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Tamási plébánosok a 18. századi pécsi káptalanban 

 

 Városunk római katolikus plébánosai között a múltban is voltak 

kiemelkedő tudású és tekintélyű emberek. Ma már bizonyára kevesen tudják, 

hogy a 18. században, kevesebb, mint fél évszázad alatt (1726 és 1774 között) 

négy olyan plébános is szolgált Tamásiban, akik később a pécsi székeskáptalan 

tagjai közé emelkedtek. Egyikük Szányi Ferenc még magasabbra jutott, 1802-

ben Pécsről a ma Szlovákiához tartozó Rozsnyó püspökségének élére került. 

 A későbbi kanonokok közül elsőként – és egyben a legrövidebb ideig – az 

1691-ben a Sopronhoz közeli Körtvélyesen született Domsics (Domsich, 

Domsits) Mátyás szolgált Tamásiban 1726-1727-ben. Gimnáziumi tanulmányait 

Pozsonyban, teológiát ugyanitt és Nagyszombatban, filozófiát Budán tanult. 

Első szolgálati helye 1720-tól Szklabonya volt (amely mellesleg Mikszáth 

Kálmán szülőfaluja is), innen Földvárra, majd Tamásiba került, 1727-ben pedig 

előbb Iregbe, aztán a Baranya megyei Hosszúheténybe helyezték. Pécsi 

kanonokká 1728-ban nevezték ki, 1737-től 1762-ig őrkanonok volt, 1733-tól 

püspöki, majd 1737-től általános helynök. 1729-ben a pécsi püspökség 

egyházlátogatásával bízták meg. Pécsen hunyt el 1768-ban, 77 éves korában. 

 Domsicsot egy másik későbbi kanonok, az 1698-as születésű Fonyó 

Sándor váltotta a tamási plébánia élén, akinek egyben ez volt első szolgálati 

helye is. Három évig, 1730-ig tartó tamási munkája idején, 1728-ban nevezték ki 

esperessé. 1730-ban már pécsi kanonok, 1739-ben olvasókanonok és püspöki 

helytartó, 1745-ben kisprépost, 1753-ban pedig nagyprépost lett. 1748-ban ő 

végezte a püspökség egyházlátogatását, ugyanebben az évben pedig egyben 

helynökként igazgatta az egyházmegyét, Klimó György püspök kinevezéséig. 

1741-ben országgyűlési küldött, 1742-ben vármegyei táblabíró, 1748-tól a 

hétszemélyes tábla ülnöke. A fentieken kívül a szeminárium prefektusa, 1734-

től püspöki vikárius, 1734 és 1754 között a pécsi Mindenszentek templom 

plébánosa, 1748-tól scutari-i tituláris püspök. 1767-ben hunyt el, őt is 

székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. 

 Négy évvel Fonyó Sándor távozása után, 1734-ben jött Tamásiba az akkor 

28 esztendős, szekszárdi születésű Fodor István. Teológiai tanulmányait a 

nagyszombati szemináriumban végezte, ezután 1732-től 1734-ig Pécsen szolgált 

káplánként. Pécsi kanonoki kinevezése előtt kizárólag városunkban 

tevékenykedett plébánosként, meglehetősen hosszú időn keresztül, 1734 

áprilisától 1749 szeptemberéig. Szolgálata idején, 1742-ben kezdődött és az ő 

hivatali ideje alatt is fejeződött be az új, máig fennálló katolikus templom 

építése. Pécsi kanonok 1749-ben lett, őrkanonokká csak halála évében 1766-ban 

lépett elő. A pécsi székesegyház kriptájában nyugszik. 

 A későbbi rozsnyói püspök, Szányi Ferenc a felvidéki Tornán, 1740-ben 

látta meg a napvilágot. A teológiát 1765-ben ő is Nagyszombatban fejezte be. 



1765-1766-ban a Baranya megyei Vajszlón, 1766 és 1768 között Regölyben, 

1768 és 1774 között pedig Tamásiban volt plébános. Közben 1770-től már 

tanított a pécsi szemináriumban, 1773-ban a szeminárium rektoraként 

kanonokká lépett elő, 1777-ben olvasókanonok, 1790-ben generális vikárius, 

1792-ben pedig nagyprépost lett. 1802-ben a rozsnyói egyházmegye püspökévé 

nevezték ki, amelyet 1810-ben bekövezett haláláig igazgatott. 
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