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ELŐSZÓ.

Amellett, hogy az esztergomi kanonokok élet
rajzának összegyűjtésével foglalkozó káptalani tagok 
munkásságát az illetők nevei mellett felemlítem, nem 
mulaszthatom el e helyen is elmondani, hogy munkám 
összeállításában nem jártam járatlan utón.

Veres Pál alőrkanonok volt az első, aki 1585-ben 
elkezdte összeírni a kanonokok névsorát. Utána mások 
is találtak időt egyes adatok feljegyzésére, mig végre 
1689-ben Dolny István olvasókanonok, az eddig 
összeállított névsort bevezette egy új könyvbe. Mun
káját folytatta Illyés István nagyprépost (1688— 1711.) 
és mások. A XVII, század derekától már rövidebb- 
hosszabb életrajzot is nyújt a kézirat; Miután e be
jegyzéseket rendszerint a beiktató éneklőkanonok vagy 
helyettese végezte, a kézirat „Liber Cantoralis“-nak 
neveztetett el.

Ezen, a főszékesegyházi káptalan magánlevél- 
tárában őrzött feljegyzéseket, Kaprinay kétszer is 
lemásoltatta kéziratai között. Az egyik,' a quart pél
dány megvan az egyetemi könyvtár kézirattárában 
(Nr. 45.), a másik, a folio-példány pedig a Μ. N. 
Muzeum könyvtárának kéziratgyüjteményei között. (Föl. 
Lat. 335. III. kötet.)

1628-ban a káptalan egyik kiváló tagja, Babóthy 
Ferencz, lát a kanonokok névsorának kiegészítéséhez.
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Lehetőleg visszanyúl a régibb századokba, s már a
XIII. századból közöl neveket, a melyek mellett ott 
áll az évszám is, de a forrást, ahonnan merített, soha 
nem említi. E — kötéséről „Liber Ruber“-nek nevezett 
kézirat — később elhányódott, és csak 1691-ben került 
elő a régi úrbéri iratok között. Ettől fogva nemcsak 
az 1630— 1691-iki időkből vezettek be utólagosan 
egyes adatokat, hanem a kinevezések sorrendjében, 
az új kanonokok életrajzát is beírták egészen 1710-ig.

A XIX. század kezdetén több eredeti okmány
ból és nyomtatott forrásból merítve, Baerenkopf Ignácz 
szenttamási prépost kísérli meg a mohácsi vész előtti 
kanonokok névsorát egybeállitni.

Majd Palkovits György szentistváni prépost ( j 8 i 6  

— 1835.) lemásolja Babóthy kéziratát és folytatja az 
adatok közlését, rendszerint csak az installáczió napját 
és az előléptetéseket jelelvén meg, 1805-ig.

Az esztergomi főszékesegyház felszentelése alkal
mából 1856-ban Kemp Mihály őrkanonok nagy gond
dal és fáradsággal időrendi sorba szedi a kanonokok 
névsorát, a legrégibb időtől fogva végig. Ez a szerfelett 
hiányos névsor az egyetlen munka, mely nyomtatás
ban is megjelent.

1872-ben Szabó József nilopolisi felszentelt püs
pök és szentistváni prépost, meghatva attól a kegye
lettől, mely elődeinek kezébe adta a tollat, összeszedte 
mindazt, amit már feljegyezve talált, sok könyvet 
átlapozott, sok lapot beirt az ő jellegzetes gömbölyű 
betűivel, hogy egy elég terjedelmes kötetben össze
foglalja az összes esztergomi kanonokok életrajzát. 
Munkája azonban nem látott napvilágot.

Végre 1876-ban Forgách Ágoston gróf, nagy
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prépost irta össze két kötetben az esztergomi káptalan 
tagjainak száraz névsorát.

Ennyi kísérletezés, kezdeményezés történt, ennyi 
előmunkálat végeztetett már, amidőn b. e. főpásztorom 
Simor János bibornok-érsek 1890-ben megbízott az 
esztergomi kanonokok életrajzának megírásával.

Egyéb teendőim sokszor megakasztottak e mun
kában, a száraz adatgyűjtés, az eredménynyel arány
ban nem állő levéltári kutatás sokszor szegte kedvemet, 
s talán .végleg felhagyok a megbízatás teljesítésével, 
ha nem vésődik oly mélyen emlékezetembe a halállal 
vivődő egyházfejedelemnek 1891 január 22-én, halála 
előtt alig nehány órával hozzám intézett azon kér
dése: „mit csinálnak kanonokjaid?“ s azon figyelmez
tetése, hogy az összekeresett anyagot ne hagyjam 
szétkallódni, hanem igyekezzem a munkát befejezni.

így jött létre e könyv, mely most a magyar katholikus 
egyház történetének kilenczszázados évfordulója alkal
mával, a főkáptalan bőkezűségéből napvilágot lát.

Dolgozatomban főképen arra fektettem a súlyt, 
hogy a mohácsi vész előtti időből lehetőleg teljes 
névsort adjak. Evégett átkutattam nem csak az eddig 
megjelent oklevélgyűjteményeket, hanem az összes 
rendelkezésemre álló levéltári anyagot is.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a mo
hácsi vészt megelőző időből a kettős évszám nem azt 
jelenti, hogy ki meddig volt kanonok, hanem, hogy 
a kezem közt megfordult okmányban ettől—eddig 
találkoztam az illető nevével. Viszont, a későbbi 
időből feltüntetett év, hó és nap nem mindig a kine
vezés, hanem igen gyakran a beiktatás idejét jelzik 
a „Liber Cantoralis“ adatainak alapján.
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Az egyes életrajzokban, kivált az olyanoknál, 
akik magasabb egyházi méltóságokba jutottak, kiter
jeszkedtem a káptalanból való kiválás után befutott 
életpályára is. Igyekeztem feltüntetni, mit tettek a 
káptalan tagjai a haza javára, mennyit áldoztak a 
közczélokra, a jótékonyság oltárán, mint működtek 
az irodalom terén stb.

Nem kecsegtetem magam azzal, hogy munkám
ban megvan az elérhető legnagyobb teljesség. Nagyon 
is jól tudom, hogy legjobb igyekezetem mellett sem 
sikerült minden, az esztergomi kanonokokra vonatkozó 
adatot összegyűjteni. De ez, mig újabb levéltárak 
nyílnak meg, mig újabb oklevelek jönnek napfényre, 
nem is lehetséges.

Részemről kevesebbel is beérem. Nekem elég a 
tudat, hogy azt az óhajt, amely a káptalan tagjaiban 
évszázadról évszázadra megújult: valami maradandó 
emléket állítani az ősök emlékének, csekély erőmmel 
segíthettem megvalósítani s a főegyházmegye tör
ténetének megírásához néhány lappal hozzájárulhattam.

Budapest, 1899 augusztus i-én.

Kollányi Ferencz.



BEVEZETÉS.

I.

A káptalan alapítása. Anyagi ellátása. Jövedelmei es ezek kezelése. Menekülése 
*

Pozsonyba. Letelepedése Nagyszombatban. Visszatérése Esztergomba.

Midőn az esztergomi székesegyház szent István 
alapításából felépült, megalakult az érsek körül az az 
egyházi testület is, amelynek rendeltetése volt egy
részt a székesegyházban az isteni tiszteletet végezni, 
másrészt pedig az érseknek az egyházmegye kor
mányzásában segélyére lenni : a káptalan.

Tagjai, mig a papnevelés ügye szervezve nem 
volt, az érsek meghívása folytán különféle szerze
tes házakból kerültek ki, később pedig azok sorai
ból, akik a káptalani iskolában tanulmányaikat elvé
gezték.

Mint máshol, úgy Esztergomban is közös élet
módot folytattak;1 egy fedél alatt laktak, együtt 
étkeztek, egyforma öltözetben jártak, Chrodegang 
metzi püspök szabályainak megfelelően.2 Ellátásukról, 
élelmezésükről s összes szükségleteikről az érsek gon
doskodott.3 S ez nem is járt reá nézve valami nagy 
teherrel.

1 Karácsonyi: Szent Gellert élete és művei. Budapest, 1897. 121.
2 Péterffy: Sacra Concilia in Regno Hungáriáé. Posonii, 1741. I. 56.
3 U. ott. 58. Knauz abban a véleményben volt, hogy az esztergomi egy

házzal egyidejűleg alapította meg sz. István király az esztergomi főkáptalant is
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A szent király, aki oly nagylelkű bőkezűséggel 
gondoskodott az általa létesített egyházi intézmények 
fenmaradásáról, gazdagon ellátta az esztergomi egy
házat is, amelyet az összes magyar egyházak fejének 
kívánt tekinteni. Ebből bőven tellett a káptalan tag
jainak is, akik az önmegtagadáshoz szokva, a közös 
élet egyszerű keretében sem nem ismerték, sem nem 
óhajtották a bőség, a kényelem előnyeit. Életük igény
telenül, zajtalanul, nyugodtan folyt le, úgyszólván 
csak a legszükségesebb mindennapi ellátásra szorít
kozva, Istennek hűséges szolgálatában.

Később, a közös élet megszűntével, megváltoz
tak a viszonyok.

A zárdaszerü lakásból, monostorból kivonultak, 
és kisebb házakat építettek maguknak. Az élelmi 
szereket s egyéb szükséges dolgokat többé nem a püs
pök utalványozta ki számukra, hanem a káptalani 
jövedelmekben részesedtek. E jövedelmek azonban 
kezdetben oly szerények voltak, s emellett annyi felé 
s oly aránytalanul osztattak szét, hogy az alsóbb 
fokon lévő kanonokoknak már alig jutott.

A szemmel láthatóan növekedő szegénységen, a 
mind elviselhetlenebbé váló nélkülözésen, jámbor ki
rályaink, főpapjaink s egyes buzgó hívek segítettek.

1156-ban Mór esztergomi érsek, hogy a kano
nokok annál szívesebben végezzék a breviáriumot, 
úgyszintén hogy jelen legyenek minden szombaton

minden valószínűség szerint 999-ben. Szerinte bizonyára adott ki erről — mint 
más alkalommal is tette — alapító-oklevelet, bár ennek semmi nyomát sem ta
láljuk emlékeinkben. Ennek oka hihetőleg abban rejlik, hogy az oklevél zárt 
alakban őriztetett a székesegyház levéltárában, s mert soha ennek szüksége elő 
nem állott, az oklevél nyilvánosságra nem jutott, átírva, lemásolva nem lett, mig 
végre midőn 1188—89-ben a székesegyház a lángok martaléka lett, e nevezetes 
irat is megsemmisült. — Knauz: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 
1874. I. 35. Valószínűbb azonban, hogy sz. István nem tett alapítványt külön 
a káptalan javára, hanem a káptalan szükségleteit az érsek látta el a közös egy
házi javakból. S csak később,j körülbelül a X II. század közepén válik meg az 
érsek a káptalantól s jut ez utóbbi birtokjoghoz.
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az általa a B. Szűz tiszteletére emelt oltárnál mon
dandó szentmisén, s hogy a jövőben legyen miből 
vacsorálniok, II. Gejza király beleegyezésével 70 köz
ség tizedét ajándékozza a káptalannak.1 1174-ben
III. Béla az esztergomi vámot adományozza nekik.2 
1198-ban Jób érsektől megkapják az esztergomi bor
tizedet.3 1201-ben III. Bélától az esztergomi vámot, 
1206-ban II. Endrétől megkoronáztatása emlékére a 
királyi kincstárból fizetendő évi 100 márka ezüstöt.4 
1208-ban János érsektől a bácsi egyházat és a mocsi 
kápolnát, hogy ezek jövedelmeiből sz. Adalbert nap
ján ünnepélyes lakomát tarthassanak.5 Ugyanő 12lo 
ben nekik adományozza a szemerei egyházat, hogy 
mindenszentek napján nagyobb ebédet adhassanak.6 
1210-ben újból érezteti bőkezűségét káptalanéval. Tu
domására adja mindenkinek, hogy segíteni óhajtván 
az esztergomi kanonokok nyomorán, a nagyszombati 
egyház jövedelmeit átengedi nekik, hogy ebből 
mindennapi kenyeret s esetleg húst szerezhessenek 
maguknak.7 1221-ben úgy intézkedik II. Endre, hogy 
az esztergomi káptalan minden kocsi só után, melyet 
Aranyos-Vinczből elszállítanak, egy darab sót kapjon.8 
1237-ben IV. Béla megerősíti II. Endre adományát 
a sághi és ebedi földeket illetőleg.9 1274 táján Jenőn 
és Thékán kapnak földet Mochor (de genere Cortul) 
nevű nemes embertől.10 1250-ben Baza, Boroncs és 
Bertalan muzslai lakosok ajándékoznak a káptalannak

1 Knauz I. 107
2 U. ο. I. 122.
8 U. ο. I. 153.
4 U. ο. I. 185.
5 U. ο. I. 187.
6 U. ο. I. 195.
7 U. ο. I. 197.
8 U. ο. I. 277.
9 U. ο. I. 322.

10 U. ο. I. 371.
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Ebeden földeket.1 1264-ben Zozimas váradi püspök 
Somogymegyében szerzett beregi birtokát engedi át 
a káptalannak, részint hálából a kora ifjúságától él
vezett jótéteményekért, részint pedig, hogy a kano
nokok, akik nem szűnnek meg éjjel-nappal imádkozni 
úgy az élők- mint a megholtakért, őt is befoglalják 
ájtatos könyörgéseikbe.2 1270-ben megkapják V. Ist
vántól az esztergomi vámnak azon részét, amelyet 
eddig az esztergomi főispán élvezett.3 Ugyanőtőle 
kapják 1270-ben, megkoronáztatása emlékére, Epölt.4 
1272-ben Peturke epöli lakos, miután egyetlen fia 
elesett a csatában, birtokát a káptalanra hagyomá
nyozta.5 1276-ban kapják Gyarmathot IV. Lászlótól.6 
1283-ban Vancsai Beke végrendeletében egyik bars- 
megyei birtokát hagyományozza rájuk.7 1288-ban 
László nagyprépost adományozza a káptalannak gyerki 
birtokát.8 1291-ben III. Endre megkoronáztatása em
lékére átengedi nekik a némethii birtokot.9 1297-ben 
ugyancsak III. Endrétől kapják Páldot és Gyarmathot.10

Körülbelül a XIV. század kezdetén látjuk meg- 
kevesbedni ezen adományozások és hagyományok 
számát. De ekkor már a káptalan anyagi ellátása 
biztosítva volt, sőt szerzésre is gondolhattak és nem 
egyszer olvassuk okleveleinkben, hogy az esztergomi 
káptalan pénzét gyümölcsöztetőleg elhelyezi, vagy 
pedig itt, vagy amott, földet, malmot stb. vásárol.

1397-ben az egyházlátogatás alkalmával a káp

1 Knauz I. 353.
2 U. ο. I. 502.
3 U. ο. I. 575-
4 U. ο. I. 578.
5 U. ο. I. 598.
6 U. 0. II. 49.
7 U. ο. II. 169.
8 U. ο. II. 241.
9 U. ο. II. 293.

10 U. ο. II. 395.
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talani tagok vallomása szerint, a következő birtokok 
voltak a káptalan tulajdonában.1

Dunáninnen: Nyír, ez azonban ekkor már régtől 
fogva pusztán, lakatlanul állott. Kesztölcz, Dorog, 
Epöl s a Somogyvármegyében fekvő, de szintén el
pusztult Bény. Ezenkívül vámot szedtek Esztergom 
városa kapuja előtt, a polgárságtól pedig helypénzt 
kaptak, amit sz. Mihály napján szoktak lefizetni. Ennek 
egy negyedrésze a szigeti apáczákat s a szenttamási 
prépostot illette. A többinek egy ötödét a nagypré
post, egy tizedét az olvasókanonok kapta, mig a 
fenmaradt összeg a káptalan többi tagjai közt oszta
tott szét. Hasonló módon osztották fel a párkányi 
vámjövedelmet is.

Dunántúl: Ebed, a halászati joggal együtt; itt 
többnyire vizát és kecsegét fogtak. Ebből is egy 
ötödrészt kapott a nagyprépost és egy tizedet az 
olvasókanonok, de csak abban az esetben, ha a ha
lászat idején székhelyükön tartózkodtak. Továbbá : 
Nána, Kistata, Gyarmath, Patak, Páld, Keszi, Da- 
másd, Baráti, Gyerk, Kürth és Némethi, az itt lévő 
malmokkal s a kevés jövedelmet hajtó vámmal együtt.

