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Újjáépítés és reform
Egyházi törekvés a vallásos népélet újjászeroezésére
Patachich Gábor kalocsai érsek idején (1733-1745)

A nyugat-európai történetírásban elterjedt és gyakran hivatkozott
vélekedés szerint a 16-17. századi egyház meghatározó szerepet
játszott a mindennapi vallásos élet alapjait megszabó intézkedések
meghozatala, illetve a népi kultúra némely hagyományosnak te
kinthető megnyilvánulásának visszaszorítása terén.' Az elmélet
magyarországi adaptációja számos ismert akadályba ütközik. Ezek
közül a legfontosabb, hogya 16-17. századi népi hitélet és vallásos
képzetek vizsgálatához rendkívül kevés forrásanyag áll rendelke
zésünkre. A hódoltsági területek efféle viszonyairól szinte kizárólag
csak áttételesen, leginkább a missziós jelentések szűkszavú meg
jegyzéseiből értesülhetünk. A forráshiány mellett meghatározó té
nyező, hogy az említett századok hazai egyházszervezeti viszonyai
mindössze az ország töredék részén tették lehetővé a reformokat
jelentő intézkedések meghozatalát, míg azok életbe léptetése sok
szor még itt sem sikerült. A vallásos népélet reformja a legtöbb
hazai egyházmegyében áttolódott a törökkor utáni évszázadra.

A kalocsaí érsekség a 18. század első harmadában

2A 16-17. századi
viszonyokra legÚJabban:
Molnár Antal: A ka/acsai

érsekség a török
korban. In: Ka/acsa
történetéből. Szerk.:

Koszta László. Kalocsa
Város Önkormányzata,

Kalocsa,
2000, 109-156.

A török hódoltság és a rákövetkező vallási színezetű háborúk viha
rai következtében romokban heverő kalocsai érsekség/ egyházi
szervezetének, belső rendjének és népi hitéletének helyreállítása
meglehetősen lassú, hosszan elhúzódó folyamat keretében ment
végbe. Az újjáépítést jó néhány súlyos tényező hátráltatta. Közülük
kiemelkedik a településhálózat nagyfokú pusztulása, a rendkívül
alacsony népsűrűség. valamint az érseki javadalmak lassú vissza
szolgáltatása és az ezzel járó fokozott pénzhiány.

A kánonilag egyesített kalocsai-bácsi főegyházmegye 18. szá
zad eleji főpásztorainak súlyos gondjai némiképp eltértek azoktól
a más hazai egyházmegyékben felmerülő kérdésektől, amelyekre
a történetírásban ellenreformációként, katolikus megújhodásként
vagy restaurációként emlegetett törekvések keretében születtek
megoldások. A kalocsai érsekekre ugyanis a Trentói zsinat reform
jainak meghonosításán, élő gyakorlattá változtatásán túl egyszer
smind az elpusztult főegyházmegye szervezeti újjáépítésének
küzdelmes feladata is várt, a legkisebb, de egyben legfontosabb
egységet jelentő plébániák alapításától a legfelsőbb irányítószer
vek kiépítéséig bezárólag. E kettős feladat végrehajtásának törté
neti folyamata jószerével máig feldolgozatlan, annak ellenére,
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3Má1nási Ödön:
Gróf Csáky Imre

b/bomok élete és kora
(1672-1732).

Kalocsa, 1933, 87-98.

hogy az efféle vizsgálatokban - éppen az említett kettősségből

fakadóan - különleges egyháztörténeti, művelődéstörténeti és
történeti-néprajzi tanulságok rejlenek.

Az alábbiakban annak - a kalocsai érsekség 18. századi törté
netében kulcsfigurának számító - főpapnak az életét és tevé
kenységét kíséreljük meg röviden bemutatni, akinek intézkedései
ben egyszerre tetten érhető a vallásos népélet alapjainak, gyökere
inek újjászervezésére és a középkorból átörökített vallási réteg
megreformálására irányuló törekvés.

