
LÁNCZOS ZOLTÁN

A MEZŐKÖVESDlEK
CSEPELLÉNYI.TISZTELETE

Mezőkövesden háromszáz esztendeje - megszakítás nélkül - szentként tisztelik Csepellényi
György pálos vértanut'. Tisztelete természetszerűen kultuszának első periódusa idején, az 1674
és 1850 közötti években volt a legáltalánosabb, a 'legerőteljesebb. Ezt követően némi hanyatlás
észlelhető, majd I940-től ismét szélesebb körben terjedt el. I969-től felújult, azóta minden év má
jus 24-én a mezőkövesdi plébániatemplomban megjelenő hívek megemlékeznek Csepellényi
Györgyről. ,

Ki volt Csepellényi György? 1626-ban született a Trencsén megyei Bicscse községben-.' Apja,
Csepellényi György kisbirtokos, anyja Pataki Zsófia volt. Vallásos érzelmeit a község szegényei
által is rajongási~ szeretett édesanyjától örökölte, akit rendszeresen elkísért szegény- ,és beteglá
togatásai során. Eletrajzírói szerint soha halálos bűnt nem követett el, és-haláláig megőrizte tisz
taságát. ..Innocentis et sanctae vitae homo - írja róla Paulo Orosz - Illibatum castitatis florem per
petuo conservavit et nullius mortiferi criminis se consciumunquam sensit'", Alig múlt tizenhat
éves, belép az Első Remete Szent Pálról elnevezett pálos rendbe, az egyetlen magyar alapítású
férfi szerzetesrendbe, ahol szigorú életmódjával és erényességével csakhamar megnyeri elöljárói
nak és rendtársainak szeretetét, tiszteletét. Újonc évét a Zobor-hegyi kolostorban tölti. Bámulat
raméltó energiával törekedik az életszentségre. Amennyire csak elöljárói megengedték, buzgón
gyakorolja az önmegtagadást. Mély hódolattal és tisztelettel viseltetik Szűz Mária iránt. A kró
nikák szerint "a szabad időt is arra fordította, hogy társainak szemét a mennyországra, annak
Urára és Királynőjére irányítsa"." Életszentségéről legendák keltek szányra. Említik, hogy már a
Zobor-hegyen, novicius korában "az erdei madarakat is oly mesterséges szelídségre és engedel
mes szófogadásra tanította, hogy azok az ő parancsára Jézus és Mária szent nevét megérthető

nyilvánvaló szókkal kimondották".'
A Zobor-hegyi remeteségben eltöltött újonc év és a bölcseleti, illetve teológiai tanulmányok si

keres befejezése után elöljárói a pápai, majd a Mária-völgyi rendházba helyezték hitszónoknak.
Szentbeszédeinek hatására számos csodásnak mondható megtérés történt. Amit hirdetett, azt
maga is szilárdan hitte és élte, így olyan hévvel tudott prédikálni, hogy egyik életrajzírója - egy
ben kortársa - így nyilatkozott róla: "Hathatós feddő szóval prédikált, s oly forró buzgósággal
és harsány szóval, hogya testéből kifatsarodott izzadságoktól a rajtalévő külső köntösök is
általáztak".?

1660-ban a Mária-völgyi kolostor alperjele, s egyben a rend újoncmestere lett. Jámborságá
nak, szónoki képességeinek híre ekkor már igen elterjedt, kiemelkedő szerepet játszott a protes
tánsok visszatérítése terén, de módszerei - békés, alázatos természetéből adódóan - elütöttek a
"harcos" hitvitázókétól. Mindezek alapján X. Kelemen pápa őt nevezte ki a magyarországi misz
sziók főnökének, működési területének súlypontjául a török kézen lévő Mezőkövesd-Eger-Fü

zér vidékét jelölve meg.
E terület akkori állapotáról a 'következőket kell tudnunk: Eger várának török kézre-kerülése

után lll. Mohamed szultán intézkedéseket tett a hódoltsági terület megszervezésére. Létrehozta
az öt szandzsákból álló egri ejaletet, melynek kormányzását Kodzsa 'Mohamed pasára bízta. Az
elnéptelenedett vidék elpusztult falvainak újbóli benépesítése érdekében a pasák nagy erőfeszíté
seket tettek, s nem is eredménytelenül. Mehemet 1609-ben még Mágócsy Ferenc kassai főkapi

tányhoz, több végvári kapitányhoz és a jászok kapitányához is levelet intézett, segítségüket kér
ve, az áttelepülő jobbágyoknak és kézműveseknek három évi adómentességet ígérve.'