Úgyszintén Szebelléb, Ságh, az agyagost halá
szat, és Esztergomban két malom. E malmok jöve
delméből csak úgy kapott egy részt a nagyprépost 
és az olvasókanonok, ha ezen javadalmak mellett 
még egy kanonoki javadalmat is élveztek. Hasonló
képen a káptalané volt a Kisduna partja is, a bel
város falától egészen a Vízivárosig.

1 A  káptalanra vonatkozó nagybecsű adatok legnagyobb részét egy X V . 
századbeli írásból vettük, mely a következő czimmel őriztetik a káptalan magán- 
levéltárában: Visitationale Venerabilis Capituli Ecclesiae Metropolitanae Strigo- 
niensis, Acta visitationis anni 1397 ac etiam statuta ejusdem Venerabilis Capituli 
in se continens. Acta Lectoralia Tit. X II . Nr. 4. A  visitatiót kiadta Battyáni: 
Leges Ecclesiasticae. Claudiopoli, 1827. III. 297. hibás szöveggel és a statú
tumok nélkül. Utána pedig Fejér: Codex Diplomaticus X . 2. 506. megrövi
dítve, csonkán.
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Nagyobb B  arsmegy ében: a gabona, bor, bárány, 
kecske és méhek után járó tized. Ebből mindenek
előtt 25 márka jutott a kanonokoknak s az oszláni 
kerületből a quarták.

A hegyalattinak nevezett kerület quartáit közö
sen kapták a szentistváni prépost és a barsi főespe
res, a susoli kerület quartáit pedig a szentistváni 
káptalan őrkanonokja, kivéve Apátit, Vezkát és Le- 
hocskát, ahonnan a quarták a garamszentbenedeki 
apátot illették. Az ezen felül befolyó jövedelemből 
egy ötödrészt kapott a nagyprépost, egy tizedet a 
lector, a maradék pedig a kanonokoké lett.

Kisebb Barsmegyében igy osztatott szét a ti- 
zedjövedelem. Mindenekelőtt lehetőleg igazságos fel
becsüléssel öt részre osztották az összes majorokat. 
Ebből egy a nagypréposté lett. A többit ismét 
elosztották 10 egyenlő részre s ebből egyet ka
pott az éneklőkanonok, a többit pedig a káptalan 
egyéb tagjai. Mindenkinek jogában állott a neki ju
tott tizedeket akár természetben beszedni, akár el
adni, akár bérbeadni. Itt nem voltak quarták, hanem 
volt sedecima, ezt pedig a plébánosok kapták.

Nyitramegyében az összes quartákat az olvasó
kanonok kapta. A tizedjövedelemből egy ötöd a nagy
prépostnak, egy tized a lectornak jutott, a többi a 
kanonokoké lett.

A szemerei tizedet, a quarták kivételével, ame
lyeket a plébánosok élveztek, a kanonokok kapták 
meg. Ugyanígy volt Nagysarlón és Kéménden. Szöl- 
gyénben a quartákat a sz. Lászlóról nevezett eszter- 
gom-újvárosi plébános kapta, a tizedek ötödét a nagy
prépost, egy tizedét pedig az olvasókanonok. A 
bortizedet azonban az érsek szedte.

Az esztergomi bortizedet két helyen szedték, 
úgymint, sz. János kápolnájánál és szent Anna kapuja 
előtt. Ebből 10 akó a szentkereszt oltárának igaz
gatójáé volt, mint vári plébánosé. Ugyanennyi jutott
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a bajomi plébánosnak; a keresztelő sz. Jánosról ne
vezett szent Tamás-hegy alatti egyház plébánosának 
pedig két kanonoki rész.

A többinek tizedrészét a szentgyörgymezei pré
post kapta, mint főszékesegyházi főesperes. A mara
dék ötödrésze a nagypréposté, tizedrésze a lectoré, 
a többi a kanonokoké lett ; előbb azonban még le
vontak ebből 6 kanonoki részt a karbeli papság szá
mára, s egyet-egyet az alolvasó-, az aléneklő- és az 
alőrkanonoknak.

Az összes nagyszombati tizedjövedelem, úgy
szintén a sasadi és örsi bortized, a nagyprépost és 
az olvasókanonok kizárásával, csupán csak a kanonokok 
közt osztatott szét.

A tizedek s egyéb jövedelmek bérbeadását, 
szent Lőrincz napját megelőzőleg egy hónapon 
keresztül mindennap közhírré kellett tenni. Sz. Lőrincz 
napján a nagymise végeztével történt azután a vá
lasztás, a tett ajánlatok közt.

Ha valamelyik kanonok vette bérbe a tizedjöve- 
delmet, s a haszonbérösszeget a kitűzött határidőre 
elmulasztotta lefizetni, egy márka, ha a második ter
minust sem tartotta be 2 márka, harmadik esetben 
3 márka bírságot fizetett s igy tovább. Sőt a követ
kező esztendőben az ilyen sem maga, sem mint társ, 
sem mint más meghatalmazottja nem bérelhetett ki 
semmiféle káptalani jövedelmet.

A dézsma, vámok stb. beszedésére a maga so
raiból úgynevezett dicatorokat választott a káptalan. 
Egy időben sokat viszálykodtak ezeknek díjazása 
felett, hogy miből kapjanak, hogy mennyit kapjanak. 
Végre a káptalan abban állapodott meg, hogy min
den egyes dicator a következő fizetést kapja: Nagy- 
Barsmegyében minden 100 forint után 3 forintot és 
minden 100 dénár után 3 dénárt. Kis-Nyitrában és 
Kis-Hontban minden 100 frt után 2 frtot és minden 
100 dénár után 2 dénárt. A felmerülő költségeket
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pedig a méhek, bárányok stb. után befolyó pénzből 
fedezzék. Nem tartozott a lehetetlenségek közé, hogy a 
dicator hamis, vagy régi, értéktelen pénzt fogadott 
el dézsmaszedés alkalmával, vagy maga is kicserélt 
néhány jó monetát ilyen értéktelen rézdarabbal, a 
káptalan érzékeny veszteségére. E visszaélés ellen 
úgy védekezett a káptalan, hogy a központban az 
összes jövedelmek kezelésével megbízott kanonoknak 
kötelességévé tették az értéktelen, vagy nem teljes 
értékű pénzdarabok visszaadását, azzal, hogy az illető 
dicatortól jó pénzt kívánjon be ezek helyett. Ha a 
dicatorok közül valaki erre nem lett volna hajlandó, 
a legközelebbi osztozkodásnál minden általa beszól-o
gáltatott rósz pénznem helyett két jót tartottak vissza 
a káptalan javára az ő osztalékából.1

A káptalani jövedelmek kezelését, szétosztását a 
káptalan kebeléből külön e czélból megválasztott tag 
eszközölte, akit divisornak neveztek. Ennek a kezei
hez folyt be a jövedelem a dicatoroktól, a bérlőktől, 
a vámszedőktől stb. s ő osztotta szét a kanonokok 
közt a megszabott módon és arányban. A kezelt pénz
összegekről pontos jegyzéket vezetett. A késedelmes 
fizetőket igyekezett a határidő pontos betartására szo
rítani. A kanonokok egymásközti tartozásait kiegyen
lítette, lefogván a követelést az adós osztalékából. Mint
hogy azonban ez sokszor kényes helyzetbe hozta őt tár
saival szemben, s akár teljesítette a lefogást akár nem, 
egyik kollégájának neheztelését okvetlenül magára 
vonta, a káptalan czélszerünek látta oda módosítani 
az eljárást, hogy a divisor a tartozást csak abban az 
esetben tartozott lefogni, ha a követelés jogosultsága 
a káptalan színe előtt előzetesen beigazoltatott.

Más okból sem volt kellemes ezt a tisztséget 
betölteni. Különösen a pénzüket türelmetlenebbül váró 
kanonokok részéről volt nem egyszer sértegető, gya
lázkodó szavaknak és támadásoknak kitéve. Aminek

1 Visitationale Föl. 27. b. 28.
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azután nem egyszer az lett a következménye, hogy 
a divisor jogos felháborodásában ott hagyta hivatalát. 
Ezt ágy akarta a káptalan elkerülni, hogy egy márka 
bírságot rótt ki mindazokra, akik a divisort bármi 
okból megsértették. Ha valakinek kifogása volt eljá
rása ellen, bejelenthette kifogásait a káptalannak, s 
ha a divisor csakugyan hibásnak találtatott, a káptalan 
szabta ki rá a megérdemelt megrovást, vagy büntetést.

Ha a káptalan egyik-másik tagját megfosztotta 
jövedelmeitől, mivel ez nem tartózkodott székhelyén 
s az illető ezt a divisor roszakaratának tulajdonította, 
sőt emiatt vagy az érseknél, vagy helynökénél, vagy 
pedig magánál a felségnél bepanaszolta, a káptalan azo
nosította magát divisorával, és saját költségén támo
gatta, védelmezte őt, az igaztalan meghurczolás ellen.

Ha esetleg olyan kiváló személyiségű vendég 
érkezett Esztergomba, akit valami úton-módon hono
rálni kívánt a káptalan, az ajándék beszerzése a divi
sor gondját képezte.

Hivatalos esztendejének leteltével a divisor a 
káptalan elé terjesztette számadásait.

Fáradozása fejében az összes általa kezelt jöve
delmek századrészét kapta a káptalantól.

A XIV. század végén a káptalani birtokok leg
nagyobb része kisebb majorságokra volt felosztva, 
amelyeket az egyes kanonokok közt osztottak szét 
haszonélvezetre. Miután azonban a káptalan nem ren
delkezett annyi majorsággal, ahány kanonokja volt, s 
miután ezek közt a birtokok közt már csak a távol
ságra való tekintettel is nagy volt a különbség, ki 
volt mondva, hogy az egyes kanonokok kinevezte- 
tésük sorrendje szerint tarthatnak igényt e gazdaságok 
haszonélvezetére. Ha olyan kanonok halt meg, akinek 
volt ilyen majorsága, a sorrendben utána következő 
tiz nap alatt nyilatkozott, kívánja-e a kezelést átvenni 
vagy sem. Ha nem nyilatkozott, a jog átszállóit az 
utána következőre.
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A ki, miután már elvállalta valamely majorság 
átvételét, megbánta elhatározását, és akár mert a 
gazdaság távolabb esett, akár mert más valami okból 
nem találta megfelelőnek, visszalépett, és io napon 
belül nem vette át a kezelést, nem terjeszthette ki 
igényeit más gazdaságra.

A gazdaságok gondos kezelése, jókarban tartása 
és feljavítása, lelkiismeretbeli kötelessége volt minden 
kanonoknak. Sőt nehogy e gazdaságok elhanyagol- 
tassanak, a káptalan kellő ellenőrzésről is gondoskodott.

Évenkint, augusztus 9-én, sz. Lőrincz vigíliáján 
összegyűlt a káptalan, és két tagot választott ki sa
ját kebeléből, akik a gazda kíséretében kötelesek 
voltak bejárni az összes káptalani birtokokat, és a 
látottakról a káptalannak jelentést tenni. Ha azt ta
pasztalták, hogy valamely major vagy szőllő roszul 
van gondozva, hanyagul van művelve, a káptalannak 
jogában állott az illető kanonok kezéből a gazdaságot 
kivenni, és annak haszonélvezetét másra ruházni. 
Ugyanígy járt az is, aki székhelyétől egy éven túl 
távolmaradt.

Hasonló ellenőrzést létesített a káptalan a job
bágyok helyzetének ismerése, és a részükről felmerülő 
panaszok elintézése czéljából is.

Sokszor megtörtént ugyanis, hogy a jobbágyok 
ügyes-bajos dolgaikkal közvetlenül a káptalanhoz for
dultak és Esztergomban keresték fel uraikat. Ez nem
csak ezekre a szegény emberekre nézve volt terhes, 
hanem a kanonokokra is bizonyos kellemetlenséggel 
járt, kivált ha panaszaikat nem lehetett azonnal elin
tézni s emiatt békétlenkedni, lármázni kezdtek. Hogy 
ennek eleje vétessék, a káptalan minden évben ki
küldte két tagját, hogy a panaszokat meghallgassák, 
és bizonyos hatáskörrel a káptalan nevében intézked
jenek. Csak fontosabb ügyekben kellett előbb a káp
talan határozatát kikérniök.1

1 Visitationale 34—38.
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Régente, még jóval 1397 előtt, minden kanonok 
egy kenyeret kapott naponta az érsektől. Az érsek 
e járandóságot később a nagyszombati, kéméndi és 
sarlói tizedek átengedésével megváltotta. A napi osz
talék azonban megmaradt továbbra is, oly formán, 
hogy azok a káptalani tagok, akik karingbe öltözve 
és capuciummal fejükön jelen voltak a szentmisén, 
és pedig legalább glóriától, vagy az oratio kezdeté
től az utolsó áldásig, egy napra elegendő kenyeret 
és 3 dénárt kaptak. Akik pedig a vesperán is meg
jelentek, azok még 2 dénárt. Ha valakit súlyos 
betegség gátolt a megjelenésben, a jelenlevőkkel 
egyformán részesedett a kiosztott kenyérben és 
pénzben.

E jövedelmek mellett, a kanonokok legnagyobb 
részének megvolt javadalmuk után járó szabad laká
suk is. Ezek közül a nagyprépost, az olvasókanonok, 
a szentgyörgymezei, szenttamási és szentistváni pré
postok a lakás fejében semmiféle szolgálatra nem 
voltak kötelezve. Rendszerint azonban bizonyos köte
lezettséggel járt a lakás. így pl. a gömöri főesperes 
sz. Tamás apostol napján 90 dénárt és két viasz
gyertyát tartozott a karbeli áldozároknak adni, az 
általuk végzett misék fejében. A komáromi föesperes 
pedig köteles volt évenkint egy énekes misét végezni, 
vagy végeztetni Ruffy János püspök lelkiüdveért, aki 
a házat a főesperességnek hagyományozta. Meg volt 
még a maga háza az éneklő- és őrkanonoknak, a 
barsi, honti, nyitrai főespereseknek, az Oltáriszentség 
kápolnája, a bold. Szűz kápolnája, a sz. Adalbert, 
sz. Margit, sz. Sebestyén oltárok igazgatóinak.

Még a mohácsi vész előtt, a XVI. század kez
detén, bizonyos zavart, eltitkolhatlan rendetlenségeket 
észlelünk a káptalan vagyoni állapotában.

Már 15 16-ban általános panaszként hangzik fel 
a káptalanban, hogy az egyes birtokrészek, major
ságok jövedelmeit aránytalanul osztják fel a kano-

b
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nokok között, amennyiben az egyik túlsókat kap, a 
másik pedig nagyon is keveset.

1530-ban még rikítóbb színekkel festi Várday 
Pál prímás ez állapotot, midőn úgy nyilatkozik, hogy 
mig a káptalan egyes tagjai fényben és bőségben 
dúslakodnak, addig a másik résznek alig van annyija, 
hogy a mindennapi kenyeret megszerezhesse magának.

A káptalan maga is belátta ennek a helyzetnek 
tarthatlanságát s a jövedelmek szétosztására nézve 
az 1530. évben újabb szabályzatot dolgozott ki, ame
lyet Várday érsek is megerősített.

A statútumok egyik újítása a decani állásnak 
újból való szervezése volt.

A decant a káptalan saját kebeléből választotta, 
s reábizta összes jövedelmeinek kezelését. Meghagyta 
neki, hogy járja be a káptalani birtokokat és min
denütt hirdesse ki, hogy a káptalan jövedelmeit 
egyedül ő s az ő megbízottai vannak jogosítva be
szedni.

A jövedelem szétosztására nézve pedig megálla
pították, hogy a nagyprépost az összes jövedelmek 
egy ötödrészét, az olvasókanonok egy tizedrészét 
kapja, a többiek pedig mind egyformán részesüljenek.

A káptalan egy pénzesládát szerzett be, ame
lyet legalább két kulcscsal lehetett elzárni. Ide tették 
be azt a pénzt, amit egyes kanonokoktól büntetés 
czimén elvontak, s ezt a káptalan közös czéljaira 
fordították.

A malmok jövedelmeit is a decan kezelte s ő 
is osztotta szét a káptalan tagjai közt. A tatarozások, 
javítások a közösből eszközöltettek. A decan fárado
zásai fejében második részt kapott a jövedelmekből.

Az összes tisztektől, a dézsma és tizedszedőktől 
bekivánták a megelőző évről szóló számadásokat, s 
ha valaki vonakodott volna ezt beszolgáltatni, összes 
jövedelmeinek letartásával kényszeritették rá.

A jövedelmek behajtásával megbízottak, mihelyt
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kőrútjukat befejezték, tartoztak a magukkal hozott 
pénzt a káptalannak a consistoriumban átadni.

