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GY)NGYÓSSY )RS)LYA

A vALLÁsI Ér,nr KoNFLIKTUSAI csoNcnÁnoN
A19.SZAZAD ELEJEN

nraxctóx És uncolnÁst xÍsÉnr,rcrrx

Az alsópapság társadalmi szerepével foglalkoz ő magy ar országi t&ténészek
és néprajzosokjellemzően visszhangot kiváltó, kérdéses eseteket, konfliktusokat
á||itanak elemzéseik középpontjába.' Ennek alapja az a fe|tételezés, miszeir* az
atipikus jelenségek nyomán a tálsadalmi va1óság olyan^mélyrétegei tárulhatnak
fel, melyek a konflikrrrs hiányában rejtve maradnának., A papi normaszegésre
adott közösségi reakciók tehát önmagukon túlmutató kutturális és hagyománya|a-
pú összefiiggésekre világíthatnak rá'1átványossá tehetik a norÍna és normaszegés
köa húzódó, érzékeny határvonalakat. 

j

Tanulmányomban Mátyus János plébános csongrádi működésének konfliktu.
sokkal terhelt időszakát (|802-|827) vizsgálom, a hívek reakcióját értékelem.
Arra keresem a vá|aszt, hogy milyen tulajdonságok alapján ítéltek valakit ,jó
papnak.'. ki számított a lelkipászori eszménnyel összeférhetetlennek? Hogyan
|ejezték ki a hívek rosszal1ásukat a normaszegő pap ftányába, és hogyan teremthe-
ten egvfajta kollektív ,,lelki krízis1te|yzetet,, a csongrádi plébános atipikus maga-
tartáSa?

Elemzésemet a vizsgá|t város, majd Mátyus János p1ébános bemutatásával
kezdem. Eá követi a plébános e]lenében írt panaszlevelek és tanúvallomások
sérelmes pontjainak ismertetése, aZaZ a konfliktushelyzetek és feloldási kísérlete-
ik, majd a csongrádi hívek reakcióinak bemutatása' Forrásaim túlnyomórészt egy-
házi je|leg1lek: a váci megyéspüspökhöz írt levelek, egyházlátogaÍási jegyzőktiny-
vek, szentszéki kihallgatási jegyzőkönyvek, ritkábban újságcikkek, képviselőtes-
tiileti j egyzőkönyvek voltak.

CSONGRÁD VÁROS A Ig. IZ^ZAD ELEJÉN

Csongrád a |9. százaó, elején ew magyaÍok lakta, római katolikus település
volt. 1827-ben 1228 házban |I283 ]elket számoltak ossze, köztük tiz zsidő és két
protestáns va1lású lakost.- A csongrádiak tobbsége telkes jobbágy és ma.jorsági
zsellér volt, de a 19. század első ér,tizedeiben a céhek száma is megnőtt.

A belsővárosi Szent Rókus filiális temp1om kegyrra a település, míg a
Nagyboldogasszony plébániatemplom kegyura a földesúri gróf nagykárolyi Ká.
rolyi család vo1t. Csongrád településképe jellegzetes mezővárosi: körülötte ódási,

' A teljesség igénye nélktil, lásd. BnlNanIr 2013; GYÖNGYoSSY 2014; Hecvl2015; S.
LACKoVITS 2012, A téma kutatástör1énetóről és módszertani problémáiról lásd: BÁRTH
201,3.
2 Ld. Edoardo Gngxntkjvételesen normális koncepcióját| SzÍlÁnriM.2006. 513.3 BEoNaRrc 2}]ll .223.
o FÜzr'sI 1963-66.189.
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jó minőségű szántóföldekkel tarkított gyuru, az északi részeken szőlőföldek, hoz-
zásimulva a ha]ban gazdagTisza folyóhoz.

A csongrádiak val|ási életéről forrásaink elismerően nyilatkoznak; a szentmi-
séken a templom zsúfolásig megtelt, a számos irt menti keieszt mind gondo ZoÍÍ., a
templomnak szánt kegyes adományok jelentősek voltak. Ahalásző, foidművelő és
á||attartő lakosság vallá.si életének sajátos részétképezte a különböző termény- és
joszágpatrőnusok ti saelete.)