A pasák igen gyakran változtak. A kereszténységgel szemben - bár a nagyebb templomokat
mecsetté, laktanyává vagy raktárrá alakították - inkább közömbös, mint ellenséges álláspontra
helyezkedtek. A katolikus szerzeteseket, az ő derviseikhez hasonló voltuk miatt, bizonyos tiszte
lettel kezelték, sőt több ízben menlevelet is adtak nekik, kikötve, hogy csak bottal, fegyver nélkül
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közlekedhetnek a török területen. Így a XVI. században tömegével protestánssá vált hívek közti
munkára legalkalmasabbaknak a szerzetesek látszottak. Minden valószínűség szerint ez a körül
mény is közrejátszott abban, hogy Csepellényit Mária-völgyből erre a vidékre irányították.

Nagyszerű hittérítőnek bizonyult. Nemcsak szóval, cselekedetekkel is prédikált: "jóságos te
kintetével. önmegtagadó életével nyerte vissza a híveket az egyház számára". Rövid idő alatt
Mezőkövesd és Füzér egész vidékét ismét katolikussá tette. "Nem megérdemli-e a halált ez
- mondották ellenfelei - mivel már hét kálvinista falut pápista pogányságra térített?"!

Ebben az időben a végvárakból elbocsátott, zsold nélkül maradt magyar katonák és Teleki
Mihály bujdosó hajdúinak (talpasok) több csoportja kószált a vidéken, veszélyeztetve a közbiz
tonságot.? 1674. március 26-án, éppen húsvét második napján, egy kóbor csapat behatolt a füzéri

plébániára, s rabszíjra fűzve magával vitte Csepellényi Györgyöt. Fogsága hatvan napig tartott,
és ez alatt az idő alatt állandó rnegaláztatásokban, bántalmakban volt része. Először levették ró
la ruháit, s napokon át ruha nélkül kellett járnia. Megköpdösték, megvesszőzték és mindenféle
csúfságot vittek vele véghez. Krisztust utánozva, veres dolmányt húztak rá, úgy csúfolták.
"Hogy a halál kínját tőbbször éreztessék vele, letérdeltették, s a kard fokával nyakára csapdos
tak, mintha lenyakalni akarták volna." Hatalmas csomagokat cipeltettek vele, majd egyikűk a
hátára ült és a sarkantyúit mélyen oldalába vágva kényszerítette futásra. Csepellényi mindezt
alázatosan tűrte, s imádkozott kínzóiért. "Akármiképpen tsigáztok engem, ha megöltök is, ti lás
sátok, mert én örömest szenvedek mártiromságot" - mondotta.

Egyik este megkötözve, ruháitól megfosztva kitették a Tisza partjára, ahol rajokban keringtek
a szúnyogok, de "egy bestiátska sem szállt rá". Másnap dohányt vágtak a hátán 10, de nem tudtak
a bőrén jelentékeny sérülést ejteni.. "Az ördöggel cimborál" - mondták a kínzói. Közülűk egy
azonban megrettent és Isten szent emberének nevezve Csepellényit, a pártjára állt. Társai erre
agyonverték, majd Csepellényit baltával többször megütötték. de mivel az' ütések helyén nem ke
letkezett jelentékeny sérülés, többen megtértek, s elhagyták cimboráik társaságát. Ezután legva-

. dabb kínzói is gondolkodóba estek és-napokig nem bántalmazták, sőt erős fegyveres kíséreltel a
szomszédos faluban tartózkodó mezőkövesdi plébánoshoz, Nagy Jánoshoz is elvitték, s meg
engedték, hogy meggyónjon, megáldozzon.