A káptalan jövedelmeinek, ügyeinek kezelésével 
megbízott kanonokok, a nagyobb ünnepek alkalmá
val, úgymint: karácsony, 'újév, háromkirályok, gyertya
szentelő B. Asszony, pálmavasárnap, nagycsütörtök
től húsvéthétfőig, pünkösd, úrnap, Nagyboldogasszony, 
mindenszentek és sz. Adalbert két ünnepén, kötelesek 
voltak Esztergomban tartózkodni és az isteni tiszte
leten résztvenni.

Szükségesnek látta a káptalan kimondani azt is, 
hogy a nagyprépost és olvasókanonok ne csak a na
gyobb jövedelmet élvezzék, hanem állásukkal járó 
kötelességeiket is teljesítsék. Ellenkező esetben a káp
talan maga lesz kénytelen, természetesen az ő költ
ségükre, helyettesítésükről gondoskodni.

Még a gazdasági bajoknál is szomorúbb világí
tásba helyezik az akkori viszonyokat azok az intéz
kedések, amelyekkel az érsek a káptalan egyes mu
lasztásait kívánta helyre hozni.

így pl. elrendelte, hogy a votiv misék, kivált a . 
melyek jövedelemmel járnak, a jövőben ismét rende
sen végeztessenek. Máskülönben az érsek a kápta
lan terhére lesz kénytelen a káptalan hanyagságát 
pótolni. A kápolna- és oltárigazgatók jövedelmeik
nek legalább felét fordítsák kápolnáik és oltáraik 
kijavítására, díszítésére. A kialudt lámpákba szerez
zenek olajat s gondoskodjanak arról, hogy ezentúl 
ismét égjenek az Istennek dicsőségére.

És mit szóljunk ahhoz, hogy az érsek szüksé
gesnek látja ennek a nagy, fényes testületnek némely 
tagját még arra is figyelmeztetni, hogy nem illik 
úgy élniök, mintha házról-házra koldulva kéregetnék 
össze napi élelmüket, hanem okos beosztással és 
számítással igyekezzenek tisztességes, rendes háztar
tást vinni.1

b *

1 Visitationale Föl. 45— 46.
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Midőn a nagy nemzeti szerencsétlenség, a mohácsi 
ütközet után, a török álnokság Budát is hatalmába 
kerítette, előre lehetett látni, hogy Esztergom sem 
fogja elkerülhetni a veszedelmet. Várday Pál érsek 
tehát tanácsosabbnak látta a várat Ferdinándnak át
adni, hogy annak megerősítése és védelme annál 
inkább biztosítva legyen. O maga pedig Pozsonyba 
költözött, a hová a káptalan is követte őt, a levél
tárral, az egyházi ruhákkal, szerekkel együtt.1 Azon
ban itt sem volt sokáig maradásuk. 1543-ban Eszter
gom elfoglalásának hírére a káptalan is tovább vonult 
és Nagyszombatban telepedett le, ahol ettől fogva 
közel három évszázadon keresztül állandóan tartóz
kodott.2

A XVII. század második felében ismét nehéz 
napok virradtak a káptalanra. A háború okozta szen
vedésekből bőven kijutott nekik is. Szent-Benedek, 
Nagyszombat Thököly hadjáratának, esztergomi bir
tokai pedig a török dulások körébe estek. Sőt midőn
1683-ban Thököly Nagyszombat felé közeledett, a 
káptalan maga is két részre szakadt. Az egyik rész 
értékesebb holmiaival Bécsbe menekült, a másik pedig 
nyíltan Thököly pártjára állott.3

A Thököly által kiállított védlevél és a meghódo
lás azonban nem óvta meg őket az erőszakos fosz
togatástól. Thököly biztosai maguk elé idézték a káp
talan képviselőit, és 30000 arany váltságdíj lefizeté
sét követelték tőlük azon a czimen, hogy őnekik is 
ekkora összegen kellett prédikátoraikat a gályarab
ságból kiváltaniok. A káptalan azonban nem rendel
kezett ennyi pénzzel. Hosszas alkudozás után végre

1 Istvánffy: Historia Regni Hungáriáé. Viennae, 1758. p. 162.
2 1556-ban I. Ferdinand az országgyűlés kérésére törvénybe iktatta, hogy 

tekintettel a káptalanok és conventek megfogyatkozott számára, az esztergomi 
főkáptalan törvényes kiküldetések és végrehajtások foganatosítására, az egész or
szág területére meghatalmaztassék. — 1556. A r t  39.

3 K nauz: Buda ostromához. Budapest, 1886. 22.
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megegyeztek 12000 forintban, amelynek felét és 2000 
forintnyi ajándékot, a káptalan azonnal le is fizetett.1

Néhány nap múlva, augusztus 8-án, újabb sze
rencsétlenség érte őket. A városban tűz támadt, mely 
a kanonoki házakat is mind elhamvasztotta. A rémü
let okozta zavarban Thökölynek néhány szakasz ka
tonája a városba rontott és nemcsak a lakosokat 
fosztották ki, hanem a káptalan három tagját is elfog
ták, magukkal hurczolták és csak akkor engedték 
őket szabadon, amikor 15000 forint váltságdíj lefize
tésére kötelezték magukat.

1683-ban, Esztergom várának a töröktől való 
visszavétele alkalmával, gróf Eszterházy Pál nádor 
azonnal személyesen akarta a káptalant régi székhe
lyére bevezetni. ̂  Ezt azonban még sem ő, hanem Ká
roly lothringi herczeg teljesítette, mint királyi helytartó.

Az egész káptalan visszatéréséről azonban szó 
sem lehetett, már csak azon okból sem, mert a 
káptalannak, a város visszavétele után egy évre is, 
csak egy náddal fedett háza volt Esztergomban, 
építkezésre pedig nagyobb költség nem tellett.2

De a visszatérés vágya, reménye nemcsak a 
káptalani tagok lelkében élt, hanem úgyszólván az 
ország összes lakosai kívánták ezt.

Már az 1723. évi országgyűlés kimondotta, hogy 
az esztergomi káptalan, miután a törökveszedelem többé 
nem forog fenn, minél előbb térjen vissza székhe
lyére.3 i 751-ben megismétli az országgyűlés ezen hatá
rozatát.4 Végre 1802-ben a Karok és Rendek egy újabb 
felterjesztésére Ferencz király ünnepélyesen megígérte, 
hogy a káptalan visszahelyezéséről a legközelebbi ér
seki kinevezés alkalmából okvetlenül intézkedni fog.5

1 K nauz: Buda ostromához. 24.
2 U. o. 76.
3 1723. Art. 55. §. 6.

4 1751 · A rt· 3-
6 1802. Art. 17.
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A visszahelyezés 1820-ban történt meg Rudnay 
Sándor érseksége idején. Alig hogy május 20-án be- 
iktattatott érseki székébe, megtette a végső intézke
déseket a káptalan visszatérésére is. Úgy, hogy már 
julius i-jén az ő jelenlétében végezte a káptalan 
a vízivárosi templomban az első vecsernyét.1

II.
A  káptalan érsekválasztási joga. Hiteles helyi joga. A  kanonokok kinevezése, 
szánta. Áldozároknak kellett lenniök. Residentia. Kötelességeik a székesegyház

ban. Egyéb teendőik.

A káptalannak egyik leglényegesebb joga az 
érsekválasztás volt.

Midőn az érseki szék megüresedett, a káptalan 
követeket küldött a királyhoz, hogy a választásra az 
ő engedélyét kikérjék. A követeknek emellett azon
ban más feladatuk is volt. Ki kellett tudniok az ural
kodó óhaját, a megválasztandó személyére nézve, és 
tolmácsolniok kellett tájékoztatás végett küldőik né
zetét is, miután nagyon élénken élt bennük a tudat, 
hogy csakis azt választhatják meg, „aki a király ke
gyeit teljes mértékben bírja.“

Midőn a választás megtörtént, s a megválasztott 
kijelentette, hogy az érseki méltóságot elfogadja, az 
eredményt a káptalan ismét bejelentette a királynak, 
hogy ő is beleegyezését, hozzájárulását adja. Ezt 
követte azután a pápai megerősítés, a felszentelés 
és az érseki pallium átadása.

A választásnál nem ritkán nehézségek is merül
tek fel. Ilyen volt pl. az az eset, ha a kanonokok 
szavazatai megoszlottak. Ilyenkor a pápa vagy uj 
választásra hívta fel a káptalant, vagy pedig saját 
hatalma teljéből töltötte be az érsekséget.2

Vagy megtörtént, hogy a káptalan a királylyal

Egyházi Értekezések és Tudósítások. Veszprém, 1820. IV. 182. 
Fraknói: A  magyar kir. kegyúri jog. Budapest, 1895. 22— 35.
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nem tudott megegyezésre jutni, a megválasztandó 
személyére nézve.

Ez az eset forgott fenn, midőn Fülöp érsek 
1272-ben meghalt, s Erzsébet királyné, ki akkor a 
kiskorú IV. László alatt az országot kormányozta, 
Miklós erdélyi prépostot és királyi alkanczellárt kí
vánta az érseki székbe emelni. A káptalan azonban 
nem volt hajlandó kegyeltjét megválasztani. Ekkor a 
királyné erőszakhoz folyamodott és különféle fenye
getésekkel akarta a kanonokokat megfélemlíteni. Miklós 
prépost pedig arra vetemedett, hogy egy alkalommal, 
midőn a káptalanbeliek a székesegyházban összegyűl
tek, az érseki szék betöltéséről tanácskozandók, rájuk 
záratta az ajtókat, és egy egész napon át ott tartotta 
őket étlen-szomjan, igy akarván ellenállásukat meg
törni. A káptalan többsége azonban nem engedett; 
és bár később Miklós IV. László királynál is kegybe 
jutott, a káptalan idegenkedése soha sem engedte őt 
az érseki szék birtokába jutni.1

A XIV. század kezdetén egyideig gyakorolja 
még a káptalan az érsek-választás jogát, de ez már 
ekkor is inkább csak névleges jog volt. Ettől fogva 
maguk a királyok adományozzák az érsekséget, anél
kül, hogy ebbe a káptalannak beleszólása lenne.

Egy másik, kiváló fontosságú joga volt a káp
talannak, a hiteles helyi jog.

Hiteles helynek neveztetnek azok a káptalanok 
és conventek, amelyek hiteles pecséttel bírtak, az 
előttük megjelent felek vallomásait írásba foglalhatták, 
a bemutatott oklevelekről hiteles másolatokat adhat
tak ki, az okleveleket levéltárukban őrizhették, tag
jaikat pedig hitelesítés, bizonyságtétel és végrehajtás 
végett kiküldhették.

Mikor jöttek létre hazánkban a hiteles helyek, 
nem lehet megállapítani. Valószínűleg még abban az 
időben, amikor csupán a közbizalom vezette a lako

1 Knauz II. 17.
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sokat a káptalanok, monostorok megerősített falai 
közé, hogy becsesebb irataikat az enyészettől itt 
megóvják, és szükség esetén az illető testület pe
csétje alatt másolatban ismét megkaphassák.1

Mint a legtöbb káptalannak, úgy az esztergomi
nak is kétféle pecsétje volt, t. i. egy nagyobb és 
egy kisebb. Az előbbit fontosabb, állandó jogokat 
felölelő, ünnepélyesebb alakú okleveleknél használták ; 
mig az utóbbit kisebb jelentőségű iratoknál és leve
leknél. A főkáptalannak 1141-ki pecsétjén már olvas
ható a „sigillum majus“ felírás, egy másikon pedig 
1225-ből a „sigillum minus.“2

Minthogy e korban az oklevelek sajátkezű alá
írása nem volt szokásban, a hitelesítés a pecsét rá- 
függesztése vagy rányomása által történt. Nem csoda 
tehát, ha káptalanaink oly nagy gonddal őrizték 
pecsétjeiket, s oly lelkiismeretességgel jártak el a 
hitelesítésnél. A pecsétnyomót Esztergomban is a 
székesegyház sekrestyéjében egy külön szelenczében 
őrizték, s az őrkanonok, akinek őrizetére a pecsét 
bízva volt, csak akkor adhatta ki azt, ha legalább 
nyolcz kanonok volt jelen, s ezek közt is legalább 
három méltóságban lévő volt.3

A káptalan egyéb jogai és kiváltságai közt fel
említhetjük még a szabad végrendelkezési jogot, a 
melynél fogva haláluk esetére összes ingó és ingatlan 
javaikról, bármily czimen szerezték is azokat, egészen 
tetszésük szerint intézkedhettek. Ha pedig valaki vég- 
rendelkezés nélkül halt meg közülük, úgy a káptalan 
bízta meg egy vagy két tagját, hogy a hagyatékot az 
illető lelki üdvére és egyéb jámbor czélokra fordítsák.4

1 Jerney J. A  magyarországi káptalanok és conventek mint hielmes és 
hiteles helyek története. Történelmi Tár 1855. II. 25. Bunyitay: A váradi püs
pökség története. Nagyvárad, 1883. I. 132.

2 Jerney i. h. 28.
8 Yisitationale.
4 U. o.
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Mily féltékeny gonddal őrködtek e joguk felett 
is, mutatja azon körülmény, hogy 1478-ban folyamod
nak IV. Sixtus pápához, hogy végrendelkezést jogu
kat erősítse meg.1 1479-ben pedig felkérik Mihály 
műkői püspököt, érseki helynököt, hogy e joguk gya
korlását illetőleg tartson vizsgálatot, s ennek ered
ményéről állítson ki hiteles bizonylatot.2

A káptalan tagjait kezdetben az érsek nevezte 
ki, valószínűleg királyi felhatalmazás alapján.3 A XII. 
század második felétől kezdve a pápák, abból a fel
fogásból indulva ki, hogy az egyház fejét az összes 
egyházi javadalmak adományozási joga megilleti, mind 
sűrűbben befolytak a kanonoki kinevezésekbe. V. 
László idejétől királyaink részint maguk gyakorolják 
a káptalani javadalmak adományozását, részint a fő
papokra ruházzák át, de a prépost és az olvasó
kanonok kinevezését ekkor is fentartják maguknak. 
Mig végre Mária Terézia a főpapoknak átengedett 
kanonoknevezést végleg visszavette a korona ré
szére.4

Az esztergomi kanonokok száma régente 38 volt. . 
Telegdi Csanád (1330— 1350) érsekségének idején 
történt, hogy ugyanegy kanonoki javadalomra a szent
szék is, meg az érsek is mást nevezett ki. Az össze
ütközés elkerülése végett mindkettőt meghagyták a 
káptalanban, úgy hogy ezzel a kanonokok száma 39-re 
emelkedett. így volt ez még 1397-ben is, midőn 
a káptalan a 39. kanonoki állás beszüntetését ké
relmezte.

A török hódoltság okozta nyomorúság meg
apasztotta az esztergomi kanonokok számát is; tag
jainak száma Nagyszombatban leszállott 24-re. 1776-

1 Kollányi: A  magyar kath. alsópapság végrendelkezési joga. Esztergom, 
*1890. 99.

2 Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Faso. 2. Nr. 18.
8 Fraknói: A magyar kir. kegyúri jog. 39.
4 Fraknói i. m.



XXVI

ban pedig·, a rozsnyói és beszterczebányai püspök
ségek felállításakor, megszűntek a zólyomi, a gömöri 
és tornai föesperességek a káptalanban.

A kinevezett kanonok mielőbb tartozott a káp
talannak magát bemutatni, és az esküt letenni.1 Az 
esküt követte a beiktatás, amit az éneklőkanonok, 
vagy a succentor teljesített. A középkorban a beik
tatás tulajdonképen a biretum feltevése által történt,2 
ami után az installáczió következett.

Mig az újonnan kinevezett kanonok az esküt le 
nem tette, nem részesült semmiféle jövedelemben.

A káptalani statútumok megkívánták, hogy a 
káptalan tagjai csak felszentelt papok legyenek. Ettől 
a szabálytól azonban meglehetős gyakran eltekintet
tek s nem ritkán 15 éves gyerekemberek is bejutot
tak a káptalanba, ha kellő pártfogással rendelkeztek. 
Máskor pedig, még ha módjukban állott sem szen
teltették fel magukat egyesek.