A 18. század első felének egyik meghatározó kalocsai érsekéről,

gróf Csáky Imréről szóló monográfia kissé túlbecsüli a bíbornok
újjáépítésben játszott érdemeit? Kétségtelen, hogya kalocsai érse
ki címet 1710-1732 között viselő Csáky idején kezdődtek a telepí
tések, indult meg a falvak benépesedése és a plébániák helyreállí
tása. Ekkor készültek az új kalocsai székesegyház tervei is. A Ka
locsán magát "pusztán lakó vadembernek" érző Csáky helyett
azonban a főegyházmegye és az érseki uradalom irányítása való
jában az érsek megbízottjaira maradt. Az általa kinevezett érseki
helvnökök (Barbácsy Ferenc, Fábry Jakab) végezték többek közőtt

az egyházlátogatási körutakat és a plébániák alapítása körüli te
endőket, amely tevékenységükrőljelentések útján tájékoztatták az
egyházmegyéjétől távollévő érseket. Jóllehet az említett vikáriu
sok szorgalmasan és állhatatosan munkálkodtak, döntéseikkel
nem pótolhatták egy helyben lakó, kizárólag az egyházmegyéje
gondjaira koncentráló főpásztor hiányát. Az utóbbi jelzőkkel illet
hető főpap a Csáky örökébe lépő Patachich Gábor személyében
érkezett meg Kalocsára.

Patachich Gábor élete és főpásztori tevékenysége

A 18. század első felének igen tekintélyes egyházi vezetője 1698-ban
született a horvátországi arisztokrata Patachich család sarjaként.
Tanulmányait a jezsuiták keze alatt előbb Varasdon, majd a nagy
szombati kollégiumban végezte. Filozófiai stúdiumai befejezése
után húsz esztendősenRómába került, ahol a Collegium Germani
cum Hungaricum tagjaként teológiát tanult 1718-1722 között. Ró
mában szentelték pappá 1722 nagyszombatján, A zágrábi egyház
megyébe hazatérve Varasdra helyezték plébánosnak. Egyházi kar
rierje ettől kezdve gyors ütemben ívelt fölfelé. Két év múlva, 1724
ben kinevezték zágrábi kanonokká, 1729-től pedig már a szerémi
püspökséget irányította.

Gróf Csáky Imre bíboros halála után a megüresedett kalocsai
érseki szék betöltésére a király Patachich Gábort találta a legalkal
masabbnak. Az új érsek, akinek királyi kinevezése 1733. február
20-án kelt, elődeitől eltérően Kalocsára költözött. Tomori Pál óta
erre nem volt példa a kalocsai egyházmegyében. Működésének
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4Michaelis Horváth:
Na/ales

Archiepiscopa/us
Me/ropolitanae
Co/ocensis et
Bacsiensis...

Budae, 1746, 192-202.;
Stephanus Katona:

Historia Metropolitanae
Colocensis Ecclesiae...

Colocae, 1800, II.
181-272.; Hegedűs

Antal: Patachich Gábor
kalocsai érsek élete és

restaurációs
tevékenysége.

Kézirat. Budapest, 1954.

első hónapjaiban nyomban üdvös intézkedéseket hozott. Felis
merte, hogya legégetőbb feladatot a megbízható műveltségű al
sópapság utánpótlása jelenti. Gyors ténykedése következtében a
pápai kinevező bullájának megérkezése napján, 1733. november
4-én egyszersmind a színvonalas papnevelés előmozdítására létre
hozott kalocsai Szemináriumot is megnyithatta. Két héttel később

az újonnan felállított érseki Szentszék, a Coneistorium is megtar
totta első ülését. 1734 májusa és augusztusa között egy nagysza
bású egyházlátogatási körút keretében Patachich személyesen jár
ta végig egyházmegyéje plébániáit. Lehangoló tapasztalatai lázas
tevékenységre sarkallták. Új plébániákat szervezett, templomokat
építtetett, amiket megfelelő felszereléssel látott el. Mindezekhez
anyagi támogatás reményében szüntelenüllevelekkel ostromolta a
királyt és a Helytartótanácsot. Patachich az érseki székváros régi
rangjának visszaállítását is céljának tekintette. Több éves ezirányú
törekvésének köszönhetőert 1738. augusztus 14-én helyreállította a
káptalant és beiktatta az új kanonokokat. A fényes ünnepség
összekapcsolódott az 1735 óta nagy anyagi nehézségekkel, de fo
lyamatosan épülő új székesegyház felszentelésének szertartásával.

