha-
rangot, egyiket 1594-ben, a másikat azután szerzette az eklézsia.
Készen lévén a torony s templom, megfestetett a kar és a székek benne, Ao 
1655. A kerítése pedig 1679-ben újíttatott meg.”59

A torony tehát újjáépült, a város közköltségén, ami ekkor gyakorlati-
lag egyet jelentett a református gyülekezettel. A munkálatok felügyeletét 
és irányítását feltehetően a gyülekezet vezetői erélyekkel bőségesen megál-
dott lelkésze látta el.

Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a katolikus emlékezet itt – fogal-
mazzunk így: pontatlan. Az Egri Egyházmegye történetéről szóló kiad-
ványban ezt olvassuk: ”A toronykapu felé illesztett reneszánsz kőtáblák 1634-
ből megemlítik páter István plébános nevét, akinek működése alatt a jelzett 
átalakítás történt a liszkai nép nagy költségén.”60 Természetesen sem páterről, 
sem plébánosról nincs szó, hanem az országos hírű református lelkész-es-
peresről, Miskolczi Csulyak Istvánról. Nem ez volt az első próbálkozás arra 
nézve, hogy a torony felépítésének dicsőségét elvitassák Miskolczitól és a 
református gyülekezettől. Amikor az építkezés emlékköveinek eredeti szö-
vegét közölte az Adalékok, akkor szintén történt egy félreértelmezés vagy 
félrefordítás. Az eredeti latin szöveget az akkori nagyhírű plébános küldte 
be a szerkesztőségbe, Gecsey Lajos. Idáig ez rendben volt, de a korrekten 
lemásolt latin szöveg alapján a szerkesztő így fordította és összegezte a 
3. tábla szövegének egy részletét: „A III. kőtáblába vésett szöveg felsorolja 
név szerint s külön a jótevőket, köztük az akkor Miskolcon élt lelkipásztort, 
Kál-Keresztesi Istvánt.”61 

Már a következő számban megtörtént a helyreigazítás Szinnyei 
Gerzson tollából: 

„A III. szám alatti felírás így szól:
In honorem Dei Opt. Max. opus
hoc surrexit provida cura Clariss.

59 Dienes, 2003. 77. p.
60 Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése, Budapest, 

1985. 529.
61 Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 4. évf. 8. 256. p.
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Stephani Miscolcini tunc oppidi
pastoris et senioris fratrum, nec non
nobiliss. Cali de Keresztes Georgii
Galambos de Miskolcz, et Gabriele
Hartai Georgio Pansthazi 1634
Ennek a feliratnak szószerint való magyar fordítása:
Nagy tiszteletű Miskolczi Istvan akkori városi (már t. i. liszkai) lelkész-

nek és esperesnek, úgyszinten nemes Keresztessy Károlynak, Miskolczi Galam-
bos Györgynek,

Hartai Gabornak es Dantsházi Györgynek előrelátó gondossága emelte 
ezt a művet Isten dicsőségére. 1634.

Ebből kitűnik, amit a zempléni egyházmegye jegyzőkönyvei is igazolnak, 
hogy az o.liszkai kat. torony Miskolczi István akkori o.liszkai lelkész és esperes 
(senior fratrum) idejében

epült.”62

Az idézett rész, valamint a többi emlékkő szövege megtalálható az 
Adalékokban az elsőként idézett helyen és a község monográfiájában is, 
illetve kiváló állapotban olvasható ma is a templom bejárata fölött.63 A 
gyülekezet tehát saját költségén felépítette a tornyot. A harangöntés is azt 
bizonyítja, hogy elsősorban a református gyülekezet igényei szerint, szakrá-
lis céllal, harangtoronynak építették. Ugyanakkor a helyi közösség igénye-
in túlmutató módon őrhelyként is szükség volt a toronyra. Ezt támasztja 
alá az a tény, hogy a zempléni alispán bővítette az elkészült tornyot. Meg-
építtette a körerkélyt, valamint tűzhellyel ellátott szobát alakíttatott ki a 
toronyban. 64