így pl. 1397-ben János (Gallicus) zólyomi főes
peres, Szondi György őrkanonok, Orgonista Lőrincz, 
Nyitrai Pál kanonokok és György szepesi prépost és 
szintén kanonok, csak a kisebb rendekben voltak.3

Megtörtént, hogy egyik-másik fel nem szentelt 
tagja a káptalannak, miután javadalma után jól meg

1 Az esztergomi kanonokok a középkorban a következő esküt tették le: 
»Ego N. juro per haec sancta evangelia, quod statuta et laudabiles consuetudines 
ab antiquo in hac ecclesia Strigoniensi observatas et inantea observandas servabo 
sine contradictione diligenter. Item secreta ecclesiae et capituli, tenores privile- 
giarum et aliarum litterarum, sensum et intellectum, quae in dampnum ecclesiae 
verosimiliter vergere possent, directe vel indirecte, occulte vel manifeste, per me 
vel alium non pandam aliquomodo. Item consilia dominorum de capitulo prae
notatae ecclesiae et tractatus pro utilitate capituli, in loco capitulari vel extra 
factos et habitos non manifestabo cuiquam. Item utilitatem hujus ecclesiae con
silio, favore et auxilio juxta meum posse procurabo. Quodque res, et bona eccle
siae non auferam sed potius ablata et distracta si qua sunt in isto statu, vel in 
quemcunque alium devenero recuperabo. Ita me Deus adjuvet et haec sancta 
Dei evangelia et beatus Adalbertus.«

2 Magyar Sion 1864. évf. 398.
3 Visitationale.
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szedte magát, búcsút vett az egyházi állástól és 
visszatért a világi életbe. És — akkor is csak olya
nok voltak az emberek mint ma — az ilyenek lettek 
azután a papságnak és az egyháznak a legnagyobb 
ellenségei. Nehogy az ilyenek a káptalannak valami
ben ártalmára lehessenek, a káptalani szabályzat ér
telmében csak is az oly kanonokoknak volt megen
gedve a káptalani sekrestyébe lépni, ha ott a káptalan 
belső ügyeiről, kiváltságairól s általában fontosabb 
érdekeiről folyt a tanácskozás, akik ez esküt már 
letették és legalább alszerpapok voltak...

A fel nem szentelt kanonok nem részesült min
den jövedelemben sem, eltekintve attól, hogy az ilyen
nek majorságot sem bíztak a kezére. Nem jutott neki 
a temetési dijakból, a napi osztalékból s a káptalani 
jobbágyság által fizetni szokott rendkívüli taksákból stb.

Szigorúan ügyeltek a statútumok arra, hogy az 
áldozár kanonokoknak fentartassék úgy a karban, 
mint a körm éneteknél, vagy a tanácskozások alkal
mával, az őket megillető előkelőbb hely. Az olyan 
kanonok, aki még nem vette fel a szent rendeket, 
ha még oly régi tagja volt is a káptalannak, soha 
sem előzte meg sorrendben az olyan társát, aki 
már áldozár, vagy legalább alszerpap volt. Sőt az 
olyanok, akik bizonyos időn belül nem gondoskodtak 
felszenteltetésükről, bár erre nézve akadály nem for
gott fenn, büntetésül még abban az esetben is meg
maradtak az utolsó helyen, ha később áldozárokká 
is lettek.1

Ruházatuk, mint. általában a középkori magyar 
papoké, hosszú, bokáig érő reverenda volt, amely 
felett ünnepélyes alkalommal cappát viseltek. A ton
sura, régi nevén pilis, mit capucium fedett, egyiknél 
sem hiányzott, és a XVI. századig a szakái és a 
bajusz sem. A magánéletben azonban — kivált a

1 Visitationale. Föl. 29. b. 32. — 33. 37.
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• · ·  ' ilovaglás miatt — rövid ruhát és kalapot is visel
hettek.1

A káptalan összes tagjainak, állásukból folyó 
kötelességük volt a helybenlakás. Ez alól felmentést 
csak akkor nyertek, ha esetleg a királyi udvarnál 
kaptak alkalmazást. Azonban, mint az 1397. évi visi
tatio feljegyzéseiből tudjuk, még az ilyenek sem kap
tak többet a kanonoki jövedelem czimén 3 márkánál.

Emellett azonban a káptalani statútumok lehe
tővé tették a fiatalabb kanonokoknak, hogy ismere
teiket gyarapitandók, a külföldi egyetemeket látogat
hassák. De egyúttal arról is gondoskodtak, hogy a 
messze távolban töltött idő csakugyan a komoly tudo
mányoknak szenteltessék, nem pedig hivságos szóra
kozásnak vagy könnyelmű mulatozásnak. Három év 
leteltével ugyanis minden külföldön tartózkodó kano
noknak vissza kellett térnie székhelyére, és itt a káp
talan szine előtt magát vizsgálatnak alávetnie, hogy 
előhaladásáról társai maguknak meggyőződést sze
rezhessenek.

Ha valaki az érsek és a káptalan engedélye nél
kül egy hónapon túl távol maradt székhelyétől s el
maradását nem tudta kellően igazolni, a káptalan 
annak, aki őt helyettesítette, 5 forintot adott a reá eső 
jövedelemből, a többit pedig kiosztotta a többi kano
nok között. Ha valaki még több időn át nem resi- 
deált, a káptalannak jogában állott az illetőt meg
fosztani jövedelmeitől. És ha még ez sem használt, 
az érsek a javadalmat is elvehette tőle.

A helybenlakás megtartását maguk a káptalan
beliek őrizték ellen a legszigorúbb módon, és ha tár
saik nagyobb számmal, vagy huzamosabb időn át 
voltak távol székhelyüktől, a keményebb rendszabá
lyok alkalmazásától sem riadtak vissza, hogy őket 
kötelességeik teljesítésére kényszerítsék. így 1512-ben

1 Bunyitay II. 14.
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a káptalan mindazokat a kanonokokat, akik nem tar
tózkodtak Esztergomban, tekintet nélkül arra, hogy 
az érsek udvarában alkalmaztattak-e, avagy tanulmá
nyaikkal foglalkoztak, megfosztotta jövedelmeiktől.1

Ez intézkedések daczára a kanonokok sokszor 
módját ejtették a statútumok kijátszásának, s elbiza
kodva az egyszer megkapott engedély hatályában, 
éveken keresztül-nem mutatták magukat Esztergom
ban. Hogy az ilyenek legalább egy évben egyszer 
megjelenjenek székhelyükön, Kanizsay János érsek 
idejében, az ő hozzájárulásával, kimondotta a káp
talan, hogy sz. Adalbert napján, mint a főszékesegy
ház védőszentjének ünnepén, az összes kanonokok 
kötelesek, tekintet nélkül az állásra, amelyet bárhol 
elfoglalnak, s a méltóságra amit betöltenek, Eszter
gomban megjelenni s itt az egész nyolczadon keresz
tül részt venni a conventualis misén és vesperákon. 
Ha valaki ezt elmulasztotta megtenni, elveszítette az 
azon évre reá eső mindazon jövedelmeket, amelyek 
az örsi és sasadi bortizedekből és az összes kisbarsi 
tizedekből megillették volna.2

A székhelyükről távollevők, ha mindjárt enge
déllyel voltak is távol, mint azt az igazság és mél
tányosság is megkívánta, nem részesültek mindazon 
jövedelmekben, amelyek a jelenlevők közt osztattak 
szét, akik a káptalani teendők terhét nap-nap után 
fáradhatatlanul viselték. Az ilyenek sem a napi osz
talékból sem pl, az Ebeden fogott halakból nem kap

1 Magyar Sión, 1866. évf. 129.
2 Visitationale 33 b. Szent Adalbert ünnepén nem csak a kanonokok, 

hanem az esztergomi plébánosok is tartoztak karingbe öltözve megjelenni a fő
székesegyházban tartott vecsernyén és sZ. misén. Aki elmaradt, azon négy arany 
forint bírságot vett meg a succentor. A  plébánosok különben máskor is fel vol
tak rendelve, nemcsak sz. Adalbert napján. Vasámaponkint kereszt és zászlók 
elővitele mellett kellett a főszékesegyházba vonulniok, itt a conventualis mise 
előtt a körmeneten résztvenni s csak azután tarthatták meg saját templomaikban 
az istenitiszteletet. Felmentek még nagycsütörtökön és sz. János első vesperájára. 
Aki közülök a vasárnapi körmenetről elmaradt, 20 dénár büntetést fizetett.
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tak, sem az ebedi réteken termett szénából nem ju
tott nekik. De nem jutott az ilyennek a majorságok
ból sem, amelyeknek művelése, kezelése megkívánta 
a gazda szemét, utánjárását.

Minden javadalmas kanonok, ha csak betegség 
vagy más valamely fontos ok ebben nem gátolta, 
kötelezve volt naponkint részt venni a conventualis 
misén és a vesperán. Érdekes, hogy a statútumok 
szükségesnek tartják kiemelni, hogy senki az isteni 
tisztelet vége előtt, mielőtt t. i. a szentmisét végző 
áldozár áldást nem adott s az oltárt el nem hagyta, 
a karból ne távozzék, és hogy itt senki társával ne 
társalogjon, ne sugdosson, ne nevetgéljen, hanem mint 
Isten szolgájához illik, alázatosan és ájtatosan álljon, 
imádkozzék és énekeljen.

A matutinumokon a következő napokon jelentek 
m eg: a nagyhét három utolsó napján, husvét ünnepén, 
•Űrnapján, Keresztelő sz. János, sz. László, sz. Péter 
és Pál és b. Margit ünnepén, és minden oly alkalom
mal, amikor az officium későbben végeztetett. Külön
ben csak a conventualis misén és a vesperán jelentek 
meg, a többi horákat pedig a succentor és a kar
beliek végezték.

A karban a conventualis misén és vesperán mindig 
karingbe öltözve s capuciummal fejükön vettek részt.

Az isteni tiszteleten a szertartások végzésével is 
tartoztak részt venni, még pedig hetenkint felváltva, 
oly formán, hogy az első hét az érseknek jutott, a 
második az olvasókanonoknak, a harmadik az éneklő
kanonoknak s igy tovább állásuk sorrendje szerint.

A táblázatot, amelyen ki volt írva, ki végzi a 
miséket, a vesperákat, s kik segédkeznek neki, min
den szombaton az éneklőkanonok, vagy a succentor 
készítette el előre az egész hétre.

Az ünnepek nagyságához képest más és más 
végezte a nagymisét. Közönséges vasárnapokon vala
melyik mesterkanonoknak volt ez kötelessége.
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Nagyobb ünnepeken a káptalannak valamelyik 
méltóságban levő tagja misézett, végezte a vesperát.

Voltak hanyagok is úgy a kanonokok, mint a 
karbeli áldozárok között, akik nem tartották érdemes
nek a succentor által kifüggesztett táblát elolvasni, s 
igy egyik-másik ténykedésről, melyre kijelöltettek, le
maradtak. Hogy az ily hanyagság, melynek követ
keztében az isteni tisztelet végzésében könnyen zavar 
támadhatott, büntetlenül ne maradjon, úgy a kano
nokok, mint a karbeliek figyelmét bizonyos anyagi 
érdekekkel tartották ébren.

Akinek miséznie kellett volna, avagy a vesperát 
végeznie, s ezt saját hibájából elmulasztotta, azon a 
napon nem részesedett a napi osztalékban, s ezen 
felül 5 dénár bírságot fizetett. Ha az evangélium 
vagy sz. leczke énekléséről maradt el hétköznapon, 
szintén elvesztette jogát a napi osztalékhoz és 3 dé
nárt fizetett. Nagyobb ünnepek alkalmával még szi- 
gorúabban fenyitették a mulasztást. Ha a misézésről 
maradt el és kellő helyettesítésről nem gondoskodott, 
10 dénárt vettek meg rajta, és az ezen napon ese
dékes jövedelemből kizáratott. Ha más valami tény
kedést mulasztott el, 5 dénár büntetéssel sújtatott.

Midőn 1397-ben Pontói Antal sebenicoi püspök 
és érseki helynök, az érsek megbízásából egyház
látogatást végzett a káptalanban, a közös isteni tisz
telet végzését illetőleg nem egy hiányt, mulasztást 
tapasztalt. A kanonokok maguk nem vallották ugyan 
be, de más hitelt érdemlő egyénektől tudomására 
jutott, hogy többen hanyagul látogatták a chorust, 
és ha néha megtörtént is, hogy mindnyájan megje
lentek, sokan még a szentmise vége előtt, mindjárt 
úrfelmutatás után távoztak. Sőt olyanok is akadtak, 
akik azon ürügy alatt, hogy az érseket illető tizedek 
behajtásával bízattak meg, évenkint alig egy hónapot 
töltöttek Esztergomban. A káptalannak 6 olyan tagja 
volt, akik nem voltak felszentelve s akiknek ily for-
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írtán breviáriumuk sem volt. A helynök még azt a 
szomorú tapasztalatot is tette, hogy a kanonokok 
nem viselik magukat illendően az istenitisztelet alatt, 
hanem susognak, beszélgetnek. Midőn ezt szóvá tette 
előttük, megígérték, hogy ilyesmi nem fog többé 
megtörténni.

Azokon az álmosokon és hanyagokon pedig, a 
kik a votivmiséken nem jelentek meg, vagy azokról 
korán távoztak, miután ezek a., misék· éppen azon 
czélból alapittattak, hogy azokon az egész káptalan 
karingbe öltözve, fejükön a capuciummal jelen legyen, 
úgy akartak a statútumok segíteni, hogy akik nem 
voltak az ily misén mindvégig jelen, azokat kizárták 
az azon mise után járó illetékekből.

Másrészről azonban gondoskodtak arról is, hogy 
ha valamelyik kanonok misézésre volt kijelölve, s ennek 
következtében valamely hivatalos ténykedésről elma
radt, pl. az oklevelek hitelesítéséről, az ezután járó 
díjakból a maga részét ennek daczára is megkapja.

• A főszékesegyházban mindennap 6 énekes mise 
mutattatott be. Az első a B. Szűz oltárán, a máso
dik sz. Adalbert oltárán, a harmadik az Oltáriszent- 
ség kápolnájában, a negyedik a B. Szűz kápolnájá
ban, az ötödik a megholt hívek lelki üdvéért a ,sz. 
kereszt oltárán, s végre a hatodik a conventualis 
mise a főoltáron.

Ezeken kívül természetesen voltak egyéb misék 
is, amelyeket a kanonokok és a karbeli áld'ozárok 
végeztek. Már t. i. akik végeztek, mert mint az 1397-ki 
visitatio alkalmával kiderült, az olvasókanonok, a 
szenttamási prépost, a honti és nyitrai főesperesek 
bár felszentelt áldozárok voltak, két év alatt egyet
len egyszer sem miséztek a főszékesegyházban, s kö
zülük csak a honti főesperes mentette magát bete
geskedésével.

Az istenitisztelet idejét mindig harangozással 
jelezték.



XXXIII

Hogy a főszékesegyház fel volt-e szentelve vagy 
sem, 1397-ben nem tudták megmondani a kanonokok, 
de abban a véleményben voltak hogy igen.

Az egyházi szerek és ruhák meg voltak ugyan 
áldva (mindez 1397-ről szól), de az albák, humeralék 
és corporalék botrányosan szennyesek voltak, amiért 
azután a gondozásukkal megbízott alőrkanonokot elő 
is vették.

A világítás, meglehetős gyenge volt. Az Oltári- 
szentség előtt sem nappal, sem éjjel nem égett 
lámpa. Ünnepélyes alkalommal a conventualis misén 
úrfelmut-atás alatt 2 gyertyát gyújtottak meg; hét
köznapon csak egyet. Más miséken nem égett gyertya, 
úgyszintén a horákon sem, kivéve a vesperákat.

Az Oltáriszentséget és az utolsó kenethez szük
séges olajat a főoltáron őrizte a sz. kereszt-oltárának 
igazgatója, aki a szentségeket a főszékesegyházban 
kiszolgáltatta.

A főszékesegyház híveinek csak a várban lakó 
kanonokok, ezek hozzátartozói, s az iskolák növen
dékei tekintettek. Szentbeszédeket itt nem volt szo
kás tartani, legfeljebb a papság számára, s az ünne
peket és böjti napokat hirdették ki a szószékről. A 
városbeliek úgyszólván soha sem mentek fel a főszé
kesegyházba. A várbeliek mind el szokták végezni 
húsvéti gyónásukat.

Arra a kérdésre, hogy az egyes szentségek ki
szolgáltatása alkalmával szokás-e valami díjazást kö
vetelni a székesegyházban, azt felelték a kanonokok, 
hogy úgy hallották, a. húsvéti gyóntatásra kisegitőkül 
meghívott domonkosok közt volt olyan, aki a gyó
nóktól elfogadott, sőt követelt is valamelyes ado
mányt; más esetről azonban nincsen tudomásuk.