A kecskeméti' kisebb számban a szegedi rendt.Ázbő| érkező ferences atr.ák a
csongrádi plébánosok állandó segítői, a hívek önfeláldozó pásztorai \'oltak. Ecr-
szeni életvitelükkel már a torök időkben elnyerték a nép rokonszenr.ét 

", .)'.kötődés a |9. század folyamán tovább erősödött. A keóskernéti szalr.atoriántrs
rendház főnöker állandóan biaosította legalább egy kolduló barát jelenlétét
Csongrádon, aki prokuráÍor minőségben7 a tanyák toátt és a filiákon munkálko-
dott a templomtól távol é1ő nép lelki üdvéért: gyóntatott, temetett, keresztelt, utol-
só kenetet adott fel, a plébános külön kérésére misézett és prédikált.

A 18-19. század.fordulóján Csongrád plébánosa Kanyó András tudós pap
volt, aki ktilonos gondot fordított a nép művélésére, egyhází oktaÍására, a, epile-
tes szentbeszédekre. Kanyó András példarnutató buzgál.ornma| szépítette, gy irapí-
Íotta a Nagyboldogasszony-templomot. Az új harangra gyújtés alkalmáá mon.
dott lelkesítőbeszédét a Historia Domusba is bejegyezte.8 <anyot sajátos köÍül-
mények között érte ahaIál: ,,A nagytemplomnal levi nag._ kíí kirösztöt,fölszentel-
te július ]1-én ]802.ben. Masnapfcil is ment Váczra de űtiaban,zegh,iit, és Nag,-
Abonybanfekszik halva |...l. Meghalt ]BL2-ben, de niics meghalva, mert él a
íudományttt! és buzgóságtu\ és a keg,,ességtüt és pétcláktul.,9* A művelt, tudós
papot sokáig siratta a csongrádi nép. Halála után kertilt l802-ben a szomszédos
Csépáról Csongrádra az alrJlior 42 esrtendős Mátyus János.

MÁTYUS JÁNoS PLÉBÁNoS

Mátyus János plébános (176l-l830) őseinek armalis nemesi 1eve1ét10 Rudolf
király adományozta a'16, században Prágában.l' A család a Bor patak partján
fekvő Borfőről települhetett át Domonyba valamikor a 18. század,e]e]én.

. A szentek tiszteletéről Csongrádon bővebben lásd. GYtNGYosSY 2010.6 Szalvatoriánusok' obszerváisok (Stríctioris observantiae): Az olaszors zágbó1 kiinduló
irányzat célja a Szent Ferenc által rögzitett regulákhoz vaíó' szigoru visszatérés volt. A
mozgalom a |4. században jelent meg Magyarországon. Bővebbá lásd: MÁlr-u sZ- 2007.
272.7 Prokurátor: A latin 'procurator' (hely'tar1ó) szóból. Kisebb koldulási és pasztorálási
teniletért felelős szgrzetes. M. Kar. Lrx. iv. ls t.. 

-Nagyboldogasszony Plébánia l attára, Csongrád (továbbiakban: NPl) Historia Domus.
I. kötet.n Tani 1977. 13.
10 Arma]is nemes'. Harci erórryekkel kiórdemelt nemest rang, melyhez binokadomány nem
i4n." Nacy 1851.213-2i4.
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A Mátyus csa1áddal először a dornonyi úrbérrendezés iratanyagában találko-

zunk, mint a hét ftldbirtokos csa1ád egyikével. Az |767-68-as összeírás szerint

Mátyus plébános bátyjának, Pálnak birtokán három telkes jobbágy és három zsel-

lér Áalád lakott.l2 t s.tjs-ban a 40 esztendős Mát,,r-rs Pál és felesége, l820-ban már

az akkoriban Csongrádon-mríködő Mátyus János plébános neve is a domonyi

birtokosok között szerepel.',
A Mát1'us család tényleges vagyonáról nem állt rendelkezésre megnyugtalo

adat' csak sejthetjtik, hogy kozepes jómódban élő birtokos famíliáról lehetett szó.