Az 1672. esztendő körül már nincsenek kételyek: a tetőfokára hágó 
erőszakos ellenreformáció Liszkát sem kíméli. A templomot valóban elvet-
ték a város lakóinak nagy többségét kitevő reformátusoktól. Pálóczi erről 
így emlékezik: „Elkövetkezvén t.i. 1672. esztendő, valamint Magyarország-
ban egyebütt felül és alól, itt is a templom elvétetett, akkori Bársony püspök és 
Liszkai földesúr által, canonok Berzevitzi jelenlétében.”65 

A templom a kuruc felkelés következményeként 1675-ben ismét a 
reformátusoké lett. A község monográfiája szerint 1676-ban Patakról 
jezsuiták jöttek Liszkára, hogy elvegyék a templomot. Tettlegességre is 
62 Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 9. szám 282. p.
63 Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 4. évfolyam, 8. szám 256. oldal Itt a 

fordítás is olvasható. Ugyanebben a formában megtalálható a község monográfiá-
jában is. Kovács József, 255-257. p. Kitűnő állapotban vannak, bármikor megte-
kinthetőek „in situ” is a helyszínen. GPS koordináták: 48.24263340 21.43324790.

64 „Harthay Gábor (…) Liszka városának faragott kövekből tetszetősen épült tor-
nyát erkéllyel bővítette.” 1646-ban hunyt el. In: Adalékok Zemplén vármegye 
történetéhez. 15. évfolyam, 214. p.

65 Dienes, 2003. 79. p.
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sor került, a város lakói ekkor még megvédték a templomot. Még ebben 
az évben katonai erővel mégis elvették azt tőlük.66 Apafi Mihály adta visz-
sza a reformátusoknak 1681-ben,67 majd 1683-ban ismét elvették tőlük. 
A Hegyaljai felkelés idején, 1697-ben, csak egy rövid időre, de ismét a 
reformátusok vették birtokba.68 Végül a szécsényi országgyűlés határozata 
alapján 1706-ban még egyszer, utoljára a reformátusoké lett, a gyülekezet 
lelkésze és egyúttal a város jegyzője ekkor az országosan ismert Debreceni 
Ember Pál volt. Ez az utolsó református birtoklás1711-ig tartott.69 A gyü-
lekezet számára gyászos eseményről Pálóczi így ír: „Azután 1711-ben (…) 
eljött vice ispán Kosovits 7ma, 8va septembris, és Vinkler Mátyás, Nagy György 
canonicus földesurak jelenlétében 40 executios Németekkel, a nótáriusnak 
Tornallyai Gergelynek s másoknak is kínzásokkal a templomot elvette, és min-
den egyebet véle.”70

Ezzel az olaszliszkai templom és a torony református időszaka végleg lezá-
rult.

A református gyülekezet és vezetői nem is láttak esélyt arra, hogy 
valaha visszaszerezhetik a templomukat, ezért már 1722-ben megvásárol-
tak egy telket templomépítés céljából. Az utca felőli végén már akkor fel-
építették az új iskolát, a templomot majd csak a Türelmi Rendelet után.71 

3. A barokk templom
A katolikus egyház visszaszerezte tehát a templomot, de a város még min-
dig többségében református volt. Ezt a helyzetet igyekezett megváltoztatni 
az itt továbbra is első számú birtokos, a szepesi prépost. A folyamatos ka-
tolikus betelepítések és az időnként kitörő pestisjárványok72 ellenére még 
a század végén is többségben voltak a reformátusok. Erről ezt jegyzi fel 
Pálóczi György: „Bezzeg a Catholikusok épülnek, és jószágokra nézve szapo-
rodnak, úgy annyira, hogy a templom pénzébül Anno1778 régi templomun-
kat elég költségen megújították. Abban nagy vigasztalásunk vagyon, hogy a 
Görög és Deák eklézsiának összeszámlált tag jai annyit nem tésznek, mit mi 
66 Kovács, 1998. 75. p. Ezekről az eseményekről Pálóczi György nem ír. Viszont 

leírja azt a szomorú esetet, ahogy az ónodi kurucok kivégzik a liszkai plébánost, 
Böjte Gergelyt.