A káptalan tagjai minden pénteken,, közvetlenül 
a conventualis mise után, még abban az esetben is, 
ha a harang hivó szava nem csendült meg, meg
jelentek rendes tanácskozási helyükön, a főszékesegy
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ház sekrestyéjében, hogy itt a káptalan ügyeit meg
beszéljék. A ki elegendő ok nélkül maradt el, elesett 
a másnapi kenyérosztaléktól. Az üléseken mindig 
méltóság és rang szerint szavaztak.

A statútumok figyelme kiterjedt arra is, hogy a 
tárgyalások menetét se személyeskedés, se az indu
lat heve, se az egyik-másik kanonok fellépésében 
esetleg jelentkező ellenséges érzület, meg ne zavarja. 
Aki megfeledkezett magáról és társát gyalázó, rágal
mazó kifejezésekkel illette, vagy sértő szavakkal meg
bántotta, nemcsak kizáratott négy hónapra a tanács
kozásokból, hanem az összes ezen idő alatt reá eső 
jövedelmeket is elvesztette. Ha nem a tanácskozás 
színhelyén, hanem más valahol esett meg a sértés s 
a megbántott panaszt emelt, a káptalan megvizsgálta 
az ügyet s ha a panasz indokoltnak bizonyult, kimon
dotta a fentebbi büntetést. Még oly esetben is, ami
kor a megbántott elhallgatta a sértegetést, tartozott 
a káptalan a vizsgálatot elrendelni, mihelyt az eset
ről tudomást szerzett, s a vétkest megfenyíteni.

Hogy a statútumok ily szigorú megtorlásban 
részesítették a szeretetlenség, vagy az indulatoskodás 
minden kitöréseit, tanúsítja, hogy a tanácsterem csend
jét bizony nem egyszer verhette fel nemcsak kisebb- 
nagyobb csatározás zaja, hanem a kíméletlen táma
dások és erősebb kifakadások kemény hangja is.

Egyébként, ahogy ezekből a régi írásokból meg
ítélhetjük, a kanonokok magánélete feltétlenül tiszta, 
egyházias szellemük erősen fegyelmezett, s viselke
désük állásukhoz és kötelességeikhez mérten ko
moly volt. Hogy volt néha kifogás egyik-másik ellen ? 
Hol nem találkozik ennyi ember közt gyenge, a szen
vedély rabja, a kisértés áldozata?

A XV. században a statútumok rendelkezései 
különben csak két, a kanonokoknál észlelhető rqsz 
szokás ellen látják szükségesnek erélyesebben fellépni.

Az egyik nagyon ártatlan természetű. Mindössze
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arról van szó, hogy a fiatalabb káptalani tagok va
dászkutyákat . tartottak s ezekkel bebarangolták a 
szőllöket, nem törődve azzal, hogy ezáltal töméntelen 
kárt okoznak a szőllőbirtokosoknak, akik nem egyszer 
keltek ki már ez ellen az úri kedvtelés ellen. A káp
talani szabályzat oly módon akarta a kanonokokat 
ettől visszatartani, hogy kimondotta: akik a kellő 
figyelmeztetés után sem hagynak fel a szőllőkre nagy
mértékben káros vadászattal, azok sem a szüretben 
nem részesednek, sem pedig a sz. János-kápolna s a 
sz. Anna kapuja előtt kiosztatni szokott borból nem 
kapnak.' Ezen felül az okozott kárt is meg kellett 
tériteniök. És ha még ez sem tartott volna vissza 
valakit a tilalom áthágásától, a káptalan többi tagjainak 
jogában állott őt tetszés szerinti büntetéssel sújtani.

A másik hiba, amibe szintén beleestek néme
lyek, már komolyabb elbírálás alá esik. Megtörtént 
ugyanis, hogy egyik-másik kanonok betért a kocs
mákba s itt jól beborozott. A statútumok nemcsak 
szigorúan eltiltották ettől a kanonokokat, hanem 
az ily éppen nem dicséretes módon szórakozóra öt 
arany forint büntetést is mértek. Az öt forintot azok a 
kanonokok osztották fel maguk közt, akik ellen ilyen 
panasz nem merült fel. Úgy látszik, ezzel részint az 
ellenőrzést, részint pedig a büntetés végrehajtását 
kívánták még jobban biztosítani.1

III.
A  káptalan tagjai: a nagyprépost, az olvasókanonok és az alolvasó, az éneklő
kanonok és az aléneklő, az őrkanonok és az alőrkanonok, a szentgyőrgymezei 
prépost és káptalanja, a szentistváni prépost és káptalanja, a szenttamási pré
post és káptalanja, a főesperesek, decan, mesterkanonokok, kápolna- és oltár_ 

igazgatók, karbeli áldozárok, királyi káplánok.

A káptalannak első embere, legkiválóbb tagja, 
feje, a nagyprépost. A karban őt illeti az első hely, 
a tanácskozásban övé az első szó. A káptalan ügyeiért

1 Visitationale.
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ő felelős első sorban. A gond, a kötelesség a köz
érdekkel szemben, az ő vállaira nehezedik leginkább. 
Őrködik a káptalan jogai felett, védelmezi a káptalan 
birtokait, viszi a káptalan pereit.

Éppen ez okból neki első sorban kellett állan
dóan székhelyén tartózkodnia. Amint valami fontosabb 
ügy adta elő magát, vagy czédulákkal, vagy harang
szóval tanácskozásra hívta össze a káptalant. Itt ő 
elnökölt, ő adta elő az ügyeket. Általában azt tar
tották, a nagyprépost azért is tartozik a káptalan 
külső ügyeivel bővebben foglalkozni, hogy a többiek 
megszabadulva az ily gondoktól, annál nyugodtabban 
szentelhessék idejüket Istennek szolgálatára.

A nagyprépostság, valamint a többi méltóság 
is, külön javadalmat képezett, úgy pl. hogy ha a nagy
prépost, vagy az éneklőkanonok, vagy a szentgyörgy- 
mezei prépost, ezenfelül még kanonoki javadalmat is 
élvezett, a jövedelmet mindkét javadalom után meg
kapta.

A nagyprépostnak teendőivel, felelőségével, méltó
ságával arányban állott jövedelme is. Mint már fen
tebb láttuk, úgyszólván az összes jövedelmekből ötöd
részt kapott. Emellett élvezte a gyerki és németii 
birtokok összes jövedelmét, kivéve a bortizedet és a 
malomjövedelmet, mely a többi káptalani jövedelmek
kel együtt kezeltetett, s amelyeknek csak ötödrészét 
kapta.

Több ízben megtörtént, hogy a nagyprépostot 
a király udvarában alkalmazta valamely állásban. Az 
ilyen természetesen nem szentelhette idejét a kápta
lan ügyeinek. A káptalan meg nem merte őt a szék
helyén való tartózkodásra rákényszeríteni. Ily esetben 
minden év augusztus 9-én egy erre alkalmas egyént 
választott a káptalan a maga kebeléből, akinek köte
lessége volt a káptalan ügyeit a nagyprépost helyett 
vezetni. Az ilyennek fizetése azután a nagyprépost 
jövedelmeiből fedeztetett.
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A második hely a káptalanban az olvasókanonokot 
illette meg. Őt is szorosan székhelyéhez kötötte hiva
tala. Ő volt ugyanis a káptalan jegyzője, ő fogal
mazta, irta az összes hiteles helyi leveleket, ő volt 
az iskolák igazgatója, ő vizsgázta meg a felszente- 
lendöket, hogy tudnak-e jól olvasni stb.

Jövedelmét a damásdi birtokból kapta és az 
összes jövedelmekből egy tizedrészt mindazon esetek
ben, amikor a nagyprépostot egy ötöd illette meg. 0  
vette fel ezen felül a káptalan pecsétje alatt kiadott 
hiteles helyi okiratokért befolyt összeg felét is. Fizet
tek pedig: a nyílt levelekért 24 dénárt, a zártakért 
12-őt, a kiváltságlevelekért 100 dénárt, a fontosab
bakért pedig egyesség szerinti összeget. Az ily czi- 
men befolyt pénz másik fele a pecsételésnél jelenlevő 
kanonokoké lett.

Az írásbeli s egyéb teendők elvégzésére az 
olvasókanonok egymagában nem volt elegendő. Ennek 
következtében nemcsak jogában állott, de kötelessége 
is volt segédet tartani, akinek a neve sublector, át
olvasó volt, s aki őt egyrészt a jegyzői teendőkben, 
másrészt az iskolákban helyettesítette.

Az alolvasót a lector nevezte ki, s ő is fizette; 
de tartozott őt előbb az érseknek, vagy helynökének 
és a káptalannak bemutatni. Ebédet és vacsorát 
az érsek asztaláról kapott. Télen azonban, amidőn 
sötét este volt vacsora idején, úgy hogy bajos lett 
volna a várba botorkálnia, az iskolába vitték neki a 
kenyeret, húst és bort.

Az alolvasó állott közvetlenül az iskolák élén. Ő 
maga naponkint három előadást tartott, az ünnepek
nek s azoknak a napoknak kivételével, amelyeken éne
ket adtak elő. Tarthatott azonban saját jószántából 
ünnepnapokon is előadást. A szegény tanulókat és a 
kanonokok rokonait, úgyszintén az ő házaikban tar
tózkodókat, ingyen tartozott oktatni. Áldozócsütör
tökön, a zsinatok első napján, s még egy alkalom-
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mal, amikor az officiumban „0  sapientia“ fordul elő, 
ő mondotta a szentbeszédet. A succentorral együtt 
rendezte a körmeneteket. Növendékeit naponkint el
vezette a szentmisére és a vesperára. ö  büntette a 
fegyelmetleneket s csak ha ez elégtelennek bizonyult, 
tett jelentést főnökének.

A tanulók közül senkisem hagyhatta el az is
kola épületét az ö engedélye nélkül. Ha valami ki
hágás miatt ostorral, vagy vesszővel akarta egyik
másik növendékét megfenyíteni, s az illető ellensze
gült, a többiek pedig, akiket segítségül hivott, nem 
tettek eleget a felszólításnak, valamennyien carcerbe 
kerültek. A növendékeknek sem a templomba, sem 
az iskolába nem volt szabad fegyvert, vagy hosszú 
kést magukkal vinniök. Az olyan növendéket, aki 
egy órával napnyugta után még az utczán csatan
golt, az alolvasó elzáratta.

A segédtanároknak csak az alolvasó tudtával és 
engedélyével volt szabad növendékeket az iskolába 
felvenniök. A segédtanárok kötelesek voltak elő
adásaikat a tantermekben tartani, nem pedig laká
saikon.

Az alolvasó jövedelmét, a lectortól kapott fize
tésen és az érsektől nyert ellátáson kívül, az esz
tergomi bortized, a szölgyéni gabonatized s a kis- 
honti, honti és nyitrai dézsma második része ké
pezte.

Az olvasókanonok után rangban az éneklökanonok 
következett. Ő sem mozdulhatott hivatala következ
tében hosszabb időre Esztergomból. Jelen kellett 
ugyanis lennie az összes horákon s ellenőrizni, hogy 
a succentor és a karbeliek annalc rendje és módja 
szerint végeznek-e mindent. A hanyagokat okosan és 
szelíden iparkodott javulásra bírni. Ha intésének, vagy 
az általa alkalmazott büntetésnek nem volt hatása, 
bejelentette az esetet az érseknek, vagy a káptalan
nak. Ó installálta az újonnan kinevezett kanonokokat.
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Ő előtte tették le a felszentelendők a vizsgát az 
énekből.

Ha az éneklőkanonok nem volt képes, vagy nem 
akarta a kart személyesen vezetni, helyettesről gon
doskodott, akit bemutatott az érseknek és a kápta
lannak, s akinek a fizetéséről is ő gondoskodott. E 
helyettese a succentor volt.

A succentor irta ki minden szombaton a sek
restye táblájára azok neveit, akiknek az egyes szer
tartásokat végezniök kellett.

A karbeliek közvetlenül az ő felügyelete, ellen
őrzése alatt állottak. Ha valaki hiányzott közülük a 
karból, vagy más valami mulasztást követett el, ő 
vette meg rajta a megállapított bírságot. O tanította 
az iskolában az éneket és zenét minden pénteken, 
szombaton, a nagyobb ünnepek vigíliáin, úgy szintén 
egy teljes héten keresztül karácsony és husvét előtt. 
Azon a napon, amikor énekórákat tartott — mint az 
1397. évi visitatio megjegyzi, jogában állott a fegye
lem ellen vétő tanulókat megbüntetni, de csak mér
sékelten és botrány nélkül, nehogy ahelyett, hogy a 
tanulásra nagyobb kedvet nyerjenek, még jobban el- 
riaszsza őket. A harangozónak is ő adta a rendele
teket. Ezt is megbüntethette, ha rászolgált. De ha 
esetleg ártatlanul fenyitette meg őt s emiatt állásá
ról lemondott, a succentornak kellett utódjáról gon
doskodni ; mig ellenben ha csakugyan rászolgált a 
büntetésre, s úgy vált meg állásától, az őrkanonok 
nézett uj harangozó után.

Az örkanonok volt sorrend szerint a negyedik a 
káptalanban. Az ő vállaira is sok gond és felelőség 
nehezedett. Az ő őrizete alatt állottak ugyanis az összes 
egyházi szerek, ruhák s ő neki kellett arra ügyelni, hogy 
ezek jó karban tartassanak s tiszták legyenek. Ha va
lami az egyházi szerekből pl. egy kereszt, kehely stb. 
eltörött, ő jelentette be ezt az .érseknek, aki a javítás
ról gondoskodott. A használat következtében elrongyo-
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lódott egyházi ruhákat az érsek parancsára elégette 
és a hamut eltakarította. Ő őrizte a káptalan pe
csétjeit is.

Ellenőrizte a lámpák és gyertyák meggyújtását, 
eloltását, nehogy vagy túlságos mértékben fogyasz- 
tassék a világitó szer, vagy pedig hiányos legyen a 
világítás. Felügyelt arra, hogy ostya és bor mindig 
elegendő mennyiségben legyen előkészítve a szent 
misékhez. O szolgáltatta azokat a gyertyákat, ame
lyeket a gyermekek vittek a misék, vesperák és kör
menetek alatt. A nagyhét három napján 15 gyertyát 
adott, s emellett a húsvéti gyertyát, a karban elégetett 
gyertyákat, s a 6 gyertyát az „Ave spes nostra“ 
kezdetű antifona elénekléséhez, karácsony vigíliáján, 
szintén ő szerezte bp. O gondoskodott egész éven 
át a tömjénről, valamint a harangkötelekről; kivéve 
azt a 3 harangot, amelyet nem sokkal az 1397. évi 
visitatio előtt állítottak fel a toronyban, mert az 
ezekhez szükséges kötelet az érsek adta. Ő javít
tatta ki a következő könyveket is, ha azok meg
rongálódtak : 2 antifonalét, 2 gradualet, 2 zsoltár
könyvet, 2 leczke könyvet s egy mise, úgy szintén 
egy collecta könyvet, amelyeket naponkint használ
tak a karban. A többi könyv helyreállítása az érse
ket terhelte.

Az őrkanonok teendői is meghaladták egy ember
nek munkaerejét, s ő is rá volt utalva arra, hogy regé
det tartson. Ennek a neve al'ór volt, s mindig kano
noktársai közül kellett egyet választania, nehogy az 
egyházi kincsek őrizete idegen kezekre bizassék.

Az alőrnek közvetlen főnöke az őrkanonok volt ; 
ha valami mulasztást követett el, az ő kötelessége 
volt meginteni, s ha javithatlannak bizonyult, az ér
sek és káptalan beleegyezésével állásától is megfoszt
hatta. Viszont, ha az őrkanonoknak választása olyan 
egyénre esett, aki ellen az érseknek és a káptalan
nak kifogása volt, kénytelen volt az illetőt elejteni.
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Az őrkanonokot mindenben az alőrkanonok he- 
lyettesitette. O végezte minden vasárnap a vizszen- 
telést, ő zárta be és nyitotta ki a templom ajtaját, 
gondoskodott a templom sepréséről, porolásáról, ő 
kezelte az érsek pinczéjéből kapott misebort, végez
tette az ostyasütést az érsektől kapott lisztből, szét
osztotta a gyertyákat, ő adta ki az egyházi szere
ket s használat után újból elzárta, kikészítette a misé
nél használandó kéztörlőket, a sekrestyéssel kivitette 
a karba a könyveket, feldíszítette az oltárokat, be
szerezte a szent olajokat és szétosztotta a plébá
nosok között. ·

A nagyhéten elkészítette az úrkoporsóját s intéz
kedett, hogy körülötte nyolcz papnövendék énekelje 
a zsoltárokat. Ezek az érsek udvarmesterétől egy 
márkát kaptak, s azon idő alatt mig az úrkoporsója 
fennállott, az érseki asztalról nyertek élelmezést. Az 
úrkoporsója körül szüntelen égő négy lámpás elhe
lyezése is az alőrkanonok teendői közé tartozott.