Patachich látványos alkotásai és eredményei leginkább érseksé
gének első felében jelentkeztek. 1739 után nem végzett vizitáci
ókat, nem hajtott végre egyházszervezeti átalakításokat, és jóval
kevesebb rendelkezést hozott, mint korábban. Idejének legna
gyobb részét hajósi kastélyában töltötte csöndes visszavo
nultságban. A korábbi lendület megtörésének oka mindenekelőtt

a tervei végrehajtásához szükséges anyagi források szűkösségében

és egyre súlyosbodó betegségében keresendő. 1745. december S
én, Bécsben hunyt el. Holttestét hajón hazaszállították és a követ
kező év január 27-én temet ték el az érseki kriptába."

A Statuta Generalia és a plébániák rendje

A középkori és kora újkori egyházi élet legfontosabb döntéshozó
fórumai, az egyházmegyei, tartományi és nemzeti zsinatok sze
repe a 18. században némiképp visszaesett. Az egyházmegyék
vezetői nagyrészt a papság összehívása nélkül hoztak határoza
tokat, tettek intézkedéseket, amelyek ellenőrzését, illetve esetleges
kiegészítését a viszonylag gyakori egyházlátogatási körutak alkal
mával végezték el.

Patachich Gábor kalocsai működésének kezdetén hamarosan
összeütközésbe került Eszterházy Imre esztergomi érsekkel az
1734-ben megrendezett esztergomi tartományi zsinat ügye kap
csán. Eszterházy - a hódoltság időszakának ilyesféle gyakorlatá
ra hivatkozva - a kalocsai érsek suffraganeus püspökeit is meg
hívta a zsinatra. Patachich a kalocsai érseki tartomány önállósá
gát, jogait féltve a királynál tiltakozott az eljárás ellen. Végül a
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KEL I. Vis. Can. Alt.

Statuta Generalia, 1738.

k~locsai ~rse~ állás~ontja ?yőzött: a fenn~atósá~a alá tartozó egy
hazmegyekbol senki sem Jelent meg a zsinaton.'

Az érsekek közötti vita során Patachich érvelésében szerepelt,
hogy ő maga saját tartományi vagy egyházmegyei zsinatot készül
tartani a közeljövőben. Nem kizárt, hogy e kijelentése alapján ter
jedt el a főegyházmegye történetének feldolgozása iban a véleke
dés, miszerint 1738-ban egyházmegyei zsinatot rendeztek Kalo
csán.6 A több szerzőnél olvasható megfogalmazás szerint e zsinat
alkalmával alkották meg a Statuta Generalia című rendelkezés
gyűjteményt. Az 1738. évi szinódus nyomát azonban hiába keres
sük a forrásokban. Úgy tűnik, Patachich érseksége alatt nem tar
tottak zsinatot Kalocsán. A Statuta Generalia Kalocsai Érseki Le
véltárban fennmaradt eredeti példányán is világosan olvasható,
hogy nem zsinati határozatokról, hanem az általános kánoni vi
zitáció nyomán kidolgozott rendelkezésekrőlvan szó. ("Statuta
Diaecesana Generalia Per Generalem, et Canonicam Visitationem An
no 1738 per Archi-Episcopum Patachich elaborata et publicata in ut
raque Diaecesi.,,)7

A nem túl hosszú, kéziratban tizennégy oldalas Statuta Genera
lia azokat a rendelkezéseket foglalta magában, amelyeket az érsek
- az 1734-ben és 1738-ban általa végzett egyházlátogatások alkal
mával az egyes plébániák számára adott utasítások közül - álta
lános érvényűnek tekintett. Az 1738. szeptember 16-án kiadott és
a plébániák számára elküldött Statuta túlnőve eredeti ren
deltetésén lényegében az egész 18. századon keresztül a főegy

házmegye plébániáinak legfontosabb szabályzatává vált. Pata
chich utóda, gróf Csáky Miklós érsek idején Barkóczy Sándor ér
seki helynök, miután 1748-49-ben végiglátogatta az egyházmegye
plébániáit, néhány apróbb eltéréstől eltekintve, szóról szóra újra
kiadta a rendeletgyűjteményt. Szükség volt erre, hiszen az idő

