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Egy életút nyomában
Kedves István plébános pályafutása a sajtómegjelenések tükrében

A történettudományok iránt érdeklődő számára mindenképpen érdekes az 
eseményekben gazdag 18–19. század egyes mozzanatainak feltárása, jobb megis-
merése. Kutatásaim során a kolozsvári Szent Mihály-plébánia történetének előbb 
említett korszakát igyekszem feltárni, és ezen munka során mélyedtem el a ko-
rabeli sajtóban. Kerestem minden olyan sajtómegjelenést, amely valamiképpen 
összefüggésbe hozható a kolozsvári plébániával. Mivel pedig az említett időszak 
saját szempontú korszakolására egyik kézenfekvő módszer az egyes plébánosok 
hivatalbetöltése szerinti felosztás, ugyanakkor pedig az egyes helyi egyházi elöl-
járók kolozsvári tevékenysége szerves egységet alkot az egyházközség életével, az 
ő életrajzukat is felhasználni igyekeztem. Azonban több esetben is azzal a ne-
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hézséggel találkoztam, hogy az illető plébánosról csak a legelemibb informáci-
ókat tudjuk, tulajdonképpeni tevékenységüket nem ismerjük, és érdemben nem 
is foglalkoztak velük mindeddig. Egyik ilyen személy Kedves István plébános, 
aki a kolozsvári plébániát 1831 és 1864 között kormányozta, és nem mellesleg 
az ő idejében építették fel a város egyik emblémájának mondható templomtor-
nyot is. A plébánia levéltárában megtalálható az említett plébános végrendelete 
és egy naplója, amely leginkább az értéktárgyai megszerzését, elajándékozását, 
azaz pénzügyi tevékenységét tartalmazza. Ezen dokumentumokból azonban elég 
kevés tényszerű információt tudhatunk meg, ezért gondoltam arra, az elérhető 
korabeli periodikákban utánanézek, jelent-e meg valami Kedves Istvánról vagy 
a templomról. 

A kutatás során szem előtt tartottam azt a sajtószervező eszmét, hogy a 19. 
század derekán a Kolozsváron megjelenő Erdélyi Híradó, Magyar Futár és a Múlt 
és Jelen lapok elsősorban a hírtovábbításra szorítkoztak, a fellelhető példányokat 
áttekintve kitűnik, hogy csak elenyésző mennyiségű véleményanyag került a ha-
sábokra. Mint információforrás leginkább hírek és beszámolók állnak rendelke-
zésünkre mind az említett, mind más, Pesten megjelenő periodikákból.1 Jóllehet 
a sajtó társadalomtörténeti narratívájából kiragadtam a cikkeket, mégis úgy érté-
kelem, mit sem csorbít ez az írásokban fellehető információ lehető legjobb meg-
értésének lehetőségén.    

Vizsgálódásomat azzal az előfeltevéssel kezdtem meg, hogy a korabeli er-
délyi és magyarországi magyar nyelvű sajtómegjelenésekből új információkkal 
gazdagodhat Kedves István életrajza.

Kedves István plébános

Mivel kutatásom szerves részét képezi a tényekből, a plébános saját iratai-
ból tudható információk egységbe szervezése, ezért innen, ettől a szócikkszerű 
összegzéstől kezdem Kedves István bemutatását, a későbbiekben pedig a 
sajtómegjelenésekől nyert információkra is kitérek. 

Kedves István Csíkszentdomokoson született 1782. február 10-én Kedves 
Péter és Barabás Judit székely nemes szülőtől. Az elemi és gimnáziumi tanul-
mányait Csíksomlyón, a bölcsészetet Kolozsváron és Gyulafehérváron, a hittu-
dományt pedig Nagyszombatban, az érseki papneveldében végezte. Pappá 1806. 
március 24-én szentelték, április 6-án tartotta meg első szentmiséjét. Első szolgá-
lati helye Kolozsváron volt káplánként, 1808-tól Gyergyóremetén plébános, 1817-
től Gyergyóalfaluban plébános, emellett kerületi jegyző,2 1825-ben alesperessé 
nevezték ki, 1826 és 1830 között gyergyói esperes volt. 1830-ban székelyudvarhe-
lyi plébános, esperes, címzetes kanonok és gimnáziumi igazgató. 3 Bár Szinnyei 
József lexikonában, és az ő adataira támaszkodva sokan tévesen 1830-ra teszik 
kolozsvári plébánossága kezdetét, csupán 1831. január 14-én iktatták be kincses 
városi hivatalába;4 ekkortól egyúttal károlyfehérvári (azaz gyulafehérvári) kano-
nok, a kolozsmonostori hiteles levéltár káptalani őre, több országgyűlésen köve-
te, kolozs-dobokai főesperes, elemi iskolai tanfelügyelő és könyvvizsgáló is volt. 
Kolozsvári plébánossága okán a Szent Ferenc- és a Szent Erzsébet-aggmenház 
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gondnokaként is tevékenykedett; közvetlen felettese e tisztségében is a minden-
kori püspöke volt. 