67 U.o. A visszavétel tényét megerősíti Pálóczi György is. Bizonyítékai közt nem csak 
a fejedelem szabadságlevele szerepel, hanem a vallási élet folytonosságának külön-
böző jeleit is említi. Dienes, 2003. 80-81. p.

68 U.o.
69 U.o.
70 Dienes, 2003. 83. p.
71 U.o.
72 Például 1739-ben Liszkán mintegy 520 ember hunyt el a pestisben. In: Borovszky 

Samu: Ebből mintegy 250-en voltak reformátusok. In: Dienes Dénes (szerk): A 
Zempléni Református Egyházmegye összeírása 1782. Sárospatak, 2003. 84. p.
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magunk mi. 172 pár ember, lélekszám szerint pedig 950 személy.”73

Feltehetően a Pálóczi György által is említett, általa az 1778. évre 
datált felújítás idézte elő azt a ma is fennálló helyzetet, hogy a templom 
kívülről reneszánsz, belülről barokk stílusjegyeket mutat.

A katolikus időszakban a templomon a fent említett jelentős beavat-
kozás mellett több kisebb-nagyobb felújítás történt. Ezeket elsősorban 
Nagy József András kutatásai alapján, részben a községről szóló monográfi-
ában közölt adatok alapján soroljuk fel.

A lelkészpénztárhoz bejelentés érkezik 1733-ban, hogy a templom és a 
torony teteje romos, ezeket ekkor feltehetően kijavítják.74 

Eszterházy Károly egri püspök 1768-ban felhívja a szepesi prépost 
figyelmét a templom rossz állapotára. Valószínűleg ennek az erélyes felhí-
vásnak a hatására elindul a felújítás. 

A katolikus források szerint 1769-ben következik be a nagy átalakí-
tás, aminek feltehetően a befejező momentumát említi meg Pálóczi és azt 
1778-ra teszi. Idézet Nagy József Andrástól: „Feltehetően ekkor épül össze 
a templom és a torony. Ekkor építették át a templomot barokk stílusban. A 
torony aljának tengelye és a templom tengelye között szögeltérés van. A déli 
kapu elhelyezkedéséből arra lehet következtetni, hogy a középkori templom a 
mostanitól rövidebb volt.”75

A torony sisakját 1840-ben egy nagy vihar letépte, valószínűleg ekkor 
ideiglenes fedést kapott. A ítéletidő június 24-én csapott le a városra, és a 
reformátusoknak is nagy károkat okozott.76 

Egy 1857-es tűzvész majdnem végzetes károkat okozott a templom-
ban, de felekezetre való tekintet nélküli összefogással a város lakói eloltot-
ták a tüzet.77 A zsindelytető részben így is leégett, talán ezért is határoztak 
úgy, hogy más héjazatot építenek. Így épült meg a ma is látható eklektikus 
torony lezárás 1876-ban.78 
A 20. század elején is történt egy jelentős beavatkozás: „(ekkor) a sekrestye 
tető és födémszerkezetét elbontották, a sekrestye felett poroszsüveg födém 
készült, és a tető formáját megváltoztatták, ami az északi falban lévő ablak 
befalazását igényelte.”79

A belső felújításra 1937-ben került sor, ekkor készítette el a kupolafreskó-
kat Kurucz István szerencsi festőművész.80 A templom 1971-ben országos  