közben keletkezett új plébániák számára is el kellett juttatni a sta
tútumokat. A szabálygyűjtemény példányait a plébániákon köte
lező jelleggel őrizték, olyannyira, hogy a 18. századi vizitációk
kérdéssorában a szükséges anyakönyvek, plébániai könyvek és a
Tridentinum mellett a Statuta meglétére is föltétlenül rákérdeztek.
A plébánosok feladatának tekintették, hogy a népet megismertes
sék a szabályzat rájuk vonatkozó pontjaival, Az 1738-ban kiadott
rendelkezéseket később kiegészítették ugyan kisebb, a plébániákra
egyénileg rászabott utasításokkal (mint például Klobusiczky Fe
renc érsek 1756. évi vizitációja után), ám az alapszabályzatként
funkcionáló Statuta Generalia elsődleges érvényessége változatlan
maradt. Érintetlenül hagyták az egyébként nagyon akkurátus
Batthyány József érseksége (1760-1776) idején is. Az 1763-ban
Kalocsán megtartott Generalis Congregatio egyéb kérdésekkel
foglalkozott .
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A plébániai szabályzat önálló arculatának kialakításában nagy
szerepe volt Patachíchnak, aki arra törekedett, hogy a nagyrészt
más egyházmegyékben is ismeretes szabályokat a kalocsai főegy

házmegye a helyi viszonyaiból adódó jellegzetességeire alkalmaz
za. Az akkurátus érsek szabályzata szinte lefordította, kézzelfog
hatóvá tette a romjaiból felépülő egyházmegye papsága és hívei
számára az egyetemes egyházi rendelkezéseket. A forrás elemzé
sévei lehetőségünk nyílhat az egyházi irányítás, az egyházi elit
hivatalos elvárásainak, szabályozó mechanizmusának vizsgálatá
ra. E szabályok és rendelkezések betartásának, alkalmazásának és
megvalósulásának folyamata pedig más források, elsősorban az
egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében kutatható. Nem kétsé
ges azonban, hogya Statuta Generalia sokszor apró részletekbe
menő utasításai önmagukban is magukban hordozzák azokat az
adatokat, amelyek a 18. századi művelődéstörténet,népi vallásos
ság és nundennapi élet megismeréséhez járulnak hozzá. Ezek be
mutatása és részletes elemzése egy önálló tanulmány feladata. A
következőkben mindössze a szabályzat tartalmának rövid felvá
zolására vállalkozunk.

A Statuta Generalia rövid tartalmi ismertetése

A Statuta Generalia különféle ájtatossági gyakorlatokra és kul
tuszformákra vonatkozó rendelkezésekkel kezdődik. Az érsek sza
bályozta a vecsernyék és litániák megtartásának időpontját, az Új
hold vasárnapi és a nagyböjti péntekeken szokásos körmenetek ve
zetésének lehetőségét.Szorgalmazta, hogya templomokban év vé
gén hálaadó istentiszteletet tartsanak. A temetőkkel kapcsolatban
előírta, hogy azokat évente tisztítsák meg a gaztól, és lássák el fe
születekkel.

A rendelkezés kitért a harangozás kérdésére, amelynek pontos
rendjét a plébánosok írták elő a harangozónak. A halottakért reg
gel, délben és este harangoztak, de föltétlen napkelte után és nap
nyugta előtt. A szabályzat kötelezővé tette a vihar elleni harango
zást, sőt Szent György naptól Szent Mihályig az esti harangszó
után a nagyharang megkondítását is előírta a kedvező időjárás ér
dekében.

Patáehich fontosnak tartotta a templomok eszközállományának
kiszélesítését is. Pontosan felsorolta a sekrestyék számára kötele
zően beszerzendő liturgikus használati tárgyakat. A sekrestyében
tartott táblára a plébánosoknak gondosan föl kellett jegyezni a
szomszédos plébániákra templombúcsúk alkalmával vezetett me
netek, processiók időpontját. Kötelezővé tették a templomi gyónta
tószékek fölállítását, miután világiak, főként asszonyok gyóntatá
sát tilos volt a sekrestyében végezni.

A szabályzatban a társadalmi élet és szokások szempontjából
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következményekkel járó tilalmak is helyet kaptak. Nagyobb ün
nepeken nem nyithattak ki a boltok és mészárszékek, egyéb va
sár- és ünnepnapokon csak az istentisztelet ideje alatt kellett be
zárniuk. Az istentiszteletek előtti időszakban mindenféle kocsmai
zenélés t, hangos mulatozást megtiltottak. A rendelkezés ellen vé
tőkre tizenöt és harminc dénár közötti büntetést szabtak ki. Tör
téneti-néprajzi szempontból fontosak a főként a katolikus dél
szlávoknál jelentkező eljegyzés körüli helytelenségek, illetve a la
kodalmi és egyéb táncalkalmakkor jelentkező kihágások tiltó
megfogalmazásai.