Első, kolozsvári tevékenysége alatt róla megjelent újságcikket az 1831 má-
jusában Pesten megjelent Magyar Kurírban találunk, ez arról tájékoztat, hogy a 
császár kinevezte őt és egy papkollégáját, Gyárfás Miklóst a gyulafehérvári főkáp-
talan kanonokává.5 Arról, hogy e címet viselte, tudomásunk volt eddig is, mert 
Mária Terézia 1743-ban történt rendelkezése alapján a mindenkori kolozsvári 
plébános egyúttal tagja a károlyfehérvári káptalannak. Így itt csak arról értesü-
lünk, mikor kapta ezt a címet. Mivel 1831 januárjától volt plébános, gyanítható, 
hogy a tisztségre történő felterjesztését hagyta jóvá ekkor az uralkodó.

  A sajtóból értesülhetünk egy másik címe odaítéléséről is. 1836. március 
18-án arról tudósít az Erdélyi Híradó,6 hogy Boldogasszonyról elnevezett salamo-
ni apát címet kapott, amely valószínűleg csak egy névleges rang volt, a Salamon 
nevű településen a 14. században alapított apátság ekkorra már nem létezett. 

1849-ben ideiglenes helyettes püspökké, vikáriussá nevezték ki, erről nem 
tudósít a korabeli sajtó. 1856. április 4-én magas állami kitüntetést, Ferenc József 
kiskeresztjét vehette át „az egyház és állam körüli sok évi érdemdús tevékenysé-
gének elismerése tekintetéből”.7 1864. július 14-én időskori elgyengülés következ-
tében hunyt el, a kolozsvári Házsongárd temetőben nyugszik. Halálhírét szintén 
közölte a sajtó. 

Kedves István ekképpen összeállítható rövid életrajzából úgy tűnhet, egy-
szerű papi életet élő személlyel van dolgunk, aki ideiglenes vikáriusi címig vitte, 
ám különleges dolgot nem köthetünk hozzá. Ezt alátámasztani látszik, hogy váz-
latos életrajzán kívül sehol nem közölnek róla többet, talán a korabeli források 
csekély volta, talán a feltehetően szerény életvitele miatt. A következőkben a saj-
tómegjelenések, illetve egyéb korabeli források alapján próbálom árnyalni Kedves 
István kolozsvári pályafutását.

A korabeli sajtómegjelenések az újságok arculatának lassú, több évtizedes 
fejlődése, illetve a periodikák világi háttere miatt is, viszonylag ritkán foglalkoz-
tak egyházi eseményekkel, kérdésekkel. (Óhatatlanul felmerül az az elméleti jel-
legű kérdés, hogy amiről mégis szót ejtettek, az miért kerülhetett be a lapokba.) 
Jóllehet katolikus sajtó létezett Magyarországon, de a lapokban viszonylag ritkán 
közöltek kolozsvári híradásokat. (Ennek hátterében az erős regionális érdeklődést 
is sejthetjük, illetve hogy a kiegyezés előtt inkább a tudomány-népszerűsítésre 
helyezték a hangsúlyt.) A rendelkezésre álló, néhol hiányos sajtóarchívumokból 
azonban összerakható egy valamelyest árnyalt kép a kolozsvári katolikus egyházi 
életről a vizsgált korból.