Amí bi'onyós' hógy Domonyban a vizsg!út időszakban általános probléma volt a

1oldhiány. és a trlatyus Örokség legalábbla négy gyermek kozott osztódott szét.

\lái1rrs János Pesten végezte a papi szemináriumot; először miskolci, majd

"i.kuniéieg1házi káplán, |1,24ó| csépai plébános. Mátyus JánosJ a .jászok és

iunok ril lapitány.ának' Stetjsszel Józsefnek baráti protezsálására helyezték az

ijresedesbe k.-rült csongrádi plébánia élére.15 A csongrádi évek alatt keletkezett,

tobb száz oldalnyi 
''"'''élyi 

akta arról tanúskodik, hogy a csongrádiak nem érez-

ték magukat megliszteluó tvláty"'' János jelenlététo1. 1825-ben a .vácí r1sno5
megelélelte a hívek panaszait, és Máty.us Jánost a plébánia é|érő1 lernondatta.'.'

Az-egy[ori plébános Domonyba vonult vissza' ahol az életébol hátra levő három

esaendőt azza| az erőfeszítéssel töltötte' hogy valamilyen úton-módon visszake-

rlilhessen Csongrádra.
Most vázlatpontokba szedve' roviden tekintsük át, hogy pontosan mit tartal-

maztak azok a bizonyos panaszleve1ek és a váci kanonokok álta] rögzített va1lo-

mások, melyek a csongrádi egyházközség krízishelyzetének okait, vagyis a tény-

leges konfliktusokat írJák köriil.

NoRMASZEcÉsEr ES PANASZOK

A Mátyus p1ébános ellenében írt panaszleve]ekben' vallomásokban hosszasan

olvashatjuk annak részletezését, hogy a liturgikus és le1kipásztori kötelességek

teljesítésében milyen fennakadások történtek Csongrádon.

A l elk ip as zt o r i Jb l ada t ok elhan"v agol ás a

Ha a három káplán kozül egyik sem volt otthon, a plébános addig várakoáat.

ta a keresáelendő kisdedet ,ugy u, utolsó kenetre váró beteget, míg valame|yik

seeéd1elkész haza nem ért. Emiatt személyes tragédiák is történtek, gyónás nélktil

hiúytak e1 emberek.'' o *aga csak kiilön ajándék fejében szolgáltatta ki a szent-

'. Pó. - Asztalos 1989. i 12.
13 A Mátyus család domonyi tagjaifól készült rövid áttekintést iásd. Pór * Asztalos 1989.

r 1,4 I l<
la Rendelkezésre átló forrásainlban négy testvér: Pál, János' Erzsébet és András neve

bukkan fel, de további örökösök léte sem kizárt.
15 Tari t97'/ . 13.
'n CHoBor 1917. 839.
11 

,,Tisztelt Plébános Úr gy_óntatni hivaÍván |...) senniféleképpen el nen ment, hdne||t

azt monda, hogv mcdd a t<áptun.,-ok haza jönnek [ '] Iígv] két Tisztessége^s Ásszory; Szt.
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séget (keresztség,házasság, utolsó kenet) rendszerint rnódosabb lakosoknak vagy
céhtagoknak.'8 Ha misét iartott, majdnem egy órás késéssel kezdte el. Télen ahideg' nyáron a munkából való kimaradás miatt bosszankodtak a csongrádi;k. ''Mulasztásként rótták fel neki, hogy csak napi két szentmisét engedélyezett káp-lánjainak, így ezeken az a|kalmakón a temptom zsúfolásig megtelt; a nép szoron-
gott, valaki mindig eláju1t.20

A hitoktatás el hanyagolása

Apanaszlevelek szerint a csongrádi plébános hitoktatást, 1elki tanítást SoSell-)
ta.rtott,,L a nép felvilágosításának ti"gyet óuran yago1ta. Sőt: ú tntnden áron tne.*akarta győzni hiveit valamiről, rendizerint a népbabonát hílta segitse-eül. Mikor
Mát1trs János 1tilébe jutott. hogy egy gyászoló cialád nem óhajt drága Requiemes
szentmisét22 szo|gá|tatni u, 