A plébános mellett fontos szerepet töltöttek be a vallásos élet
ben más egyházi szolgálatban álló személyek is. Az érsek az egy
házfira és a községek vezetőségére vonatkozóan egyaránt utasítá
sokat adott elsősorban a templom és a plébánia javadalmai, pénz
ügyei kapcsán. Ennek keretében aprólékosan szabályozta és egy
ségesítette a stóladíjakat. Művelődéstörténeti tanulságokat rejte
nek azok a pontok, amelyek a kántor és a tanító adatait, jövedel
mét, illetve a tanítás és a különféle egyházi feladatvállalások terén
jelentkező kötelességeit veszik sorra.

A szabályzat a hívekre vonatkozóan a húsvéti gyónás és áldo
zás, a vasárnapi misehallgatás, a környező helységek templombú
csúira vezetett menetekben való aktív, nagyszámú részvétel, a ko
rai gyerekkeresztelés, a gyermekek hittan- és iskolai oktatása, a
paplak karbantartása és a plébániai földek kezelése tekintetében
fogalmazott meg elvárásokat.

A Statuta Generalia záró fejezete a plébánosokra, illetve a plébá
niák egy részét vezető, leginkább a ferencesek köréből kikerülő

adminisztrátorokra, azaz helyettes plébánosokra vonatkozó ren
delkezéseket tartalmazza. Ezek közül figyelemre méltók a hitokta
tásra, hitelemzésre és ájtatossági gyakorlatokra irányuló utasítá
sok. A szabályozás a plébános és a helységek nem katolikusok la
kosainak viszonyára is kitért. A hívek közül huszonnégy forintos
büntetés terhe alatt vétett az, aki katolikus létére nem katolikus
hoz adta szolgálatba gyermekét.

A Rituale Colocense és a liturgia rendje

8Rituale
Romano-C%cense...

Budae, 1738.

A viszonylag rövid Statuta Generalia rendelkezéseivel természetesen
nem fogta át az egyházi élet egészét. Hiányoznak belőle például a
részletes liturgiai utasítások. Ezek számára önálló szertartáskönyv
állt rendelkezésre, amelyet ugyancsak 1738-ban jelentetett meg az
érsek." A Budán nyomtatott Rituale Colocensc rubrikái aprólékos
utasításokkal látták el az egyházmegye papságát többek közott a
szentségek kiszolgáltatása, a szentelmények körüli különféle teen
dők, az egyes körmenetekkel járó szertartások lefolytatása és az
ördögűzések elvégzése terén.
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9Rituale Strigoniense...
Posonii, 1625.

A kalocsai rituále viszonylag sok tekintetben külőnbözik az
esztergomi szertartáskönyv től. Összeállítója az esztergomi ér
sekektől való függetlenségét, a két érseki tartomány különállását
hangoztatva nem a Rituale Strigonienset.' hanem a Rituale Romanu
rnot tekintette mintának. Patachich a mintaadó római rituále előí

rásait és szövegét több esetben kibővítette különféle magyar, né
met és horvát nyelvű részekkel. Utóbbi elsősorban az érseki pro
vinciában élő katolikus délszlávokat (sokac, bunyevác, rác-horvát)
érintette, akiknek nyelvét a szertartáskönyv Illyricaként emlegeti.
A kalocsai szerkönyv a keresztelési és esketési szertartás meneté
be beépült anyanyelvi szövegrészeken túl több magyar, német és
horvát nyelvű beszédet tartalmaz. Ezek által képet alkothatunk
arról, hogy miféle beszédet intézett a plébános a házasulandók
hoz, illetve a keresztelést követően a keresztszülőkhöz és a jelen
levőkhöz, milyen szavakkal buzdította évente többször is híveit
áldozásra és bérrnálkozásra, milyen formában intette meg a nála
gyónókat, hogyan vigasztalta a raboskodókat. a betegeket és a
haldoklókat.