A helyi sajtómegjelenésekből azt a következtetést vonhatjuk le, Kolozsvár 
legfontosabb katolikus egyházi ünnepe az úrnapja és úrnapi körmenet lehetett.8 
1841-től kezdődően számos újságcikk arról tanúskodik, hogy az ünnep napján a 
főtéri templomban ünnepi szentmisét és azt követően körmenetet tartottak, majd 
az ünnepet követő első vagy második vasárnapon ugyanolyan ünnepélyes szent-
misét tartottak a kegyes tanítórend akadémiai templomában, vagyis a mai pia-
rista néven ismert istenházában, amelyet szintén ünnepélyes körmenet követett 
– amennyiben az időjárás ennek kedvezett.9 Egy 1842. május 31-én a kolozsvári 
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Múlt és Jelen hasábjain közölt beszámolóból tudjuk, az úrnapi ünnepségek mene-
te hogyan is zajlott. Reggel kilenc órakor kezdődött a szentmise, ekkor és a szer-
tartás egésze alatt a templom előtt katonai díszsor állt. A szentmise főcelebránsa 
általában egy meghívott volt, az említett évben Szabó János, a szónok Vitos Ger-
gely helybéli káplán volt, aki ekkor „egy lelkes beszéddel megmutatta a’szent irás 
igéivel támogatva azon igasságot, hogy az oltári szentségben a’ kenyér, és bor szine 
alatt Krisztus valóságos teste és vére jelen van; köz tetszés, és méltánylás vala ju-
talma a’ buzgó lelkész fáradozásának”.10 Ez évben a körmenetre csak a templom 
falai között került sor a rossz idő miatt. (A processzió alatt ötszöri díszlövés hang-
zott fel. A kültéri körmenetről sajtómegjelenés csak a századvégről maradt fenn.) 
Ezt követően minden alkalommal díszebéd következett.

Hasonlóan kiemelkedő ünnepi alkalomnak számított a mindenkori uralko-
dó születés- és névnapjának egyházi szertartások közötti megünneplése. Ezekről 
a szentmisékről az 1848-as események előtt gyakorta tudósított az erdélyi sajtó.11 
Az újságcikkekből tudjuk, hogy a királyi családot mindig képviselte valaki, a 
főherceg vagy Erdély első embere, így a köszöntőbeszédeket ő fogadta, és a ki-
rály nevében is ő válaszolt azokra. A fényes egyházi szertartáson gyakran maga 
a püspök volt a főcelebráns, ünnepi díszben vettek részt rajta a város rendjei, a 
tiszti kar, a katolikus iskolák növendékei és tanítóik, a város katolikus népe. Az 
szentmiséket gyakran követte katonai tiszteletadás, díszlövések, illetve katonai 
lovas parádé. Az újságcikkek mindannyiszor kihangsúlyozzák, hogy az ilyen al-
kalmak nem voltak ökumenikusak, minden felekezet a saját templomában tartott 
szertartást. 

Hasonló pompával, minden vallás és felekezet lelkészeinek és tanítóinak, 
előkelőségeinek jelenlétében tartották meg Kolozsvár főtéri templomában az I. 
Ferenc magyar király 1835. március 2-án bekövetkezett halála után a gyászszer-
tartásokat is. Az Erdélyi Híradó részletesen tudósított a szomorú eseményekről, 
amelyeken jelen volt az új uralkodó, Ferdinánd is. A háromnapos gyász első 
napján magyar, a másodikon német, a harmadikon latin nyelvű prédikációt 
tartottak a püspöki szentmiséken. A magyar nyelvű szentmisén Kedves István 
prédikált, „beszédében előadván az idvezült Fejedelem karakter vonásait, ’s a’ 
magyar nemzetre nézve tett érdemeit”.12

Az Egyházi Tudósítások című újság jóvoltából szerzünk tudomást arról is, 
hogy a Kováts Miklós püspök költségén építtetett tordatúri templomot Kedves 
István szentelte fel 1841. november 7-én, illetve ő mutatta be ott az első szentmisét, 
amelynek szónoka a helybéli „administrator”, Szakátsi Vitus minorita szerzetes 
volt.13 A korban viszonylag kevés templomszentelésről tudósítottak, ez az eset 
talán az istenháza nem teljesen szokványos előtörténete miatt kerülhetett az ér-
deklődés homlokterébe. Ezenkívül olvashatunk Kedvesről mint az 1834-es Szent 
István-napi főpásztori szentmise ünnepi szónokáról,14 Darnóczi József ótordai 
plébános aranymiséjének főcelebránsáról (1837-ben).15 Az 1841-béli országgyű-
lés pozitív kimeneteléért mondott püspöki szentmise társcelebránsáról,16 mint a 
királyi kormányzót köszöntő egyházak és egyházi iskolák küldöttségének veze-
tőjéről (1842-ben),17 Kováts Miklós püspök 1844 szeptemberében tartott arany-
miséjének egyik résztvevőjéről,18 1845-ben a katonai plébános, szentszéki titkár 
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Tóth Ferenc aranymiséjének főcelebránsáról,19 mint az új kolozsvári városháza 
1845-ös átadásakori hálaadó szentmise főcelebránsáról.20 Emellett mint az új pá-
páért 1846-ban bemutatott Te Deum-szentmise társcelebránsáról,21 1847-ben az 
országgyűlés bezártával hálamisét celebrálóról,22 illetve mint a kolozsvári Széche-
nyi István-gyászszertartás főcelebránsáról23 és a Szent László Társulat tagjáról24 
is. 1859 májusában a Monostor utcai Haller-kertben lévő óvoda és ápolda felve-
szi állandó és kiemelt támogatója, Karolina Auguszta főhercegnő tiszteletére az 
Augusteum nevet; az ez alkalomból tartott ünnepélyes szentmise főcelebránsa 
Kedves István volt.25 