A nagyhét három napján a „Traditor“ kezdetű 
antifona éneklésekor használt deszkákat és botokat is 
ő szerezte be. Ő készíttette elő a nagycsütörtöki láb
mosáshoz a vizet és törülközőket s az asztalt az 
ajándékokkal; a medencze és az asztalnemüek az 
érseki palotából kerültek ki. A szent kereszt ünnepein 
ünnepélyes menettel vitte ki a keresztet a sekrestyé
ből a templomba és ismét vissza. Úgyszintén Krisz
tus vérét sz. Czirják ünnepén.

Az alőrkanonok jövedelmét, az örkanonok által 
adott pénzösszegen kivül, a sz. János előtti bordézs- 
mából kiutalványozott kanonoki rész, mindkét Szöl- 
gyén gabona tizedéből, Bars-, Nyitra- és Hontmegyék 
dézsmájából a második rész, a nagyszombati tizedből 
pedig a sedecima képezte.

Az őrkanonok után következő helyet a káptalan
ban a szentgyörgymezei prépost, aki egyszersmind szé
kesegyházi főesperes is volt, foglalta el.
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Az a hely, ahol ma Szentgyörgymező fekszik, 
hajdan sz. György vértanúról czimzett zöldmezei pré- 
postságnak volt székhelye.

Ki alapította e prépostságot, mikor lett alapítva, 
nem lehet tudni. Sokan sz. István király bőkezűségé
nek tulajdonítják létrejöttét, s mint a középkorban 
általában hitték, kezdetben a káptalan csak négy 
kanonokból állott. Később a tatárjárás és Csák Máté 
pusztításai annyira tönkretették, hogy sem a templom
ban isteni tiszteletet nem tartottak, sem a kanonokok
nak nem volt miből élniök, úgy hogy az egész káptalan
ból csak a prépost maradt meg. Végre 1336-ban 
Telegdi Csanád esztergomi érsek az elpusztult pré
postságot újból javadalmazta, szervezte s mintegy 
újból megalapította.

Ez időtől fogva a káptalannak a préposton kivül 
8 tagja volt. A prépost volt a káptalan feje, s mint 
székesegyházi főesperes egyúttal Esztergom városá
nak egyházi bírája. Külön volt választva a prépost 
jövedelme a káptalanétól. A prépost tulajdonát ké
pezték a maróthi, nándori és perbetei tizedek, az 
esztergomi bordézsmából, mielőtt még a nagyprépost 
és az olvasókanonok megkapták volna illetéküket, a 
tizedrész, az olaszii és szepsii plébánosoktól évi 2 
márka finom ezüst, a párkányi, elefánti, szerdahelyi, 
kelecsényi, csiszeki, vajsányi és széplaki quarták, egy 
hold föld s némi kevés rét. ,

A káptalané lett Telegdi adományozásából, a 
somorjai érseki tized quartája, mely körülbelül 400 
márkára becsültetett. A káptalan minden évben maga 
küldte ki megbízottját, aki e jövedelmet ellenőrizte 
és beszedte.

A jövőre nézve pedig úgy intézkedett az érsek, 
hogy minden oly adományból, amelyhez ezentúl jut 
a prépostság, kétharmadrész a kanonokokat illesse. 
Kivéve az ingóságokat, amelyeket valaki végrende- 
letileg hagyományozott a prépostságra; mert ez Pe-
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tény tizedével egyetemben a szentgyörgymezei plé
bánosé lett, akit a prépost nevezett ki. A prépost- 
ság szőllejéböl egyharmad a préposté, kétharmad a 
kanonokoké volt.

A prépost nevezte ki a káptalan tagjait is. Ka
nonokká csak az lehetett, aki már legalább is szer
pappá volt felavatva, s az ilyen is tartozott magát 
egy év leforgása alatt áldozárrá szenteltetni, máskü
lönben elvesztette javadalmát.

Az újonnan kinevezett kanonokokat kötelezte az 
érsek, hogy egy éven belül a templom közelé
ben maguknak házat vegyenek, vagy építsenek. A 
szükséges telket az érsek engedte át. Erről a ház
ról kiki szabadon intézkedhetett végrendeletében, de 
a prépostnak jogában állott azt a becsáron meg
váltani.

Ha valamelyik kanonok más valamely javada
lomhoz jutott, a prépost azonnal mást nevezhetett ki 
helyére.

Az olyan kanonoknak helyét, aki a prépost tudta 
és beleegyezése nélkül 6 hónapon túl távol volt szék
helyétől, a prépost mással tölthette be. Ha azonban 
valaki a káptalan tagjai közül olyas vétséget köve
tett el, ami miatt meg kellett őt fosztani javadalmá
tól, ezt a prépost csak az érsek hozzájárulásával 
hajthatta végre.1

A prépostság nem sokkal azután szűnt meg, 
hogy Várday Pál prímás Esztergomból a török elől 
káptalanával együtt előbb Pozsonyba, majd Nagy
szombatba költözött.2

A szentgyörgymezei prépostot rangban a szent 
István els’ó vértanúról czimzett vári prépost követte.

A várban, a várfalak közelében keletnek állott

1 Fejér: Codex Diplomaticus. V III. 4. 246. Schmitth: Episcopi Agrien- 
ses. Tyrnaviae, 1768. I. 271.

* Szvorényi: Historiae ecclesiasticae Amoenitates. Jaurini, 1795. V. 242. 
R upp: Magyarország helyrajzi története. Pest, 1871. I. 16.
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a templom, amelyet Gejza fejedelem keresztalakban 
építtetett, s amely sz. István első vértanú tiszteletére 
felszentelve, szent István király megkereszteltetésének 
színhelye volt.

A kegyelet, mely őseink szivében szent István 
király iránt oly élénken élt, az emberek figyelmét 
már régebben e templom, vagy kápolna felé irá
nyította.

Csőriéi Fülöp esztergomi érsek és a főszékes
egyházi káptalan már 1272-ben foglalkozott azzal a 
gondolattal, hogy a templom mellé egy 12 tagból álló 
társaskáptalant alapítanak. Sőt Sixtus olvasókanonok 
és Bálint éneklökanonok ez évben birtokaikat is a 
létesítendő káptalanra hagyományozták.1 A terv meg
valósítása azonban még jó ideig halasztást szenve
dett, mig végre 1391-ben Kanizsay János érsek meg
alapította és javadalmazta a káptalant.

A szentistváni káptalan 6 kanonokból állott és 
feje a prépost volt. A prépost kinevezése az érseket 
illette, a kanonokokat a prépost nevezte ki s az 
érsek megerősítette. A kanonokokat a prépost első 
sorban a karbeli áldozárok közül tartozott kinevezni, 
ha ezek közt voltak elegendően képzett és alkalmas 
egyének. Ennek az volt a magyarázata, hogy a 
szentistváni káptalan tagjai mintegy kiegészítették a 
karbeli áldozásokat és kötelezve voltak a főszékes
egyházi karban mindannyiszor részt venni, ahányszor 
ezt a succentor a táblán kiirta. Volt is emiatt sok 
panaszuk, miután nem egyszer kénytelenek voltak a 
saját templomukban tartott isteni tiszteletet félben 
hagyni, csak hogy a főszékesegyházban idején ott le
gyenek. Saját templomukban minden nap tartoztak 
megjelenni a szent misén és vesperán; csakhogy ez
zel előbb készen kellett lenniök, mint a főszékesegy
házban a fő isteni tisztelet kezdetét vette.

1 Knauz I. 607.
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A szent miséket ebben a sorrendben végezték: 
vasárnap, szerdán és pénteken a napi officium szerint, 
hétfőn a megholtakért, kedden a királyért, csütörtö
kön sz. István vértanú és szombaton a B. Szűz tisz
teletére. Kikötötte még az alapitó érsek, hogy Zsigmond 
királyért és ő érette minden misében imádkozzanak a 
kanonokok, haláluk után pedig lelkűk üdvéért miséket 
mutassanak be.

Úgy a prépost, mint a kanonokok tartoztak 
állandóan Esztergomban tartózkodni. Ha a prépost 
egy hónapon túl akart távol lenni, az érsektől kér.t 
erre engedélyt; a kanonokok pedig hasonló esetben 
a préposthoz fordultak. Aki engedély nélkül maradt 
el egy hónapon túl, az elveszítette javadalmát.1

A préposti méltóság az alapitó akaratának meg
felelően örök időre egyesittetett az esztergomi fő
székesegyházi kanonoksággal, úgy hogy a szentistváni 
prépost egyúttal esztergomi főszékesegyházi kanonok 
is volt.

Zsigmond király adománylevele, biztosította a 
káptalan részére Maróth, Bajóth, Újfalu és Süttő bir
tokokat, különféle tizedekkel, a kéméndi malmot, a 
nyirmáli és csernovölgyi szöllőket és két budavári 
házat.2 A prépost jövedelme külön volt választva a 
kanonokokétól. Ő kapta a báthi, vásárhelyi gabona- 
és bortizedeket és Barsmegyében bizonyos quartákat. 
A kanonokok Rozsnyóbányáról kaptak tizedet s a 
plébánostól 30 arany forintot. Minden kanonoknak 
megvolt a maga szőllője is.

Midőn a káptalan a török miatti félelemtől kény
szerítve, Nagyszombatban telepedett le, nagyon meg
csappant a prépostság jövedelme.

1 Visitatio canonica Collég. Ecclesiae S. Stephani Protomartyris de Castro 
Strigoniensi A. 1397. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. 1. 
Nr. 7. Vatikáni Okmánytár I. 3. 26.

2 R upp: Magyarország helyrajzi története I. 7·
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A török hódítás és a nyomában járó pusztulás ter
jedésével még ez a kevés jövedelem is csökkent. A káp
talan elveszítette birtokait, nem szedhette be tizedeit, 
úgy hogy kész nyomorúság lett a még életben lévő né
hány kanonok élete. Mig végre kihaltak ezek is s a 
káptalan megszűnt létezni, a prépost kivételével, aki 
megmaradt továbbra is a főszékesegyházi káptalan 
tagjának.

A harmadik helyet a főkáptalanba kebelezett 
prépostok közt, és rangban a hetediket magában a 
főkáptalanban, asz. Tamás vértanúról nevezett hegy foki 
prépost foglalta el.

A ma is sz. Tamásról elnevezett hegy fok tetején 
egykor szintén társas káptalan állott. Sem alapítójának 
nevét, sem alapításának évét nem ismerjük. Némelyek 
ezt is sz. István királynak tulajdonítják.1

A káptalan prépostjával első Ízben 1209-ben ta
lálkozunk, aki egyúttal esztergomi főszékesegyházi 
kanonok is volt. Bizonyára ez is, mint a szentgyörgy- 
mezei és szentistváni prépostok, az alapitó akaratának 
megfelelően volt mindenkori tagja a főkáptalannak.

A káptalan 6 kanonokból állott, akiket a prépost 
kinevezett s az érsek, vagy helynöke megerősített.

A kanonokok tartoztak minden vasár- és ünnep
nap énekes szent misét és vesperát tartani. Hétköz
napokon pedig egy hetesnek kellett közülük a szent 
misét végezni.

A prépostság birtokai a XVI. század közepe 
táján a következőkből állottak: Izsa összes tizedeivel 
és jövedelmeivel; ennek felét a prépost, másik felét 
a kanonokok kapták. A zsitvatői halászat jövedelmét 
szintén felerészben osztották meg egymás között. A 
Korpona-környékebeli dézsmák után járó bérjövede
lemből minden kanonok 7 frtot kapott. Az összes 
bérjövedelemből az éneklőkanonok 24 frtot kapott,

1 Szvorényi: Amoenitates V. 250.
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a maradék pedig a prépostot illette. Az esztergomi 
vám negyedrészét a szigeti apáczákkal együtt kapták. 
A turócz- és árvamegyei tizedekből a quarták felét 
a prépost, másik felét a kanonokok élvezték.

Midőn Esztergomot a török bevette, a szent
tamási káptalan is megsemmisült. Ettől az időtől fogva 
csak a prépost létezik, mint a főkáptalan tagja. A 
kanonokok jövedelmét pedig Várday Pál prímás ke
zeli és ezekből végezteti pozsonyi kápolnájában a 
naponkénti 6 misét, erre a czélra alkalmazott káp
lánok által. Várday halála után az összes jövedelmek 
a prépost kezeihez folytak be, aki azután a szent 
misék elvégeztetéséről gondoskodott.1

Régebben az esztergomi főkáptalanhoz tartozott 
még a pozsonyi prépost is, még pedig valószínűleg 
a neki átengedett pozsonyi főesperesség czimén. Kö- 
rülbelől a XIV. század közepéig ugyanis a pozsonyi 
prépost mindenütt az esztergomi főkáptalan tagjai 
közé számittatik és pedig a prépostok és a főesperesek 
közé. A káptalan tagjai rendszerint csak előlépnek 
az által, hogy pozsonyi préposttá lesznek. Tehát nem 
személyre szóló kinevezés folytán voltak egyúttal esz
tergomi kanonokok is, hanem a prépostság épp olyan 
méltóság volt a káptalanban, mint akár a szentgyörgy- 
mezei, mely szintén egy főesperességgel, a főszékes
egyházival volt egybekapcsolva.2

1 Regestum super proventus et officia etc. Primási Világi Levéltár. 
Protocollum Olahi B. 62— 69. 1851-ben Scitovszky János herczegprimás folyamo
dott a felséghez, hogy a szenttamási prépostság jövedelmei egyesittessenek a káp
talan egyéb birtokaival. Ezt a felség 1851 márczius i-én 550/476. sz. a. minisz
teri rendelettel kegyelmesen jóváhagyta. Ettől fogva kezdetben a harmadik főespe
res minden adományozás nélkül elfoglalta a szenttamási prépost stallumát és viselte 
czimét. Később azonban csak kir. adományozás utján lett a székesegyházi főes
peres szentgyörgymezei préposttá, az utána következő szentistváni, a harmadik 
pedig szenttamási préposttá.

2 Uj Magyar Sión 1880. évf. 520. Téved azonban Balics, midőn azt hja, 
hogy a budai prépost is tagja volt a káptalannak. A róm. kath. egyház törté
nete Magyarországon II. 2. 50.
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A társas káptalanok prépostjai után következtek 
a fóesperesek, a következő sorrendben: a nyitrai, nóg
rádi, honti, barsi, komáromi, sasvári, gömöri, zólyomi 
és tornai.

A székesegyházi főesperesnek, aki mint mondottuk, 
mindig a szentgyörgymezei prépost volt, joghatósága 
Esztergom városára és környékére, a többieké pedig 
az egyházmegye egyes kerületeire terjedt ki.

Kötelességük volt kerületeiket évenkint bejárni 
s megvizsgálni, hogy a papok magánélete tiszta-e, 
nem kicsapongó, részeges, játékos-e valamelyik, nem 
járnak-e vadászni, buzgón teljesitik-e lelkipásztori 
teendőiket, nem halt-e meg valaki híveik közül szent
ségek nélkül, prédikálnak-e rendesen, kihirdetik-e idején 
a böjtöket és ünnepeket stb. Tudják-e s alkalmazzák-e 
a szentségek kiszolgálásánál előirt szavakat, intik-e 
a népet, hogy a bérmálás szentségéhez járuljon, 
nincs-e községükben eretnek, kuruzsló, vadházasság
ban élő? Körútja alkalmával irta össze a föesperes 
az egyházi pályára jelentkezők neveit is. Úgyszintén 
az ő jogköréhez tartozott a nyelveskedő asszony
nép perlekedéseinek elintézése is. Különben pedig, 
mint a többi kanonoknak, őnekik is jelen kellett len
niük a szent misén s a vesperán és végezni az 
egyes szertartásokat, ha a succentor kiirta nevüket 
a táblára.