Jó ideig nem tudták, mit csináljanak vele, majd elhatározták, hogy lefejezik. Ezt így írja le
egyik életrajzírója: "A farmosi templom mellett akarták kivégezni. Miután tudtára adták közel
gő végét, letérdelt és kínzóiért imádkozott. Ekkor előállt egy katona, hogy fejét leüsse, de nem
volt képes rá. Így jártak többen egymás után. Mikorfel akarják kardjukat emelni, minden erejük
elhadja őket,,6 (Kollárits i. m.) Ezután Szőke községbe vitték át, ahol Úrnapján sikerült kivégez
niük.

A Szőke-puszta elnevezésű helyet ma is Barát-völgynek hívják. A XVll. században a felnémeti
pálos kolostor tulajdona volt, majd az egri káptalan Felnémet határában egy kis birtokrészt
adott érte. Később felparcellázva mezőkövesdi gazdák tulajdonába került. Azon a helyen, ahol
Csepellényit kivégezték - a monda szerint - forrás fakadt. Ezt a részt Bán György mezőkövesdi

bírósága idején, egy 1751-ben készült összeírás szerint a Zelej család birtokolta. JJ E család leszár
mazottai ma is élnek Mezőkővesden, de nevüket "Zelei"-nek írják. (Zelei Józsefleánya, Zelei Er-
zsébet szíves közlése révén hallottam e forrásról.) , .

Csepellényi holtteste napokig temetetlenül hevert a mezőn, kitéve a nap perzselő tüzének,
anélkül, hogy oszlásnak indult volna. 12 E csoda híre eljutott az egri pasához is, aki személyesen
intézkedett, "hogy Isten szent emberét" tisztességesen eltemessék. Az akkori szokás szerint, ha
egy község határában holttestet találtak, a kőzséget a törökök rendkívüli adóval, pénzbírsággal
sújtottak. Ez esetben a pasa ettől is eltekintett.

A temetési szertartást az egerfarmosi templomban Nagy János mezőkövesdi plébános végezte.
A templom szentélyében ravatalozták fel, s akkori szokás szerint ...mint papnak - egy viaszkely
het tettek a kezébe, amit a már napok óta halott Csepellényi, a körülállók rémületére, erősen ma
gához szorított. Nem gyászmisét, hanem a mártirok miséjét mondották el érte. Amikor János
pap az úrfelmutatáskor a misekelyhet magasra emelte, a ravatalon fekvő Csepellényi felült fekté
ből és ő is magasra emelte a kezében tartott viaszkelyhet.!' Ezt a jelen volt háromszáz ember es
küvel igazolta a nemsokára megindított szentté avatási eljárás során.
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Csepellényi holttestét Farmosról l689-ben a sátoraljaújhelyi pálos templomba (a mai plébá
niaternplomba) szállitották és ott a Szent Kereszt oltár alatt helyezték örök nyugalomra. Még
ugyanebben az évben Fenessy György egri püspök - a még élő szemtanúk vallomásait jegyző
könyvbe vétetve - megindította Csepellényi szentté avatásának eljárását.

(Meg kell itt jegyezni, hogy a pálosok akkori puritán, szigorú szabályai alázatosságból ki
mondták, bogya rend tagjai nem avathatók szentté. "Legyetek mindannyian szentek tselekede
teitek által" - írja az akkori constitúció. így Csepellényi szentté avatását.sem támogatták éppen
úgy, mint rendalapitójuk, Özséb esztergomi kanonok, Benedek pilisszentkereszti perjel, István
rendi generális, Nagy Lajos pálossá lett nádora, Póka Benedek stb. szentté avatását.)

A római szentszék meg is engedte tiszteletét, a szentté avatásával kapcsolatos iratok azonban a
pálos rend ll. József idején történt feloszlatásának idején - ismeretlen okokból - a bécsi kapuci
nusok irattárába kerültek."