Liturgikus szerepei mellett számos újságcikkben26 mint a katolikus óvo-
dák (!) és iskolák nyilvános záróvizsgáin jelen lévő igazgató, a vizsga vezetője is 
megnyilvánul, kihallgatja a gyermekeket a különböző tantárgyakból, a kiemel-
kedően teljesítőket jutalmazza. Ezek az újságcikkek elsősorban neveléstörténe-
ti szempontból érdekesek, hiszen nemcsak elősorolják, mely korosztály milyen 
tantárgyakat tanult, hanem arról is értesítenek, hogy mi az, amire még nagyobb 
hangsúlyt fognak fektetni (például 1843-tól a női kézimunkára). A tudósításokból 
tudjuk, hogy ez időben külön oktatták a magyar lányokat, a magyar  úkat, illetve 
a német lányokat. Német  úoktatásról nincs szó a sajtóban.

Kedves István valószínűleg nem volt írópap – azaz csak kevés, az ő aláírá-
sával megjelent újságcikkről vagy egyéb írásról tudunk. 1841-ben egy katolikus-
református vegyes házasságot nem kötöttek meg a katolikus egyházban, erről 
megjelent egy beszámoló az Erdélyi Híradó június 15-ei lapszámában.27 Mivel az 
újságcikkben több mindent is pontatlannak talált, Vegyes házassági álszín (al)cím 
alatt Kedves István is írt az ügyről, amit június 25-én hoztak le.28 Mivel azonban a 
vegyes házasságban a református egyház volt a másik érintett felekezet, és annak 
képviselője nem értett egyet mindenben a Kedves által leírtakkal, a Múlt és Jelen 
hasábjain a kolozs-kalotai esperes, Csiszár Sámuel reagált Kedves írására Való-
szín címmel.29 Az ügy nem kapott további sajtónyilvánosságot, és azt sem tudjuk 
meg, hogy igazából ki és mit hibázott az ügyvitelben, miért nem adták össze a 
házasulandókat. Az ügy mindenesetre annak a 17. század végi rendelet folyomá-
nyának tűnik, amely uralkodói szóval szabályozta az erdélyi katolikusok jogait és 
kötelességeit, és ez nem egy ponton ellenkezett a szokásjoggal.

Egy másik ismert Kedves-szöveg egy ünnepi beszéd, amelyet az új városháza 
átadásakor tartott szentmisében mondott el 1845-ben.30 A harmadik újságcikk 
pedig 1843 decemberében jelent meg két részben. Ebben felvázolta a rendelke-
zésére álló dokumentumokból és oklevelekből a kolozsvári plébániák, a főtéri 
templom, a Szent Erzsébet- és Szent Ferenc-, a Bándi-kórházak és az óvári Karo-
lina-ispotály történetét.31 Munkájában részletesen ismerteti az egyes betegellátó 
alapítványok történetét, illetve azt is, hogy amikor 1818-ban vagy 1819-ben (nem 
pontosítja az évet) létrehozták Kolozsváron az első országos kórházat (a főadomá-
nyozó császárnéról elnevezett Karolineumot), mely katolikus menházak szűntek 
meg, és mely alapítványi helyek tőkéje, illetve mely tőkék kamatja került át az 
országos kórházhoz.