A döntően latin nyelvezetű szentségi liturgia anyanyelvi szö
vegbetétekkel történő tarkításán túl Patachich fontosnak tartotta a
római rituále némely előírásaihoz és szertartáselemeihez képest
eltérő provinciális jellegzetességek megtartását, amelyek főként a
keresztelés, a házasságkötés, a nyilvános vezeklés és a szeritelmé
nyek terén mutathatók ki. Ezzel együtt az érsek legfőbb érdeme,
hogy maradandóan megalkotta a Rituale Romanumtól független
kalocsai szertartáskönyvet, amely lényegileg változatlan formában
jelent meg 1798-ban és 1838-ban, és maradt érvényben egészen a
19. század végéig.

***
A 18. században újjáéledő kalocsai egyházszervezet legnagyobb fel
adata a romjaiban heverő hitélet felvirágoztatása, a régmúltban
gyökerező népi vallásos megnyilvánulások mederbe terelése, egy
házi irányítás alá vétele volt. Patachich Gábor e nehézkes folyamat
előremozdításában döntő érdemeket szerzett. A nevéhez köthető,

fentebb bemutatott alkotások azzal az igénnyel születtek, hogya
főegyházmegye nagyrészt újonnan létrejött, sokféle nemzetiségű

(magyar, német, sokac, bunyevác, rác-horvát, szlovák, ruszin,
szerb) falvai és városai számára eligazodást nyújtsanak a barokk
fénykorában kiemelkedő jelentőségű vallásos élet kereteinek kiala
kításában.
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Részletek a Statuta Generalia luüározataibolr'

10KÉL I. Vis. Can. Ált.

Statuta Generalia, 1738.
"Minden Újhold vasárnapon tartsanak körmenetet az Oltáriszent
séggel vagy bent, vagy kívül, a templom körül az időjárás szerint,
és az Oltáriszentség kitételével tartsanak énekes misét, majd a vé
gén áldják meg vele a népet. (... )

A harangozó legyen éber a viharokkal szemben, és időben há
rítsa el harangozással az égi veszélyeket. (... )

A gyóntatószék ne a sekrestyében legyen, és a hívek, különő

sen a nők gyóntatása nehogy valamilyen módon odabent történ
jék, hanem a templomban. (... )

Aholleányegyházak vannak, bírják rá a népet, hogy vasár- és
ünnepnapokon az anya-, vagyis plébániai egyházukhoz rnisehall
gatásra ne csapatostul, és ne fecsegve, lármázva, vagy erkölcs
telen énekeket énekelve járuljanak, hanem menetben (processio),
kettesével, Szűz Mária litániáját, vagy a fentebb dicsért misszió
más ájtatos énekét ájtatosan énekelve, rendezetten haladjanak, és
amikor az időjárás engedi, lobogót és keresztet is vigyenek ma
gukkal, hogy saját jó példájukkal bizonyítsák mindenkinek: jó ke
resztények, akik templomba és nem kocsmába tartanak.

A szószékről hirdessék ki a plébánosok, és rendeljék el a nép
nek, hogy mértéktartó és mérsékelt lakodalmakat tartsanak, éjjel
nappal tartó lakomákra és dorbézolásokra ne csábuljanak. Ezenkí
vül azt is, hogy az eljegyzések alkalmával adni szokott ajándékok
ne legyenek mértéken felüliek, nehogy annak az ürügyén akár
készpénzben, akár értékben (a hitbéren kívül értendően) a nyolc
rajnai forintot fölülmúlják. Aki ezt az összeget túlhaladja, azt a
plébános a templom javára megbírságolja annyival, amennyivel
az összeget túlhaladta, és azelőtt nem esküdhet meg. (... )

Hasonlóképpen a szószékről tiltsák meg a plébánosok, hogya
szülők különösen a nyári időkben, amikor egyesek körtáncot
szoktak tartani az utcákon, tereken, ne engedjék a fiaikat vagy az
ifjakat a lányokkal közösen elvegyülni. Az ez ellen vétő szülőket

pedig a gyerekeikért egyformán annyiszor, amennyiszer meg
történik, hét krajcár befizetésére büntessék a templom javára.

Szigorúan tiltsák meg a hívek mindegyikének, és hasonlókép
pen a szószékről is hirdessék, hogy ne adják gyerekeiket nem ka
tolikusokhoz (acatholicus) szolgálatba. Az ellenszegülőket a temp
lom javára fizetendő huszonnégy rajnai forintra büntessék, és ezt
az összeget annyi éven át szedjék be, ameddig valaki efféle szol
gálatban marad."
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