"tíi,nJíníí, unu figyelmeztette őket, hogy csúíosanmeg fogiák bánni a döntést, ,,mikor a Haza-jaró Lélek a zsakot az aitóhoz
tamogattya' a Konyhába a Fazekakat le-ÍámogatÍya, a vagy k r;kia;;.2;

StóIadíjak önkén.,-es kivetése és emelése

Mátyus János a Canonica Visitatíoban rögzitettjárandóságok me1lé újabb
,,adónemeket,, vezetett be' Az l820-30-as években a kántor énekes halotti bú-
csuztatőjának végighallgatásáért l forint várakozópénzt kért a hívektől. melvnekfelét a temetést végző káplánnak adta -,,amennyiLen eszébe:,'"'i7.í"'#;;i
esketésért a szokofi juttatásokon felül két nugyóos tyuk is ji,t,\ ij ";;;;;í;szenteléséért 20 forintot. az ,,ősi czéhek," zási!őinaká t.*ptorn szentélyébe való
áthelyezéséért 10 forirrtot kért el. A csongrádi plébános szokatlan haszonvétel-

Gvónas nélkiil haltak légy_en e!'', Yáci Püspöki és Káptalani Levé|tár, Acta Privatorum(továbbiakban: VPL APriv.) Mátyrrs János, l823' május 16. CsongráJ város Bírájának ésTanácsának levele a váci Püspöki Székhez.
'o..u.'.-. APriv. Mát5,us ranoi' tsz: július l0. Kihallgatásijegyzőkönyv , |JrgaszJózsef
vallomása.

'n u'! APriv. Mátyus János, t823. május l0. Csongrád város bírájának levele a vácipüspriknek.
"".yPL APriv. Mátyus János, 1823. július 10' Kihallgatásijegyzőkönyv, Makai AndrásvalIomása.
2| 

,,A nevendékekre nézve lelki tartítás nem tartatik, a Retigióbéli oktatasokban n1,i!,-ántsökltetwésÍ szenvednek ,' a,()n szerénÍ neve]kec]nek.'' VPL*ep.i'. Mátyus János, 1823.
1t"lti:.us 

lo Csongrád város bíníjának ler,ele a váci püspöknek... Requielnes mise: 1at.,,nyugoc1alom,'. A trienti zsinat után így nevezték az elhunyt lelkiüdvéért, fekete papi ornátusban vógzett gyászmisét. A re{uiemes mise a szertanáS
introittts vagyis kezdő könyörgésének első szaváról kapta nwét: Reqttient in ctetertlam
(?:?^,-i' Domine (Örök nytgodalmat adj, Uram). M. Kar. LEX. XI. 2006.514.., VPL APriv. Mátyus János, 1823. május 10. Csongrád város bírájának ler,ele a l.ácip,iispöknek.

'' 1|:i": Mátyus János, 1824. július 10. Kováts Ferenc káplán vallomása.
., YPL APrir'' Mátyus János, 1823. május 16' Csongrád város nírájJnak és Tanácsának
levele a váci Püspiiki SzékÁez.

-n/J



ének híre a Károlyi uradalom tismatójáboz is eljutott, aki a kifizetés megfagadá-

sara szólította fel a céheket..o

Val l ás i parancs o k me gs zegés e

Mátyus plébános ke1lő juttatásért cserébe a legalapveí(hb egybázi előíráso-

kon is tfulép;tt. Nagyböjt idején a lakodalom tatifáját i5 forintban ál1apította

meg.: Ha a megrende\t egyháni szolgáltatás végül nem teljesült, pénzt vissza nem

adoit. mondván: ,,a mi az Papok kezében esik, nehéz azt onnét ki varázsolni',.

Mikor Miskoltzi Pál céhmester elhunl gyermekét fekete pluviálé helyett

,,közönségessen'' temette el, a ptébános felajánlotta, hogy amennyiben másik

gyermeke is elhalálozna, a ktilönbtj zetet beszámitja.
A va1lási előírások betartásáva| máskor ís akadtak problémák. A tanúk

ugyanis látni vélték a plébános cselédeit ünnepnapon vagy vasárnap vizet hordani,

kukoricát hajazni, kenyeret sütni, vagyis ünnepet törni. ".