Kedves István plébánossága idejében építették fel Kolozsvár egyik mai emb-
lémáját, a Szent Mihály-templom mai napig meglévő tornyát. A régi tornyot még 
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1764-ben elbontották, s a harangoknak a cinteremben egy fatornyot építtettek, új 
kőtorony építésére huzamosabb ideig nem vállalkoztak; az ilyen szándék írásos 
nyomát az 1814. június 1-jén tartott városi tanácsi közgyűlés jegyzőkönyvében 
találjuk. Az önálló torony megépítésére azonban még néhány évtizedet várni kel-
lett. 

A toronyépítés ügyének megoldására külön toronyépíttető mozgalom in-
dult, amelynek legfontosabb szervezője és irányítója Kedves István plébános volt. 
Kedves István 1836. január 5-én feljegyzéseket készített, amelyekben felvázolta a 
torony elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket. A Kolozsvárt megjelenő Erdélyi 
Híradó tudósította olvasóit 1837 márciusában, hogy elkezdték építeni a tornyot,32 
az ünnepélyes alapkőletételre azonban 1838. május 20-áig várni kellett, Kovács 
Miklós püspök hosszan tartó súlyos betegsége miatt. Erről is az Erdélyi Híradó 
számolt be részletesen, ebből tudjuk, hogy a faragottkő-falak már a földtől mért 
kétöles (majdnem négyméteres) magasságban álltak. Az északkeleti támpillér-
ben33 az alapkőnek kialakított négyszögletű üregbe elhelyeztek egy időkapszulát, 
amely az akkor forgalomban volt bankjegyeket tartalmazott, egy emlékiratot, 
továbbá a világi és egyázi elöljárók és főtisztviselők neveit tartalmazó nyomtat-
ványokat is. Az ünnepélyes alapkőletétel főpásztori szentmise keretében történt. 
Világi részről ünnepi beszédet a toronyépítő „kőmives pallér”, Alföldi Antal írt, és 
annak Lajos nevű  a mondta el. A beszédet az újság is közreadta, ami – a korabeli 
kolozsvári sajtó ismeretében bizton állítható – ekkortájt még egyáltalán nem volt 
megszokott dolog.34

Ugyancsak a korabeli sajtóból értesülünk arról, hogy alig öt hónapja épült a 
torony alapja, amikor Ferdinánd főherceg 1837. augusztus 3-án, erdélyi körútjá-
nak kolozsvári állomásán felkereste többek között az épülő tornyot is: „’s öröm-
mel szemlélte a' munka czélirányos előmentit”.35 A főhercegi láttamozásból nem 
vonhatunk le messzemenő következtetéseket, minden bizonnyal azért iktatták a 
trónörökös látogatási programjába, mert a korabeli Magyarországon és Erdély-
ben hasonló léptékű és stílusú építkezés ebben a korban nem zajlott.

A torony építési felirata szerint a teljes mű csak 1862-ben fejeződött be. 
1858 júliusában a Magyar Futár kolozsvári lap beszámolt arról, hogy a torony-
építés a végéhez közeledik, „az uj toronyba felteendö 35 mázsás harang öntése 
tegnapelőtt számos minden rendű néző előtt, remélljük szerencsésen, ment vég-
be Andrásovszki helybeli harangöntő műhelyében. Ezen iparos egyetlen Erdély-
ben, ki ily féle nagyobb müveket végrehajt”.36 A Religio című országos lap 1859 
októberében részletes tudósítást közöl Haynald Lajos erdélyi püspök kolozsvári 
vizitációs és bérmaútjáról. Ebben az újságcikkben olvasható, hogy az elöljáró 
nemcsak háromszáz bérmálandónak szolgáltatta ki a szentséget, hanem az 
Oltáriszentség tiszteletére nőszövetséget is alapított Kolozsváron, illetve harangot 
is szentelt.37 Jóllehet a cikk e tekintetben igen szűkszavú, feltehetően az 1858 
nyarán öntött új harang megáldásáról lehet szó. Ekkor azonban még a harangokat 
nem helyezték el a toronyban, erre csak később, 1861-ben került sor.38