1974. május 24-él}~ Csepellényi György halálának 300. évfordulóján - több mint 120 főből ál
ló csoport zarándokolt el Mezőkövesdről Csepellényi sátoraljaújhelyi sírjához. Az ottani plébá
nos, Densz Géza püspöki tanácsos a világi és egyházi hatóságoktól engedélyt kapott, hogy a vér
tanú sírját bizottság előtt felnyissák és tetemét az egri egyházmegye által ajándékozott ezüstözött
koporsóba áttegyék. Az ünnepség misével kezdődött, melyet nagy papi segédlettel Densz Géza
celebrált. A szentbeszédet Gyéressy Béla, az ismert művészettörténészmondta, majd a tetemet
visszahelyezték a Szent Kereszt oltár alá, a koporsóra egy kétágú, mezőkövesdi hímzéssel díszí
tett szalagot terítve. Az oltárt is a mezőkövesdiek által ajándékozott matyó himzésű terítő

diszítette.

J"llyzetek: l Csepellényi György neve különbözö formában fordul elő életrajziróinál : Csepellényi. Csepellény. Csepeleny, Cseppellény stb. Itt
a leggyakorihh.legvalószínübh formát használjuk. - 2Egyes életrajzírói a születés helyét - téves helyesírá;sal-- Bittsének írják, sőt .Dicsőt-re
is elferdítette az egyik auktor. Jpaulo Orosz: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi
Eremitae. 1746. Caput XX. 119. page. - 4--50r052 i. m. J20. p. 6Kolldrils Joachim: P. Csepellényi György élete. 17?? - 7Nagy József: Eger
története. Bp. Ing. 134 135. Iap. RRévai Sándor: Csepellényi György. Katolikus Szemle, 1904. évf. októberi szám. - 9Sárközi Zoltán: Me
zőkövesd története 1275 1918. Mezőkövesd város monográfiája. Szerk. Sárközi Zoltán és Sándor István. Mezőkövesd, 1975.76-··77. Iap.

uö. Gergely Sámuel: Telek i Mihály levelezése. VI. kt. Bp. 1913. XXII. 506, 593. -- IOyö. Orsz. Levéltár. Kamarai Levéltár. E 153 (Acta
Puulinorum) Fol. 48. A nagyszombati rendház naplójából 1653-1730.: ..R. P. Georgtus Chepellény cap tus "arebellíbus, qui tabacam (dictam
dohan) in dorso eius sciderant . . demum decollatus est ab eis," ~ Il0rsz. Levéltár, E 332. Összeírások ... Mezökövesd 1751. -- 12..Ita relic
tus iacuit in campo 5 diebus, repertus nihilominus illaesus ab amnibus feris et animalibus intactus in fine Maii." - Orsz. Levéltár. Kamarai
Levéltár. E 153. (Acta Paulinorum) Fol. 48. 13..ln tumba, ubi indutus fuisset sacerdotalibus paramentis, porrecto eidem calice, compressit
tamquam vivus vola sua calicem, tandem sepultus in tempio parochiali Mezőkövesdiensi ab A. R. D. Joanne Nagy, parocho ibidem. Marty- \
risatus est in festo SS. Corporis Christi die 24 Maii 1674." - Orsz. Levéltár. Kamarai Levéltár. E 153 (Acta Paulinorum) Fol. 48. -- 14A szent
té avatásnak három periódusa van: először Róma megengedi, hogy különleges tiszteletben részesüljön a szentté avatásra javasolt. Ekkor
kapja a ..tiszteletreméltó" cimet.A második fázisban Róma .boldogv-nak. majd a harmadik fázisban "szent"-nek nyilvánítja.