A föesperesi látogatások dijául minden kerület
beli lelkész úgynevezett székpénzt (cathedraticumot) 
fizetett. A statútumok azonban szigorúan a lelkűkre 
kötik a főespereseknek, hogy e dijak beszedésénél 
kellő belátással legyenek s a vagyonosabb plébá
nosoktól többet, a kevésbé tehetősektől kevesebbet 
vegyenek.1

1328-ban a zólyomi főispán panaszt emelt a

1 Az 1498. évi 53. t.-czikk szerint egy egész egyháztól egy, fél egyház
tól fél forint volt a cathedraticum. Uj Magyar Sión 1880. évf. 516.
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honti; nyitrai és zólyomi föesperesek ellen, hogy a 
meggyilkoltak tetemeit, ha hozzátartozóik még oly 
szegények is, csak úgy engedik eltemetni, ha = a ro
konok egy márka ezüstöt fizetnek. Mire XXII. János 
pápa elrendelte, hogy a nevezett főesperesek a jövőben 
ily szerencsétlenek díjtalan temetése elé nehézségeket 
ne gördítsenek.1

Midőn 1776-ban a beszterczebányai és rozsnyói 
püspökségeket felállitották, a gömöri, zólyomi és 
tornai főesperességek az új egyházmegyékbe kebe- 
leztetvén, az esztergomi főegyházmegyében megszűn
tek létezni.2

Budai János barsi főesperes a XIV. század végén 
megalapította az úgynevezett Krisztus-társulatot (Col
legium Christi) négy budai házát szánván e czélra. 
A társulat czélja volt a szegényebb sorsú tanuló ifjak 
kiképeztetését a külföldi egyetemeken lehetővé tenni. 
A társulat elnöke mindenkor a barsi főesperes volt 
s az érsek tartozott a föesperességet s a vele· össze
kötött kanonokságot olyannak adományozni) ‘aki a 
társulat költségén fejezte be tanulmányait. A, főesperes 
javadalmának jövedelmeiből azt, ami saját szükség-

1 Theiner: Vetera Monumenta Hungáriám Sacram illustrantia. Romae, 
1849. 520.

s Miután 1808-ban a főesperesi jövedelmeket commassálták, megszűnt 
az a sorrend, amely szerint a nyitrai volt az első, a nógrádi a második stb. 
főesperesség, s ezzel együtt megszűnt az ezekkel eddig összekötött jövedelem 
is.'H anem  ettől fogva a jövedelem */14 részét kapta a székesegyházi főesperes, 
az utána következő legidősebb főesperes */le, . az ezútán következő 1/le részt 
s igy tovább. Az összes jövedelmek kezelője pedig 1/82 részben részesült. 
Az 1851 márczius 30-án kelt legfelsőbb elhatározás folytán pedig következőkép 
osztatik szét a káptalan jövedelme: a nagyprépost */8e-od részt kap, az olvasó
kanonok l /44-et, az éneklőkanonok */4e-ot, az őrkanonok 1/4a-ot, szentgyörgymeáei 
prépost s főszékesegyházi főesperes l /60-et, a szentistváni prépost, aki egyúttal 
második főesperes, 1/6a-et, a szenttamást prépost mint harmadik főesperes 1/64-et, 
a negyedik főesperes l /66, az ötödik 1/68-ot, a hatodik Ve0-ot s végre a hetedik 
1/e8 részt. A többi ezen felül maradt jövedelem egyenlően osztatik meg az összes 
kanonokok közt. Statuta Memorabilia Visitationis annis 1853·—54. celebratae. 
Strigonii, 1892. p. 41.
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leteinek levonása után fenmaradt, köteles volt a tár
sulat czéljaira fordítani. Erről még végrendeletében 
sem intézkedhetett. Emellett tartozott mindig néhány 
szegény ifjút taníttatni valamelyik külföldi egyetemen. 
Ha az ilyenek később jobb módba jutottak, a társulat 
által neveltetésükre fordított költséget vissza kellett 
tériteniök. Majd úgy intézkedett a káptalan, hogy a 
társulat igazgatója minden évben számoljon be a 
befolyt jövedelmekről, a pénzt helyezze el a pénztár
ban s a káptalan hozzájárulásával minden negyedik 
évben új tanulókat küldjön ki külföldre. Az intézet 
pénze a XVI. században Bécsbe került s itt más 
alapítványokkal egyesítve, jelenleg a Pázmány-inté- 
zet növendékei élvezik.1

A főesperesek után az ifjabb kanonokok követ
keztek, akik között az első helyet a decan foglalta el. 
A káptalannak egyik szintén nagyon jelentékeny tiszt
sége volt. Feladata volt a káptalan érdekeit képviselni, 
a birtokkezelésre felügyelni, a jobbágyok közt rendet 
tartani stb. Mint ilyen, a decanság inkább bizalmi 
állás volt, melyet keresni, akár a maga, akár más 
számára, nem csak nem illett, de nem is volt szabad. 
Választása egy évre szólott és újból megválasztható 
nem volt.2

Midőn 1397-ben Esztergomban megtartatott az 
egyházlátogatás, a decani hivatal nem létezett, sőt 
a kanonokok azt sem tudták megmondani, mikor, mi 
okból szüntettetett meg. Lépéseket tettek azonban az 
iránt, hogy újból szerveztessék.

Már a XII. században voltak egyes püspökök és 
kanonokok, akik a székesegyházakban kápolnákat, 
oltárokat emeltek valamely szent tiszteletére, ezeket 
gazdag alapítványokkal látták el s szolgálatukra kü
lön áldozárt rendeltek. Az ily áldozárok kápolna-, vagy

1 Magyar Sión 1863. évf. 345.
2 Bunyitay II. 7.
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oltárigazgatóknak neveztettek. Ily kápolna- vagy oltár
igazgatóság a XIV. század végén az esztergomi 
főszékesegyházban összesen 12 volt, s ezeknek igaz
gatói, ha nem is mind, de nagyobb részben kano
nokok voltak.

Ezek közt az első sz. Adalbert oltára volt. Ennek 
adományozása az érsekhez tartozott. Az igazgató kö
teles volt a főoltáron sz. Adalbert tiszteletére naponkint 
nagymisét mondani, és itt a szükséges világításról 
gondoskodni. Ennek fejében volt egy háza, s élvezte 
a pozsonymegyéi quartákat.

A B. Szűz oltárának igazgatóságát is az érsek 
adományozta. Tartozott minden áldott nap nagy misét 
végezni, vagy végeztetni az oltárnál s előtte éjjel-nap
pal lámpát égetni, s a szükséges gyertyákat besze
rezni. Vasárnap mise után ki kellett hirdetnie a kö
vetkező hét böjtjeit, ünnepeit, a netaláni búcsúkat s 
ezek megtartására buzdítani a hívőket. Nagyobb ün
nepeken, mint karácsony, husvét, pünkösdkor, a B. 
Szűz születése napján, mindenszentek napján négy 
olyan gyertyát szerzett be az oltárra, a melyek mind
egyike legalább egy márka értékű viaszt tartalmazott. 
Egy ház, egy fürdő s a marosi tized képezte jöve
delmét.

A sz. Kereszt oltárát a káptalan adományozta. 
Igazgatója minden hétfőn és pénteken s az egész 
nagyböjt alatt, a vasárnapok kivételével, nagy misét 
végzett a karbeliek éneklése mellett, a megholtak 
lelki üdvéért. Az oltárigazgató egyszersmind várbeli 
plébános is volt.

Az Oltáriszentség kápolnájának igazgatója csak 
is olyan székesegyházi kanonok lehetett, aki más 
javadalommal vagy méltósággal nem birt. Ezt is a 
káptalan adományozta. Az igazgató vasárnapon a 
Szentháromság, csütörtökön az Oltáriszentség, szom
baton a B. Szűz tiszteletére végezte az énekes misét 
a karbeliek, a szerpap és az alszerpap segédkezése

d*
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mellett. A többi napokon csak kis misét mondott és 
pedig hétfőn a megholtakért. A szükséges gyertyák
ról ő gondoskodott. Csütörtökön a harangozásért 
négy dénárt adott a harangozónak.

A sz. Péter oltárának igazgatója köteles volt a 
naponkénti sz. misén és vesperán részt venni s oltá
ránál sz. misét mondani. A javadalmat a káptalan 
adományozta. Házán kívül volt egy szőlleje Palothán, 
más néven Cservelyen, s ioo irtot kapott évente a 
pozsonyi polgároktól. Ebből azonban minden hónap
ban 4 frtot fizetett a karbelieknek, kik mindennap 
nagymisét énekeltek a megholtakért a sz. Kereszt 
oltáránál.

A Kér. sz. János oltárának igazgatóságát a 
káptalan adományozta. Az igazgató tartozott részt 
venni a conventualis misén és vesperán. Két szőlleje 
volt; az egyik Doroghon, a másik Kesztölczön.

Sz. Szaniszló oltára igazgatójának egy háza s 
egy szőlleje volt. A káptalant illette az adományo
zás joga.

Sz. Margit oltárának igazgatóságával is a káp
talan rendelkezett. Az igazgatónak nem volt más kö
telezettsége, mint a conventualis misén és vesperán 
megjelenni. Volt egy elpusztult birtoka, egy kesztölczi 
szőlleje, bizonyos quartái, s egy nagy budai háza, 
mely elég szépen jövedelmezett.

Sz. Lucza oltárának igazgatósága az őrkanonok- 
sággal volt összekötve. Elég jól volt javadalmazva 
szántófölddel, szöllövel, réttel és tizedekkel. Az igaz
gató sz. Lucza napján nagy misét végzett oltáránál 
és megvendégelte kanonoktársait.

A Szentháromság oltárának igazgatóságát az érsek 
adományozta. Az igazgató köteles volt megjelenni a 
misén és a vesperán. Javadalma egy nagy szőllő és 
egy ház volt Esztergomban.

Sz. Miklós oltárának igazgatóságát is az érsek 
adományozta. Kötelezettsége szintén nem állott más-
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ból, minthogy a conventualis misén és a vesperán 
jelen legyen. Két szölleje volt Palothán.

A B. Szűz kápolnájának igazgatóságát a kápta
lan adományozta s az igazgató csak egyszerű kano
nok lehetett. Az igazgató négy káplánt tartott a ká
polna szolgálatára, s minden nap nagy misét végzett 
vagy végeztetett, amit ha elmulasztott, 2 arany forintot 
fizetett a káptalannak. Ha pedig ezt 3 nap alatt le 
nem fizette, a káptalan 4 arany forintot vont le jöve
delmeiből. Az igazgatónak káplánjaival együtt részt 
kellett venni a conventualis misén és a vesperán. A 
kápolnában a következő misék végeztettek: vasárna
pon és pénteken az officium szerint, szerdán sz. László 
király, csütörtökön az Oltáriszentség, szombaton a 
B. Szűz tiszteletére. A kápolnában Mária-ünnep vigí
liáján vesperát tartottak, s az egész nyolczad alatt 
sz. misét végeztek. Az igazgató lámpát égettetett a 
kápolnában a vesperától a conventualis mise végéig. 
A miseborról és vízről a succentor gondoskodott. A 
káplánokat az igazgató fizette havi 4 forinttal, vagy 
ahogy megtudott velük egyezni; ezenfelül lakást és 
élelmet adott nekik. Ha az igazgató nem lakott a 
kápolna házában, elvesztette az igazgatóságot.

A B. Szűz kápolnája 1503-ban a pápa bele
egyezésével bekebeleztetett a káptalanba.1

Az oltárigazgatókéi voltak a hívek által az illető 
oltár védszentjének ünnepén felajánlott önkéntes ado
mányok (offertorium). Más napokon ez a karbeli áldo- 
zárokat illette, kivéve pálmavasárnapot, amikor a 
succentor és nagypénteket, amikor a subcustos kapta 
a sekrestyében letett adományokat. Az arany azonban 
mindig a kanonokoknak jutott.

Az elsoroltakon kívül voltak még Esztergomban 
más oltárigazgatók is, úgymint sz. Katalin, sz. Anna 
oltárának igazgatósága a királyi várban és sz. György,

1 Theiner II. 554.
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sz. László király oltárainak igazgatósága. Ezeket is 
a káptalan adományozta, de mint a visitatio meg
jegyzi, nem sokat jövedelmeztek.

Végül említjük sz. Jeromos kápolnájának igazga
tóságát, amelyet Kesztölczi Mihály olvasókanonok ala
pított a főszékesegyházban a XV. század második 
felében. Két budai házat, egy szöllöt s egy házat 
Esztergomban adományozott a kápolnának s ezen 
felül a következő egyházi szerekkel ajándékozta m eg: 
2 aranyozott ezüst kehelylyel, 2 ezüst ámpolnával, 
egy pergamen s egy papiros misekönyvvel s külön
féle egyházi ruhával. A kápolnát úgy építették, hogy 
az ott uralkodó félhomály alkalmas legyen a gyón
tatásra. A kápolna igazgatójául a káptalan mindig 
olyan kanonokot tartozott választani, aki a gyónókat 
nemcsak képes, de köteles is volt mindenkor kihall
gatni.

A  karbeli papokat szintén káptalanbelieknek kell 
tekintenünk, bár nem voltak kanonokok, miután a 
káptalan nem csupán a székesegyházi szolgálatban, 
hanem a hiteles helyi teendők végzésében, kikülde
tésekben is igénybe vette munkásságukat.

Ilyen karbeli áldozár 12 volt a főszékesegyház
ban, s ezeket a káptalan nevezte ki. Aki ez állásra 
igényt tartott, annak felszentelt áldozárnak kellett 
lennie, vagy legalább arra nézve kellett biztosítva 
lenni, hogy a legközelebbi kántorbőjt alatt felszen
teltetik.

A karbeliek kötelesek voltak a succentor veze
tése alatt úgy az éjjeli, mint a nappali officiumon 
részt venni s azt végezni, kivéve ha valamelyiküket 
a káptalan valamely kiküldetéssel bízta meg.

Jövedelmük a következőkből állott: minden kar
beli fél kanonoki részt kapott az esztergomi bortized
ből, amit a káptalan tartozott lakásukra szállítani. 
Övék volt az Esztergom környékén beszedett tized. 
A kishonti és kisnyitrai tizedekből mindegyiknek fél
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kanonoki rész. Palotán és Zaraárdon az összes gabona 
és báránytized. A Farnadi Péter szomszédságában 
álló házból 12 comparatio, a gömöri főesperességé- 
ből 30 comparatio, amelyekért egyenkint 3 dénárt 
és egy gyertyát kaptak. Az önkéntes adományok 
(offertorium) a karbelieket illették, kivéve a nagy 
ünnepélyek, vagy valami fényes temetés alkalmával 
adni szokott arany, ezüst, vagy selyemnemüeket, ami 
a káptalané volt.

A B. Szűz oltárán egybegyült offertoriumot is 
ök kapták, kivéve a Nagy boldogasszony ünnepén s 
a naponkinti hajnali mise alatt adottakat. A három 
királyok vigíliáján összegyűlt adományok is az övék 
voltak, csak az érseki palotában adottat kapta meg 
a káptalan.

Egy XVI. századbeli feljegyzés szerint az elso
rolt jövedelmeket úgy szólván egyedül a káptalan 
juttatta a karbeli áldozároknak. Körülbelül ugyan
ennyit adott nekik az érsek is. így kapták meg az 
összes farnadi bor- és gabonatizedet. Miután azonban 
a farnadi bor a legjobb bora volt az érseki urada
lomnak, az érsek közös megegyezés alapján ehelyett 
más pozsonyvidéki bort adott nekik, körülbelül 180 
akó mennyiségben. Ezenkívül adott nekik még gabo
nát is.

Még Esztergom eleste előtt annyira megfogyott 
a káptalan jövedelme, hogy a karbeliek számát 12-ről 
le kellett szállítani 8-ra. Ezeknek is Várday Pál érsek 
adott enni, három tál ételt ebédre, ugyanannyit va
csorára s naponkint egy pint bort. Esztergom eleste 
után azonban még az ő költségére eső négy karbe
linek élelmezését is készpénzzel váltotta meg. Midőn 
pedig megszűnt létezni a szentgyörgymezei káptalan, 
Várday a gömöri quartákból minden karbeli áldozár- 
nak 50 frt fizetést utalványozott ki.1

1 Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi B. p. 69.



LVI

Zsigmond király idejében a karbelieken kívül 
még 12 áldozár volt alkalmazva a főszékesegyházban, 
az úgynevezett királyi káplánok. Ezeknek állását Zsig
mond szervezte, s hogy fenmaradásukat biztosítsa, 
az esztergomi királyi adókból évi 400 forintot enge
dett át nekik. Kötelességük volt, mint a karbelieknek, 
az összes hórákon jelen lenni s hetenkint egy misét 
énekelni a király és hozzátartozói lelki üdvéért.

Midőn Zsigmond elhalálozott, elmaradt az évi 
400 forint fizetés, és az érsek kénytelen volt állá
sukat megszüntetni.



XII. SZÁZAD.

i ioo. A lb er ik . Szerafin esztergomi érsek megbízásából 
összeírta Kálmán király törvényeit.