Kedves István élete során számos erdélyi és kolozsvári intézmény és alapít-
vány létrejöttéhez járult hozzá anyagilag vagy tárgyi adománnyal, több természe-
ti katasztrófa sújtotta települést is megsegített. Adományairól a korabeli sajtóban 
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számos alkalommal írtak. Így például 1840 augusztusában a Vasárnapi Újság ar-
ról számol be, hogy a kolozsvári árvízkárok enyhítésére Kedves István 250 forin-
tot adományozott.39 1843 decemberében a Gyergyószentmiklóson létrehozandó 
tanoda gyarapítására adakozott ezer forintot.40 1844-ben ötven váltó forintot kül-
dött a csíkszentkirályi és száz váltóforintot a kézdipolyáni tűzkárosultak számá-
ra,41 majd a kolozsvári tűzkárosultak számára is adott száz váltóforintot.42 1851-
ben leégett Máréfalva és a temploma is. Kedves István főoltárra való textileket, 
díszeket és miseruhákat adományozott a templomnak.43 1854-ben mind Haynald 
Lajos püspök, mind Kedves István újabb pénzadományokkal járult hozzá a Szent 
Mihály-templom tornyának mielőbbi felépüléséhez.44 Az erdélyi egyházmegyé-
ben 1856-ban indult újra a Mária-társulat, amelyet Kedves István egy igen érté-
kes tárggyal, „egy drága, gyönyörű ezüst bársony albummal” ajándékozott meg.45 
1858. októberben a Religio lap hosszas és érdekfeszítő beszámolót közöl az erdé-
lyi püspök azévi harmadik körútjáról, amelynek „végállomása” Csíksomlyó volt, 
ahol megáldotta az akkor megnyitott első magyar nyelvű tanítóképzőt. A tanító-
képző felépülését Kedves István kétezer forinttal támogatta.46

1864 tavaszán nagy ínség volt Magyarországon, sokan menekültek emiatt 
Erdélybe. Azért, hogy ne kolduljanak, és lehessen tudni, ki hová érkezett, ki hol 
tartózkodik, illetve támogatni tudják ezeket az embereket, létrehoztak egy erdélyi 
ínségügyi kormányzati bizottmányt, amely számára Kedves István 25 forintot 
adományozott.47

A Kedves Istvánra vonatkozó utolsó releváns sajtómegjelenés a halálhíre volt 
1864. július 20-án.48

Összegzés
Vizsgálódásomat azzal az előfeltevéssel kezdtem meg, hogy a korabeli er-

délyi és magyarországi magyar nyelvű sajtómegjelenésekből új információkkal 
gazdagodhat Kedves István életrajza. E célkitűzésemet részben elértem, hiszen 
mai szempontból nézve érdekesebb és fontosabb témákat és köznapi liturgikus 
feladatokat megszövegező újságcikkeket egyaránt találtam róla, és ezzel némi-
képp árnyalódik a róla alkotott kép. Ugyanakkor pedig mégsem értem el a célt, 
hiszen az életrajza és az egyházközség története szempontjából releváns új infor-
mációkat nem találtam, pusztán a meglévőket támaszották alá vagy árnyalták a 
sajtómegjelenések.