73 U.o.: 87. p.
74 Nagy, 2016. 11. p.
75 U.o.
76 A református templom tetejét is ledöntötte, valamint a református parókiát, a bor-

házat és a kocsiszínt összedöntötte. Kovács, 1998. 79. p.
77 U.o.: 77. p.
78 Nagy, 2016. 12. p.
79 U.o.
80 Kovács, 1998. 76. p.
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műemléki védettséget kapott.81 A rendszerváltás idején, pontosan 1990-
ben a hívek adakozásából a templom külső megvilágítást kapott, illetve 
1996-ban elektromos toronyórát harangjátékkal.82 Az utolsó jelentős be-
avatkozás a templom épületében 2012-ben történt. A templom kívülről 
teljesen megújult, ennek során addigi lemez héjazata lecserélésre került, 
természetes, „műemlék” palafedést kapott. A toronyba való régi feljárót is 
megszüntették, helyére alumínium csigalépcső került. Közvetlenül a temp-
lomot nem érintette –hála Istennek–, hogy a templomot a Bodrog felől 
tartó támfal 2019-ben megszakadt.83 A helyreállítása nagyobb részt még 
abban az évben megtörtént, ehhez kapcsolódó kisebb utómunkálatok még 
idén, 2020-ban is történtek.
Az eddigiek alapján a templom történetét az alábbi kronológiai sorral ír-
hatjuk le:

13. század közepe: (?) felépül a gótikus teremtemplom
14. század: (?) felépül a különálló torony, elsősorban katonai megfigyelési 
pontként
1525: bizonyos Péter mester a Felvidékről megfesti a templom oltárképét 
50 forintért
Legkésőbb 1551.: a város lakossága protestáns hitre tér, protestáns lelkészt 
választ. Ezzel a templom is protestáns lesz
1598 (1597?).: császári csapatok felgyújtják a templomot és a tornyot is
1606: a város lakói – akik ekkor túlnyomó részt reformátusok – újjáépítik 
a templomot
1632-34.: a torony újjáépítése Miskolczi Csulyak István vezetésével
1633: a református gyülekezet új harangot öntet az új toronyba
1634: Hartay Gábor zempléni alispán megépítteti a torony körerkélyét
1655: a reformátusok lefestik a templomi karzatot és a székeket
1672: a templomot erőszakkal elveszik a reformátusoktól
1675: a reformátusok visszakapják a templomot
1676: a katolikusok a pataki jezsuiták vezetésével ismét elveszik a város re-
formátus lakóitól - erőszakkal
1679: a város lakói felújítják a templom kerítését
1681: Apafi Mihály visszaadja a templomot a reformátusoknak
1683: A katolikusok ismét elveszik a templomot
1697: Visszakapják a reformátusok, de még ebben az évben el is vesztik újra
1706: A szécsényi országgyűlés határozata alapján a reformátusoké a temp-
lom
1711: végleg a katolikusoké lesz a templom
81 Műemléki törzsszáma 1324.
82 A kezdeményező és a fő szervező, részben kivitelező dr. Szabó András liszkai köror-

vos volt. Kovács, 2016. 306-307. p.
83 Ennek volt előzménye 1922-ben a part megcsúszása, bizonyára ezután épült a tám-

fal. Kovács, 2016. 154. p.
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1733: a templom és a torony teteje egy leírás szerint romos
1768: Eszterházy Károly egri érsek felhívja a szepesi prépost figyelmét a 
templom romos állapotára
1769: elkezdődik a jelentős átalakítás. Az addig különálló torony és temp-
lom egybeépül. A templom külső megjelenésében reneszánsz jellegű ma-
rad, de belül egy barokk átépítés valósul meg 
1778: Pálóczi György feljegyzése szerint ekkor fejeződik be a felújítás
1840: egy vihar letépi a torony sisakját, feltehetően átmeneti fedéssel pó-
tolják
1857: tűzvész, a polgárok a templomot megmentik.  A részben leégett 
zsindelytetőt kijavítják.
1876: megépül az eklektikus toronyzárás
20. század eleje: a sekrestye fölé poroszsüveg födémet építenek
1937: Kurucz István megfesti a kupolafreskókat
1971: a templomot műemlékké nyilvánítják
1990: elkészül a templom díszkivilágítása (ezt átépítik 2011-ben)
1996: elkészül a régi mechanikus toronyóra lapjainak felhasználásával az 
elektromos toronyóra és harangjáték
2012: a templom külsejét teljesen felújítják, a templomtető műemlék pa-
lahéjazatot kap
2019-20: a megrogyott támfalat újjáépítik