Erkölcs i normák megs értés e

Mindezen mulasztások, ,,rendbontások'' ktilönösen súlyos vétségnek trínnek

annak ttikrében, hogy az erkölcsi rend legfóbb őreként a plébánost hrtották szá-

mon.Hozzá fordu1tak akkot, haaházaspárok köx békétlenség támadt, ha családi

ügyekben kellett igazságottenni, haragos feleketjobb belátásra téríteni. Altalános

"ya,á', 
szerint aplp a magánügyeikbezhozzá forduló hívek panaszátkivizsgá|ta,

majd az érintett feleket a p|ébániára hívatta elbeszélgetésre. A panaszlevelek sze-

rini azonban Mátyus plébános egy borjúért cserébe eltekintett a vétkes fél, például

a szökött feleség beioe'eseto I,, v agy a par áma férj számonkérésétöl.29

Magát a plébánost lrárom esetben gyanúsították meg paráznaságga1. Először

egy pléb=ániai szo1gálóleány szült ismeretlen apától gyermeket,u, majd aL\zinevu
píebániai gazdaasszony, aki - férjes asszonyként ugyan, de - kétszer is fekiidte a

26 
,,Zászlónkat a Templom hátulsó részéből előre a Sanctuariumba által tétetni kívántam

azért, nehogy az újjabb Czéhek' mellyek Magoknak articulusokat váltottak, Zászlóikat a

miénk eteiie tegyék és ez altall valamely elsőbbséget nyerjenek.,, VPL APriv. Mát;us

János, 1823. júiius l0. Kihallgatási jegyzőkönyv. Üveges János vallomása. Az ügyről

bővebben lásd: GyÖNcyÖSSY 2013.
2, vPL APriv. Mátyus János, l823. július 10. Kihaltgatási jegyzőkönyv. Ketskés Lász|ó

vallomása.

'' VPL APriv. Mátyus János, 1823. május 16. Csongrád város Bírájának és Tanácsának

levele a váci Püspöki Székhez. Ld. még: VPL APriv. Mátyus János, 1823. július 10. Ki-
hal1gatási jegyzőkön1v. Lovas Veronika vallomása.

'n VpL APriv. Mátyus János, 1823. július 10' Kiha1lgatási jegyzőkönyv. Makai András

val1omása.
10 ,,Á Csongrácti Plébános Úrnal levő Frajstadt Judith leányzóval szabadon nem tsak

közösködöt, de még ákala teherben is esett lég1len, és hogy ezen Leányzó az anyai édes

indulatnak ki irtósa után a terheÍ magárul vétkesen elűzte, és a letett terhét Plébániának

udvarában béásta légyen',. VPL APriv. Mátyus János, 1807. november 3' Szegvár,

Csongrád Vármegye Rabokat Íté1ő torvényszékén elhangzott vallomás (Lévai Tóth János).
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gyermekágyat a paplakban.Ez utóbbi gazdaasszonl a helyi perpatvarok fo oko-
zőjaként említik a vallomások, a plébános ugyanis feltétel nélktil adott a szaváta.
Mátyus János a hívek bosszuságáxalmit sem törődve kocsikázott a gazdaasszo-
nyáva| Csorrgrád utcáin. Egy temetés után pedig _ káplánjai helyett _ Lizit ültette
maga mellé a hintóra' Ahogy Urgasz József egykori csongrádi káplán a vallomá-
sában fogalmazott.. ,,Ha valakinek dolga van a plébánián, először q szakácsnéhoz
megy, mert mondjak, hog; 'A Lizi mindent megtehet '.'ut A gazdaasszonyt beteg-
sége idején a^plébános ápo|ta, egy a1kalommal több tanú szenre |áttára zsirta|
,,megken;,,te"'".