Mindemellett nyitott kérdésként marad meg, hogy mi lehetett a korabeli er-
délyi, kolozsvári magyar sajtó szervezőelve, miért kerültek be egyes információk, 
és miért merültek feledésbe mások. Nem tudjuk meg az újságokból, hogy miért 
Kedves Istvánt hívták meg ide plébánosnak, míg utódjának megválasztásáról 
értesülhetünk.49 Az újság ingerküszöbét nem lépte át a szentpéteri templom 19. 
századi megépítésének híre, ahogy a főtéri templom nagyszabású restaurálásá-
ról (1834–1837 között) sem értesülhetünk a sajtó hasábjairól. Ehhez képest – mai 
szempontból értékelve – egy Szent István-napi búcsú vagy éppen egy óévbúcsúz-
tató szentmise, bár érdekes, mai szemmel nézve semmilyen hírértéket nem mutat.  
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Jegyzetek
 1   Összesen hetven olyan cikket találtam, amelyben említik Kedves Istvánt. Ez 
valószínűleg nem az összes olyan írás, amelyben név szerint megemlítik valami-
lyen kontextusban, azonban egyelőre csak ennyire bukkantam rá. 
 2  Szinnyei József szerint szentszéki jegyző volt. Ld. S József: Magyar 
írók élete és munkái. V. kötet, Hornyánszki Viktor Könyvkiadóhivatala, Buda-
pest, 1897. 1332. 
 3  Kolozsvári Gyűjtőlevéltár, Kolozsvár – Szent Mihály-plébánia levéltára, ikta-
tott iratok (KGYL, K. Szt. Mihály), Kedves István személyes iratai, 1856. március 
26. 
 4  Erről 1857. október 9-én kelt végrendeletében számol be. Kolozsvári Gyűjtő-
levéltár, Kolozsvár – Szent Mihály-plébánia levéltára, iktatott iratok (továbbiak-
ban: KGYL, K. Szt. Mihály), Kedves István személyes iratai. 
 5  S. A. Béts. Magyar Kurír. 1831. május 10., 37. lapszám, 305.  
 6  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1836. április 23., 33. lapszám, 
260. 
 7  S. A. Hivatalos. Politikai Újdonságok. 1856 április 2. II. évf. 14. sz., 117. 
 8  Úrnapja, latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini, katoli-
kus ünnep az  eucharisztia tiszteletére, időpontja: a Szentháromság vasárnap-
ját követő csütörtökön. Létrejötte egy folyamat eredménye: a 13. század elején 
az albigensek és a valdiak kezdtek vitatkozni Krisztus reális jelenlétén az eucha-
risztiában. Ezzel egy időben, 1209-ben Lüttichi Julianna látomásaiban késztetést
érzett az eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére, ő 1229-ben beszélt
gyóntatójának látomásairól, tanácsot kért különböző teológusoktól, többek
között Jacobus Pantelonistól, aki később IV. Orbán néven lett pápa. Az ünnepet
előbb, 17 éven át csak Lüttichben ülték meg, 1246-ban Róbert lüttichi püspök
az egész egyházmegye számára kötelezővé tette. Az időközben feledésbe merült
ünnepet 1264-ben IV. Orbán papa elevenítette fel, egy eucharisztikus csoda, a 
bolsenai mise nyomán kiadta a Transiturus bullát, ebben elrendelte az ünnep
általánossá tételét, célja pedig az eucharisztia melletti nyilvános és ünnepélyes
hitvallás tétele. Az ünnep officiumát Aquinói Szent Tamás írta meg. IV. Orbán 
halála után az ünnep ismét háttérbe szorult, Germánia néhány egyházmegyéjé-
ben és Magyarországon (1271) fogadták be. V. Kelemen pápa a vienne-i zsinaton
1311–1312-ben ismét felhívta a figyelmet az eucharisztiára. Ekkortól gyorsan
elterjedt az egész egyházban, máig az egyházi év egyik látványos, körmenettel
megtartott ünnepe. A körmenetet 1274–1279-ben Kölnben vezették be, célja
kettős: hitvallás az eretnekekkel szemben, és egy időben Krisztus felmutatása a
világnak, a világ hódolatának kifejezése Krisztus felé. A körmenet liturgiája: a
templomból induló körmenet útvonalán négy oltárt állítottak a négy égtáj felé, a
szabadtéri oltárok fölé zöld ágakból lombsátrakat készítettek, amelyekbe képeket,
szobrokat állítottak; a menet mindeniknél megállt, a papok felolvastak egy-egy,
az eucharisztia alapításáról szóló szentírási részt, ezt szentségi áldás követte. A
pap baldachin alatt vitte a díszes tartóba helyezett oltáriszentséget, előtte fehér
ruhás kislányok kosárból virágszirmokat szórtak. Az egyes megállóhelyeken az
oltárokat, a fölöttük álló sátrakat egyes helyeken különböző vallásos társulatok,