Összegzés
Olaszliszka katolikus temploma jelentős műemlék. Minden olaszliszkai 
ember büszke rá ma is, hiszen a régi mezővárosi gazdagságot, dicsőséget 
hirdeti. Mint láttuk, joggal tarthatja a magáénak – ha nem is jogi értelem-
ben, de érzelmi kötődés tekintetében mindenképpen - a református közös-
ség is. Ez a templom volt a lelki otthona az ország egyik legrégebbi refor-
mátus gyülekezetének, valószínűleg háborítatlanul a 16. század közepétől 
egészen 1598-ig. Amikor elpusztult, a református város polgárai újjáépítet-
ték, valószínűleg 1606-ban fejeződött be ez a munka. A torony felépítése is 
a református gyülekezethez kötődik, ebben semmi bizonytalanság nincs. A 
munka megszervezésében és kivitelezésében elévülhetetlen érdemei voltak 
Miskolczi Csulyak Istvánnak. Nem csupán lelki vezetője volt a gyülekezet-
nek, de vezette azt a részben gazdasági, részben politikai jellegű harcot is, 
amit ekkor a közösség a földbirtokosa ellen vívott a tőle való függetlenedés 
jegyében.84  Tekinthetjük egy adósság törlesztésének is részünkről, hogy 
széles körben ismert irodalmi és egyházkormányzói munkássága mellett 
erre is felhívjuk a kedves olvasó figyelmét halálának 375. évfordulóján. A 
17. század utolsó harmadában előbb a tetőpontjára hágó ellenreformáció 
miatt, majd az állandósuló háborús állapot okán sok szenvedésben volt ré-
84 R. Péter Katalin: Egy hegyaljai mezőváros harca az örökös jobbágyság ellen: 

Olaszliszka küzdelme földesuraival a XVII. században. In: Történelmi Szemle 
1961. 427-441. p.
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sze Hegyalja népének. Ezt jól tükrözi Liszka korabeli története, a mezővá-
ros és a református gyülekezet sorsát pedig jól tükrözi a templom hányatott 
története. Szűk négy évtized alatt (1672-1711) legalább kilenc alkalommal 
cserélt gazdát, talán még többször is.

Végül nem a város lakóinak többségét még 1711-ben is kitevő refor-
mátusok, hanem az egyházi birtokos szepesi káptalan kezére került. Aho-
gyan tehát a reformáció terjedésénél nem érvényesült a „cuius regio eius 
religio” elve, úgy az ellenreformáció idején annál inkább. Liszka esetében 
mindenképpen ez volt a helyzet.

A református közösség reálisan felmérve a helyzetét nem is tett kísér-
letet arra, hogy a templomot és a tornyot visszaszerezze. Ehelyett telket 
vásároltak, az elvett helyett új iskolát építettek, és ugyanígy új templomot 
is szerettek volna építeni.  Az ehhez szükséges gazdasági alapot elsősorban 
a hagyatéki szőlőbirtokok adták.

A sajátos helyzetből adódóan a felekezeti feszültség Olaszliszkán 
nagyon erős volt, és egészen a 20. század közepéig mérgezte az akkor már 
nagyközség lakóinak életét. Presbiteri jegyzőkönyvek tanúsága szerint a 
vegyes házasságokban élő reformátusok gyakran kényszerültek reverzá-
list adni. Ellenkező esetben a család nem kapott föld- és szőlőbérletet a 
katolikus intézőktől. Ellenlépésként a presbitérium a reverzálist aláíró 
református házastársat néhány évre eltiltotta az úrvacsorától. Ma már 
ezen túl vagyunk, és felekezeti hovatartozásunktól függetlenül mind-
annyian büszkék vagyunk a község jelképére, a katolikus templomra. 
Talán nem rója fel bűnünkül senki, ha ugyanígy büszkék vagyunk refor-
mátus őseinkre is, akiknek az egykori munkájára, áldozatvállalására 
és református öntudatára is emlékeztet minket ez a csodálatosan szép 
építmény.