A társadalmi érintkezés normáinak megszegése

A hívek véleményével nem törődő, érzéketlen magatartással is vádolták
Mátyus Jánost' Egy alkalommal a húsvéti feltámadási misét betegségre hivatkoz-
va akáp|ánjairabízta. A mise idején hugáva| a plébániai bitokra kocsizott, és épp
a körmenet kezdetére ért vissza Csongrádra. Amikor is ,,a Népség leg-naglobb
buzgósóggal a Szt. Egtházon kívül ájtatoskodott, a nélküt hog1,, ki tért volna, azo.
kat ájtatossógokban haborgatván szinÍe kotsijat azokon kereszÍül hajtatta',.33

Számos esetben idézik a tanúk a plébános káromkodásait. Az önmagában vé-
ve is megboÍránkoztatőjelenség ktilönösen súlyos vétség akkot, ha a pap az őr-
döggel yagy a testiséggel hozakodik e1ő - ahogy a vallomást tevők szerint ez
rendszeresen elő is fordult3a.

Mindezek mellett kell ernlítést tennünk a p|ébános el1entmondást nem tűró,
haragos tetmészetéről. Hol botta1, bikacsökkel, hol tulajdon kezével ütötte szolgá.
it35 és mindazokat, akik meglraragították. Több, hasoriló ügy is a vármegye éi a
váci püspöki szék elé kerü|t.,n Czimmermann János kalapos mester a városi seb-

'. VPL APriv. Mátyus Jáaos, 1823. július 10. Kihal1gatási jegyzőkönyv. Urgasz József
vallomása.
32 VPL APriv. Mátyus János, 1823. július 10. Kihallgatási jegyzőkönyv. Eszes Mihálynó
Csordás Katalin vallomása. Megkenés: A gyógyítás egy speciáiis formája, mely a beteg
testónek gyílrását, nyomását, simítását jelentette szárazon vagy nedvesen (zsiradékka1),
olykor gyógyfüvekke1 végezve' Ld' Macvetr NÉpnalzt LEXIKoN, .,gyógyító'' címszó.
f{tp :/lmek.os zk.hu,/ 02100 I 02 1 | 5 llrtmll 2-83 0.html..' VPL APriv. Mátyus János, 1823. május 16. Csongrád város Bírájának és Tanácsának
leve1e a váci Püsoökí Székhez
3o vPL APriv. Mátyus János t825' augusztus 12' Kihal1gatási jegyzőkön1v. Seres János
val1omása.,' 

',H,gy Ftdő úr méreg haraggal tele van azt önnön tapasztalásomból ntdom, mivel
reám sokszor karddal jón az Istállóban, egyszer az oldalamaÍ karddal úgv meg szúrta
hogy ha az Isten különössen meg nem örzött volna nem tudom mi lett volna belöle.,'YPL
APriv. Mátyus János 1825' augusztus 12. Kiha1lgatási jegyzőkönyv. Horváth József plé-
bániai kocsis val lomása.
36 ,,]808.b,, [Mát1us Jánosf igen tnegverte Angval József pusztai katonát, aki tl várme-
gy_ é h e z fo rdu l t fáj d cl l o ru d íj m e g í t é l é s,- é g e tt'' FtjZES I 1 963-66. 1 8 1 .
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du1janak.a8 Csongrádon ebben azidőszakban sem egyéni, sem csoportos áttérésről
nem tudunk.

A megvert Czimmermann János kalapos mester viszont a plébános kegyet.
lenségét és a káptalan halasztgatásait okoltá azért,hogy ájtatos lelki élete zát,inyra
futotI: ,,Számollyanak Isten elott, hogy hitetlené lettent, mert a Lelki Pasztor ke-
vély és haragos indulatry^óbol szegény Juhat méltatlanul azon Szent Akolból, me-
l't.et Jesus Krisztus Nevében maga Jeg,,essének fogadott, c;nként a Farkasnak qtta,
soha t'issza nem is hozta. "ae

A hívek fokozódó elégedetlenségével párhuzamosan nőtt a plébánossal
szetnben tanúsított passzív rczisztencia. A szentmiséken részt vevő hívek száma
megcsappant, főleg a távolabbi leányegyházak lakosai nem vállalták a hossza.
dalmas utat' A misén megielentek egy része a fé1 órás vátakozást unta meg, és
ment haza. Mivel az útmenti keresztek felszenteléséért a p1ébános jelentős össze-
get követelt, az efÍé|e kegyes adományok száma visszaesett, az újonnan á||itott
keresztek egy része éveken kereszttil szenteletlen maradt.so A közöiségi elégedet-
lenség végső soron a vallásgyakorlás hanyatlásában mutatkozott meg.''