A Csepellényi György életével foglalkozó irodalom: Csepellényi életének és mártiremságának első letrója Nagy János volt, aki 1657 óta mükö
dött mint paróchus Mezőkövesden.Hosszú időn átszemélyesen ismerte Csepellény it. Munkáját ma már csak a későbbi életrajzírók utalásai
ból ismerjük. Nem sokkal Csepellényi halála után, I691-ben, jelent meg Bécsben Landor László "Ovis in medio luporum ... Georgii eze
pellini ... historiam ex inquisitione canonica rite facta dirulgavit Ladislaus Lander. Viennae 1691" c. munkája, melyben a címlap előtt tizen
egy képből összeállitott rezmetszetes lap ábrázolja CsepetIényi szenvedéseit és halálát. - 1745-ben is megjelent egy Csepellényi-életrajz, mely
nek alapján a pesti központi papnevelő intézet Magyar Egyházirodalmi Iskolája "Munkálatok" címmel kiadott munkája foglalkozik Csepel
lényi életével (1856). I765-ben Nagyszombaton egy magát meg nem nevező szerző munkája látott napvilágot e címmel: "Vita et mors vene
rabilis patres Georgi Csepelleny .. missionarii apostolici ... per aliquem ejusdem ordinis professum sacerdotem, 1765 Tyrnaviae." Ez a
munka egy mctszetet is tartalmaz. Mindenjel arra rnutat. hogy írója pálos pap-tanár volt. - 1898-ban Mohi Antal tatai plébános több cikké
ben szorgalmazta Csepellény i szentté avatását. - 1904-ben Révai Sándor a Katolikus Szernle októberi számában ismertette "Mezőkövesd

szentjének" életét. -- Ugyancsak a Katolikus Szemle 1905. évi l. számában közölt Pérner László SJ adatokat Csepellényi életével kapcsolato
san. Leskó József: Adatok az egri egyházmegye történetéhez. IV. kt. Eger. 1907. 135. p. - Nováky: Memoria dignitatum ... c. felsorolása
Csepellényi temetéséről tesi említést, de annak időpontját tévesen 1686-ra teszi. - 1927-ben P. Tomcsanyi tollából jelent meg Csepellényi
életrajz, me1y Kollárits Joachim pálos tanárnak az I700-as évek elején megjelent munkáját használta forrásul. - Kisbán Emil: A magyar pá
losrend története c. munkájának I. kőtete (Bp. 1938) a 248. oldalon. a ll. kötete (Bp. 1940) a 125. lapon ír Csepellényiről. - Mérő Mihály:
A Matyóföld és népe. Magyar Katolikus Akció. 1942. évf. februári szám. - 1942 januárjában fr. Ambrus pálos teológus Tiszteletreméltó
Csepel/ényi Györgr maf{yar vértanú élete (Pécs, Lázár Nyomda) cimű munkája hatott lenditően a vértanú iránti tisztelet terjedésére.

1943-ban a"Pécsegyházmegyei Hatóság 1427/1943. sz. engedélyéve') jelent meg-négyoldalas, Csepellényi sírjának képét is bemutató nyomtat
vány Tiszteletreméltó Csepel/ényi György vértanú sírja a sátoraljaújhelyi piarista templomban címmel. (Az 1258 és 1789 között pálos templom
17R9.július 2-an a piaristák tulajdonába ment át. Újabban plébániatemplom.) - Az Utunk c. folyóirat 1944. augusztusi száma Elmélkedés
Tiszteletreméltó Csepellényi György vértanúrói címmel ismertene Csepellényi életét, mezőkövesdi kapcsolatát. - A Margitvirágok 1947. no
vemberi számában Régi szentjeínk eim alatt közölte Csepellényi élettörténetét. - Ugyancsak a Margitvirágok 1948. évf. 3. számában található
cikk T. Csepelényi Györf{.l· vérlt.IIlÚ eimmel. "7 Gyéressy Béla: Documenta Artis Paulinorum. (A Magyar Tudományos Akadet..' ·l Művészet

történeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XII-XIV.) I-Ill. kt. többször emliti Csepellenyit. a lll. kt. 77. lapján 1674-böl származó
eredeti okiratokat is közöl. melyek Csepellény; vértanúságának körülményeit hivatalosan rögzítették. (Bp. 1975-1978). - 1975-ben Sárközi
Zoltán kandidátus. az Orsz. Levéltúr osztályvezetője a Mezökövesd története 1175-/9/8. c. tanulmányában (Mezőkövesdváros monográfiá
ja. Mezőkövesd. 11.)75.) a 77. oldalon néhány sorban vázolja a vallási türelmetlenség áldozatául esett pálos vértanú mártíromságát.
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