97

HISTORIA

tehetősebb családok, nemzetségek készítették. Az úrnapi körmenet oltalomkérés
volt a természeti csapások, háborúk ellen, így van jelen a néphagyományban. A 
körmenet a középkorban és az újkor elején valóságos tömegmegmozdulás volt, is-
mertek a budavári körmenetek leírásai, amelyeken királyok (Zsigmond, II. Ulász-
ló, II. Lajos) is részt vettek. Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/U/%C3%9Arnapja.
html, http://lexikon.katolikus.hu/U/%C3%BArnapi%20k%C3%B6rmenet.html 
(letöltés: 2020.02.12.). 
 9 Bár a sajtómegjelenések legtöbbször arról tesznek említést, hogy az egyik
vagy mindkét szabadtéri körmenet is elmarad. Az úrnapról általában: S. A.:
Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1836. június 11., 47. szám, 381., 1841-ben 
az ünnep napján az időjárás miatt nem tarthattak szabadtéri körmenetet, arra 
csak három nappal később került sor. Erről lásd: S. A.: Erdély és Magyarország. 
Erdélyi Híradó, 1841. június 15., 48. szám, 189. A két ünnepségről lásd: S. A.: (Ko-
lozsvári napló). Erdélyi Híradó, 1842. június 3., 44. szám, 264–265; S. A. Honi 
tudosítások. Múlt és Jelen. 1843. június 20., III. évf. 49. szám, 194. 
 10  Múlt és Jelen, 1842. május 31. 
 11  S. A.: Erdély. Erdélyi Híradó, 1832. február 14., 13. szám, 97–98., S. A. Honi 
tudósítások. Múlt és Jelen. 1842. április 22., II. évf. 32. szám, 249–250. S. A. Honi 
tudosítások. Múlt és Jelen. 1843. április 21., III. évf. 32. szám, 125. S. A. Erdély és 
Magyarország. Múlt és Jelen. 1844. április 23., IV. évf. 33. szám, S. A. Erdély és 
Magyarország. Múlt és Jelen. 1845. április 22.., V. évf. 32. szám, 187. 
 12  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1835. március 28., 25. szám, 
201. 
 13  P. J. Magyarország és Erdély. Egyházi Tudósítások 1841. november 28. 22. 
sz., 170–171. 
 14  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1834. augusztus 23., 16. szám, 
126. 
 15  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1837. április 29., 34. lapszám, 
268. 
 16  S. A. Honi tudósítások. Múlt és Jelen. 1841. november 16., I. évf. 92. szám, 
721. 
 17  S. A. Újabb tudósítások. Múlt és Jelen, 1842. április 1., II. évf. 26. szám, 206. 
 18  A cikk keveseket említ néven!  ..i: Egyházi tudósítások. Religio és Nevelés, 
1844. szeptember 29. 26. szám, 206–207.  
 19  S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1845. augusztus 15., V. évf. 65. 
szám, 385.   
 20  S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1845. szeptember 19., V. évf. 75. 
szám, 445.   
 21  S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1846. július 16., VI. évf. 57. szám, 
327.   
 22  S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1847. november 14., VII. évf. 91. 
szám, 562. 
 23  S. E.: Tárház. Vasárnapi Újság. 1860 május 6., VII. évf. 19. szám. 224. 
 24  S. A.: Adakozások. Katholikus Néplap, 1863. május 21., 21. sz., 168. 
 25  S. A.: Napi ujdonságok. Budapesti Hírlap, 1859. május 18., 116. sz., (az újság 
oldalai számozatlanok). 
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 26 Lásd: S. A. Oskolai tudósítások. Múlt és Jelen. 1842. augusztus 5., II. évf. 
62. szám, 491–492.; S. A. Kolozsvári napló.Erdélyi Híradó, 1843. augusztus 1., 61. 
szám, 361.; S. A. Oskolai tudosítások. Múlt és Jelen. 1843. augusztus 11., III. évf. 
64. szám, 253. 
 27  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1841. június 15., 48. lapszám, 
189.  
 28  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1841. június 25., 51. lapszám, 
201.  
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 30  S. A.: Tárcza. Múlt és Jelen, 1845. szeptember 23., 76. szám, 455–456.  
 31  Kedves István. Felvilágosító jegyzések. Hon és Külföld (ekkor még Toldalék a 
Mult és Jelenhez). 1849. december 22., 102. szám, 405–407.; Kedves István. Felvi-
lágosító jegyzések. Hon és Külföld (ekkor még Toldalék a Mult és Jelenhez). 1849. 
december 26., 103. szám, 409–412. 
 32  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1837. március 18., 22. szám, 
170–171. 
 33  J  Elek: Kolozsvár története. III. Budapest, 1888., 962. 
 34  S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1838. május 26., 42. szám, 167. 
 35  S. A. Magyarország és Erdély. Hazai ’s Külföldi Tudósítások, 1837. augusztus 
12., 13. sz., 97. 
 36  S. A. cím nélkül. Magyar Futár, 1858. július 8., III. évf., 237. sz., (számozat-
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 37  S. A. Egyházi tudósítások. Religio 1859. október 19., 31. sz. 255.  
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 41  S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1844. szeptember 13., IV. évf. 
74. szám, 293.  
 42  S. A. Hazai Napló. Nemzeti újság. 1844. szeptember 27., 51. sz. 248. 
 43  György István: Erdély. Religio, 1854 június 22., 72. sz. 577–578. 
 44  S. A. Erdély. Religio. 1854. december 31. 77. szám, 612.. 
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 46  S. A. Erdélyország. Religio. 1858. október 23., 42. sz., 262. o. 
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