A,,RENDETLEN'' PLÉBANOS TÁRSADALMI l,tlcÍrÉrÉsp
És roNrurTUSMEGoLoó rÍsÉnrprsr

Mát1us János működésének egy SZaVaS értékelése több val|omásban is el.
hangzik, ez pedig a rendetlenség, vagy inkább rend nélküliség.52 Az erkölcsi sza-
bályok betartatásának hiánya a közösség hagyományos normáit veszé|yerteü,
erejét gyengíti; a lakosok panaszaibó1 is a nonnarendszer feltése rajzolódik ki:
,,Szűbad ő végetÍe [t.i. a plébános végett] a karomkodás, paróználkodás, házas-
ságÍörés, er(jszakoskodás, innepi munka sat,,.53

Mát1us János megítélését súlyosbította, hogy hivatali elődjét a csongrádiak
többsége elfogadta és őszintén ragaszkodott|lozzá. Több levélben is összevetik a
régi és az űj regu|át, * vagy inkább regula rrélküliséget (önkényt) -, egymáshoz
rnérik Kanyó András és Mátyus János cselekedeteit.sa Takács Jakab foldműves

a8 S. Lackovits Emőke szíves közlése.
,n VPL APriv. Mátyus János, l826. jaluár 9. Czimmerma:rn János kalapos mester levele
a csongrádi káptalanhoz.
.u VPL APriv. Mátyus János, 1823. május 16. Csongrád város Bírájának és Tanácsának
levele a váci Püsoöki Székhez
'' VPL aPriv. úátyus János, 1823. május l6. Csongrád város Birájának és Tanácsának
levele a váci Püspöki Székhez
-.. ,,Az Isteni szolgtilatban semmi rendet se,n Íart',;|,..f semmi rendetsem tart hivataló-
ban. YPL APriv. Mátyus János, 1823. jú1ius l0. Kilrallgatási jegyzőkönyv. Szabó Mihály
és Takács Jakab vallomása.
'. VPL APriv. Mát1rrs János' l823" július 10. Kihal1gatási jegyzőkön1v. Takács Jakab
vaIlomása.
,o Ritkán hangsúlyozott Szempont, hogy a közösség lelki vezetője számára aligha létezik
tabula rasa; természetszeríren kapcsolódik be a lokális hagyomány és emlékezet láncolatá-
ba. Visszacsato|ási pontokkal, hir,ataii elődeire vonatkoztatott emlékezeti sémákkal. refie.
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vallomásában olvashatjuk: ,'Idegenek vagyunk tőlle |Mátyus Jánostól]
mindn.vájjan, mert abból a jó regulából melly megboldogúlt Fő tisztelendő Kanyó
úr alatt volt, semmi sincs többé.,,..'

Ehhez a mu]asztás-sorozathoz .járul Mát1us János konfl iktusos személyisége,
lobbanékony. erőszakos természete, melyet jellegzetes nemesi öntudata csak to-
vább erősített.

A levelekből kirajzolódó csongrádi plébános hűen megjeleníti mindazokat a
viselkedésszociológiai sz1ereotípiákat, melyeket a korabeli köznemességgel kap-
csolatban szokás megfogalmazni. Ilyen az erőszakosság, a hatalommal való r'isz-
szaólés és a tulzott öntudatosság. Korábban a szomszédos tájegység, aTiszazug
egyet1en kuriális (nemesi) falujának, Csépának plébánosaként nyilatkozta, hogy:
,,én két Nemes ember vag1;ok, a Nemes embert is meg verethetetn.),,'' Nemesnek
tartottamagát rnind ősei, mínd a papi rendbe va|ő t,artozása jogán.

Csépáról a javarész|, jobbágyok ós zsellérek lakta Csongrádra érkezve már
leplezetlen megvetéssel nyilatkozott az álta1a ,,mé|tat|an, rongy'' parasztoknak
nevezett hívekről' beleéryve a városi bkőt, a tanácstagokat és mindazokat, akik
el|ene vallomást tettek.,' Két. Csongrádról ke1tezett levelében is előhozakodik
Werbőczy Tripartitumának egy részletével, mel1rrek lényege: ,,Aki o parasztnak
hisz, rosszabb a gyilkosnál'',,,,

Megoldást egyrészt a plébános áthelyezésének folyamatos napirenden tartáSa
és propagálása, másrészt a káplánok és a környékben koldu1ó ferences atya foko.
zott igénybevétele jelentette. Egy idő ulán ugyanis nem csak a plébános Íagadta
meg a szentségek kiszolgáltatását, hanem a hívek is, ha tehették, inkább a kolduló
ferences atyához és a segéd|elkészekhez fordultak. Másik lehetőség a környékbeli
p1ébánosok felkeresése lehetett, erre a gyakorlatra vonatkozóan is találunk foná-
sokat.5e

A váci püsptki szék e|néző magatarÍásának okát pedig csak sejthetjük, Ami
bizonyos, hogy Mát1trs János leveleiben többször is utal beíolyásos ismerőseire, a
Károlyi urada1ommal ápolt, kitűnő kapcsolatára, illetve a tiszaugi Steösszel csa.
láddal kialakult atyafiságos viszonyra. Tanulságos továbbá a kivizsgálást végzo

xiókkal és hasonlításokkal kel1 szembesülnie' illetve ezeket kezelnie. Feladatköre, a
pasztotáciő igényelt területe hátrahagyott elődei ',örökségétől'' is függ.,. VPL APriv. Mátyus János, 1823. jútius |0. Kihallgatási jegyzőkönyv. Takács Jakab
val1omása.

'.'VPL APriv. Mát1us János' 1799. auguszfus 23. Kihal1gatási jegyzőkörryv. Szilágyi
János vallomása.

'' Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár' Csongrádi Fióklevéltár (további-
akban lásd: Mi\L CsML CsL) Cs. v.B.42, e. A csongrádiak,,valódi'' nemesnek csupán
az egykori Ítildesúri-kegyúri család tagjait ismertók, akik még lakóépülettel sem rendel.
keztek a településen, látogatásuk pedig va1ódi szenzációnak számítort' Az anyakönyvek.
ben feltüntetett nobilitások társadalmi súlya a településen nem ó*ékelhető' 1829-ben a
szavazati joggal bíró nemesek száma Csongrádon 53 Íö. FÜzrsI 1963-66. 190.
,o VPL APriv. Mátyus János, 1824. e.*. Mátyus János levele a váci püspöknek.." vPL APriv. Mátyus János, 1823. jútius 10. Kiha|lgatási jegyzőkönyv. GyarmatiMihály
vallomása.
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esperes paptársak és kanonokok ellentmondásos hozzáá||ása. Mátyus János fel-
fuggesáése után Nagy György ceglédi esperes-plébános például egyik levelében
arról próbálta meggyőzni a váci püspököt, hogy Mátyus plébános domonyi szám-
iizése többet árt az alsópapság megítélésének annál, mintha. mindenféle háborga-
tás nélktil Csongrádon maradhatna.Idézem: ,,A kerekded Egnek Jénylő csillagai
között a Magyar Katoliktts Papsóg, az egész világon első, és |kívánom, hogy]
ezen tündöklő.fény Mátyu,s János Urnak a Jézus Krisztus igaz Anyaszenteglházá-
bót való kiszakításo által már tovább ne homalyosíttatnék.,'60

A csongrádi visszahe1yezés
ugyanis elhatalmasodó testi bajai
ügyei kapcsán kiha1lgathassák.

Má1yus távozása ltán a csongrádi bívek ,,maguk kerestek papot maguknak'':
ki is válasáotÍák az akkor Kiskundorozsmán szo|gá|ő Szabó Lász1őt, aki koráb-
ban négy éven keresÍül káplánkodott Csongráóon, tehát ismerték emberi kvalitá-
sait. Kittinő egyéniségnek ígérkezett aIthoz, hogy ott folytassa a csongrádi plébá-
niaközösség lelki vezetését, ahol Kanyó András 1802-ben orökül hagyta _ de ez
már egy másik történet.
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