Csak Horányi szerint volt esztergomi kanonok Memoria Hungarorum Vien
nae, 1775. I. 20. Batthyányi ellenben szerzetesnek Leges Ecclesiasticae Alba- 
Carolinae, 1785. I. 450. Katona pedig egyszerű udvari papnak tartja Historia 
Critica Budae, 1829. II. 63. Kinek van igaza, nem lehet eldönteni mondja K nauz: 
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1874. I. 70.

1103—1112. R ó b ert nagyprépost.
Knauz: Monumenta I. 75. Fejér: Codex Diplomaticus Pestini, 1778. II. 

41. X II. 4. 59. Katona: Historia Critica III. 214.
1105. T eob a ld  az esztergomi káptalan tagja; mint 

Lőrincz érsek megbízottja részt vesz a Zárában megtartott 
zsinaton.

Farlatus prépostnak mondja ugyan, de ez nem lehetett, hanem valószínű
leg vicarius, vagy más káptalanbeli ember volt. Ugyancsak szerinte a zsinat 
1108-banvolt, Illyricum Sacrum Venetiis, 1751. V . 53.; hasonlóanvélekedik Katona 
III. 234. és Fejér is V II. I .  139. mig ellenben Wenzel 1 105-re teszi a zsinat meg
tartásának idejét. Árpádkori Uj-okmánytár Pest, [860. V I. 75. Knauz szerint csak 
annyi bizonyos, hogy 1105 előtt nem hívták a zsinatot együvé. Monumenta I. 73.

1134. Á g o sto n  kanonok. Ez évben Váradon mint pris- 
taldus működött.

Knauz: Monumenta I. 86. Kercselich: Historia ecclesiae Zagrabiensis. 
Zagrabiae, I. I .

1156. G an fr id . Részt vesz a brátkai templom felszen
telésén.

Knauz I. n o .  Fejér II. 139.
1156. B o g d a n , őrkanonok. Jelen van a brátkai templom 

felszentelésén.
Knauz I. n o .  Fejér II. 138.
1183. A d o rjá n  nagyprépost. Sebestyén Gyula a XII. 

század adatainak gyér világítása mellett is sok figyelemre
méltó érvvel támogatja azon állítását, hogy Adorján prépost

1
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1183 — 1184-ben a párisi egyetemet látogatta, 1185—1186-ban 
budai prépost és kanczellár, 1187 —1204. erdélyi püspök volt; 
aki párisi iskolatársának és legjobb barátjának, Jakabnak,
II. András herczeg nevelőjének, kalocsai prépostnak s a 
későbbi váczi püspöknek irta, az 1203-ban megkezdett s 
1204-ben befejezett munkáját, a bécsi udvari könyvtár hártya
kódexében reánk maradt Krónikát a »Gesta Hungarorumot.«

Sebestyén Gyula: K i volt Anonymus? Bpest, 1898. Knauz I. i n .  
Fejér II . 139. 203. 229. 346.

1183. B e tle e m  prépost, de nem lehet megállapítani, 
hogy milyen. Hihetőleg ő volt az, aki mint a párisi egyetem 
apátjának III. Béla királyhoz küldött tudósításában olvassuk, 
Párisban mint egyetemi hallgató elhalálozott és az egyetem 
templomában eltemethetett.

Sebestyén: K i volt Anonymus? 73. Knauz I. 128. Fejér II. 293.

1183. G an fr id  kanonok. Nem lehetetlen, hogy ugyanaz, 
aki 1156-ban szerepel.

Knauz I. 128. Fejér 203.
1283. J a n u s  őrkanonok.
Knauz I. 128. Fejér II . 203.

1183. G e llé r t őrkanonok, de nincs megemlítve, hogy 
melyik káptalanban.

Knauz I. 128. Fejér II. 203.

1183. Á g o s to n  dékánkanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.
1183. P é te r  mester kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.
1183. W a lte r  kanonok, udvarbiró.
Knauz I. 128. Fejér II . 203.
1183. A lá n  mester kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II . 203.
1183. J á n o s  áldozár kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.
1183. N u n k o  kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.
1183. V ilm o s  mester kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.

1183. U riá s  áldozár kanonok.
Knauz I .  128. Fejér II. 203.
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1183. M árton  káptalani jegyző, kanonok.
Knaiiz I. 128. Fejér II. 203.

1183. P é te r  mester kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II, 203:
1183. A n d rá s  kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.
1183. W illib a ld  kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II . 203.
1183. R ób ert kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.

1183. A lb er t kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.
1183. P o u sa  kanonok.
Knauz I. 128. Fejér II. 203.

1197 —1210. P é te r  nagyprépost. A kalocsai prépost és 
a szegedi főesperes jelentést tettek a pápának, hogy L. tarvisi 
mester egykor Rómában kikérte a pápai levéltárból III. 
Sándor egyik regestumát és mialatt átnézte, a négy össze
fűzött levélből a két középsőt kitépte és magával vitte; a 
prépost vissza is adta az ellopott két lapot. Úgy látszik, ez 
ügyben gyanúba esett Péter nagyprépost is, mivel III. Incze 
1299-ben megbízta a győri püspököt és a bakonyi apátot, 
hogy a többi közt őt is eskü alatt hallgassák ki arra nézve, 
hogy kinek a parancsára, tanácsára vagy segítségével követ
tetek el a tolvajlás. A vizsgálat eredményéről azonban mit- 
sem tudunk.

Vargha Dezső: III. Incze és kora. Bpest, 1893. 348. Monumenta 
Romana Episcopatus Vesprimiensis. Budapestini, 1896. I. 8. Knauz I. 158. 
Fejér II. 356. III . I. 70. 72. Wencel I. 104. Katona IV . 550.

XIII. SZÁZAD.

1204—1211. U b ald  pozsonyi prépost, esztergomi őr
kanonok. 1204-ben Rómában jár, mint a káptalan követe. 
Hasonló megbízatással megy ide 1211-ben is, az eszter
gomi és a kalocsai érsekek közt létrejött koronázási egyezség 
ügyében.

Magyar Sion 1881. évf. 40. Vargha III . Incze és kora. 321. Knauz I. 
193. Fejér III . 1. 70.

1 *
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1205—1212. M ih ály  őrkanonok. Az ő kérésére aján
dékozta János esztergomi érsek 1210-ben a szemerei egyházat 
két kápolnával együtt az esztergomi káptalannak azon czél- 
ból, hogy ennek jövedelmeiből mindenszentek napján évenkint 
ünnepélyes ebédet rendezhessenek, félmárkán pedig viasz
gyertyát vegyenek a székesegyház számára. Két Ízben is 
megjárta Róm át; először 1205-ben, mint az érsekválasztásban 
megoszlott káptalan egy részének képviselője, másodszor 
pedig 1212-ben, az esztergomi és kalocsai érsek közt a király
koronázási jogra vonatkozólag felmerült viszály elintézése 
ügyében.

Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 22. Knauz I. 180. 
195. Fejér III . i. 26. 72. Wenzel I. 102. V I. 351. Katona V. 9. K oller: 
Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum. Posonii, 1782. I. 338.

1205. A. Csak nevének kezdőbetűjét ismerjük. Vezetője 
volt a káptalani iskolának és ez évben Rómában jár az 
érsekválasztás ügyében.

Knauz I. 180. Fejér III. i. 26. Katona V. 9. Kemp a Memoria Basi
licae Strigoniensis. Pestini 1856. czimü munkában 1204-re teszi. 119.

1205. A. főesperes, de nem tudjuk milyen; szintén 
részt vesz a római küldetésben.

Knauz I. 180. Fejér III . i. 26. Katona V. 9.
1205. F. kanonok hasonlóképen tagja a római követ

ségnek.
Knauz I. 180. Fejér III . 1. 26. Katona V. 9.
1205. N . kanonok szintén Rómában jár fentebbi tár

saival.
Knauz I. 180. Fejér III . i. 26. Katona V. 9.

1208—1210. D o m o n k o s éneklőkanonok. Az esztergomi 
érsek, az ő kérésének engedve, a bácsi templomot és a mocsi 
kápolnát a káptalannak adományozza, hogy a kanonokok 
ennek jövedelmeiből sz. Adalbert napján ünnepélyes lakomát 
tarthassanak.

Knauz I. 187. 193— 196. Fejér III . I. 69. Wenzel I. 102.

1208—1212. B e n e d e k  szenttamási prépost; mint az esz
tergomi érsek megbízottja Rómában jár, hogy a közte és 
a kalocsai érsek közt létrejött egyezség megerősítését, a 
királykoronázás joga felett, a pápánál kieszközölje.
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Vargha: III. Incze és kora. 321. Monumenta Romana Episcopatus Ves- 
primiensis I. 21. Knauz I. 198. Fejér III . I .  70. Wenzel VI. 351. Koller i .  

33 6. Szvarényi: Historiae regni Hungáriáé Amoenitates. Jaurini, 1796. V. 253. 
Schmitth: Episcopi Agrienses. Tyrnaviae, 1768. I. I I 2.

120g—1218. J a k a b  olvasókanonok; 1211-ben Rómában 
jár a koronázási ügyben, mint az esztergomi érsek megbízottja.

Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. I. 21. Knauz I. 199. 
Fejér III. i .  70. 72. 269. Wenzel I. 102. V I. 351. Koller I. 336. Szvorényi 
Amoenitates V. 253. Schmitth I. 112. Vargha III. Incze és kora. 321.

1210—1218. A p o llin á r  nyitrai főesperes.
Knauz I. 197. 219. Wenzel I. 102. V I. 396.
1210. P eth o  barsi főesperes.
Knauz I. 196. Wenzel I. 102.
1210. S o th o n o s  dékánkanonok.
Knauz I. 196. Wenzel I. 102.
1210. A lb er t kanonok.
Knauz I. 196. Wenzel I. 102.

1210—1218. C hise 1218-ban mint őrkanonokkal talál
kozunk vele.

Knauz I. 196. 219. Wenzel I. 102. VI. 396.

1210—1218. W os kanonok.
Knauz I. 196. 220. Wenzel 102. V I. 396.
1210. J u lia n  kanonok.
Knauz I. 196. Wenzel 1. 102.
1210—1218. S ed eek  kanonok.

Knauz I. 196. 220. Wenzel I. 102. V I. 396.
1210. C u ria k u s kanonok.
Knauz I, 196. Wenzel I. 102.

1210. M arczel kanonok.
Knauz I. 196. Wenzel I. 102.
1210. E rős (F o r t is )  Iz sá k  kanonok.
Knauz I. 196. Wenzel I. 102.
1210. A n a n iá s  kanonok.
Knauz I. 196. Wenzel I. ioz.
1210. S án d or kanonok.
Knauz I. 196. Wenzel I. 102.
1210—12ii. M iklós kanonok. 1211-ben mint az eszter

gomi érsek követe Rómában jár a királykoronázási jog 
kérdésében.

Knauz I. 102. 199. Wenzel I. 102. VI. 351.
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12 10—i 2i 8. F ü lö p  kanonok.
Knauz I. 196. 220. Wenzel I. 102. VI. 396.

1210—1223. S a la m o n  kanonok, 1223-ban dékán.
Knauz I. 196. 242. Wenzel I. 102. Fejér III . I. 427.

1210—1218. A m an d  kanonok, 1218-ban mint éneklő
kanonok szerepel.

Knauz I. 196. 219. Wenzel I. 102. VI. 396.

1211 —1218. J á n o s  főesperes Rómában jár a király
koronázási jog ügyében. Valószínűleg vele találkozunk 1218- 
ban, mint sasvári főesperessel.

Monumenta Romana Ecclesiae Yesprimiensis. I. 22. Knauz I. 199. 226. 
Wenzel VI. 351. 396.

1218. J a k a b  nyitrai főesperes az Apponyban tartott 
gyűlésen az elefánti plébánia megalapításáról tanúskodik.

Lányi: Magyar Egyháztörténelme. Esztergom 1866. I. 458. Knauz I. 
215. Fejér III . 1. 267. Wenzel I. 161.

1218. S á n d o r  gömöri főesperes.
Knauz I. 226. Wenzel VI. 396.

1218. L őrin cz kanonok.
Knauz I. 226. Wenzel V I. 369.

1223. H o g e l komáromi főesperes. Megveszi az eszter
gomi keresztesek konventjének hetényi birtokát 3 ezüst 
márkáért.

Knauz I. 241. 291. Fejér III. I. 248.

1223. P á l succentor s egyúttal kanonok.
Knauz I. 242. Fejér III . I. 427.

1224. V in cze  nyitrai főesperes.
Kempnél találtam csak feljegyezve. Memoria Basilicae Stri,gonien- 

sis. 119.
1224. N . prépost. Sem nevét, sem életviszonyait nem 

ismerjük. Emlékét III. Honor pápa egyik levele őrizte meg 
számunkra, nem a legszebb világításba helyezvén ebben 
ismeretlen egyéniségét. II. Endre király ugyanis Flórencz 
mester aradi őrkanonok követe által keserű hangon panaszt 
emelt ellene a pápánál, királyi méltóságának gyalázatos 
megsértésével vádolván őt. A pápa ennélfogva meghagyta 
a váradi és váczi püspököknek, valamint a fehérvári prépost
nak, hogy ez ügyben vizsgálatot indítsanak s annak ered
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ményéről neki jelentést tegyenek, hogy a vétkes elvegye 
büntetését. Az ügy további fejleménye azonban homályban 
van előttünk.

Knauz I. 246. Theiner: Monumenta historica Hungáriám Sacram illus
trantia Roma, 1869. I. 52. Fejér III . I .  463. Katona V. 453.

1225. É n ok  nyitrai főesperesnek ez évben meghagyta
III. Honor pápa, hogy a veszprémi püspök és a János- 
lovagrend közt fenforgó tizedügyben társaival vizsgálatot 
tartson.

Knauz I. 254. Theiner I. 61. Wenzel I. 211.
1225. T am ás főesperest (nincs megemlítve, hogy milyen) 

a káptalan egy része esztergomi érseknek választja meg, 
de a pápa megsemmisíti a választást.

Knauz I. 248. Theiner I. 63. Fejér III . 2. 56.
1225 —1227. M iklós prépost. Nem lehetetlen, hogy 

ugyanő volt mint egyszerű kanonok 1211-ben Rómában> 
de lehetetlen a személyazonossságot bármily távolról is 
megállapítani.

Knauz I. 255. 261. Wenzel VI. 429. Fejér III . 2. 93. Hazai Okmány
tár Győr, 1865. V III. 20. A  magyar kir. országos levéltár diplomatikai osz
tályában őrzött pecsétek mutatója. Bpest, 1889. 23.

1225—1230. B e n e d e k  olvasókanonok az Osl nemzet
ségből. A váradi kanonokok egy része által püspökké 
választatik, a kalocsai érsek fel is szenteli. Róma azonban 
a káptalan egy töredéke által megválasztott Primogenitust, 
pápai subdiaconust ismerte el és IX. Gergely Benedeket 
kiközösitettnek nyilvánította. Benedek daczára ennek ezentúl 
is megmaradt püspöki székének tényleges birtokában. Mikor 
a tatárok ellepik az országot, ő is siet a király táborába s 
az egyik tatár csapatot útközben meg is veri, a másik 
azonban kényszeríti őt Váradra visszavonulni. 1242-ben 
a győri káptalan püspökévé választja s IV. Incze pápa 
őt 1243. julius 11-én megerősíti. 1245-ben már nincs 
életben.

Bunyitay: A váradi püspökség története. Nagyvárad, 1883. I. 99. Turul 
V III. 158. Fraknói: A magyar kir. kegyúri jog története. Bpest, 1895. 37. 
Knauz I. 356— 285. Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 109. 
Katona V. 607. Fejér III . 2. 310. IV . I .  38. Theiner I .  148. Hazai Okmány
tár V III. 20. Pray: Specimen Hierarchiáé Hungaricae Posonii, 1776. II. 164.
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1226. J á n o s  ez évben az esztergomi érseki szék betöl
tése ügyében többedmagával Rómában jár.

Monumenta Romana Episcopatus Yesprimiensis I. 71. Knauz I. 260. 
Theiner I. 66. Fejér III . 2. 80.

1226. M ik lós őrkanonok szintén tagja a római küldött
ségnek.

Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 71. Knauz I. 260. 
Theiner I. 66. Fejér III . 2. 80.

1226. A n d rá s  kanonok hasonlóképen résztvesz a római 
küldetésben.

Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 71. Knauz I. 260. 
Theiner I. 66. Fejér III. 2. 8o.

1228 előtt. N ie o lin  nagyprépost a királytól Ságh 
nevű földet kapott ajándékba. Ezt és egy másikat, amelyet 
Chepa fiától bizonyos ki nem egyenlített tartozás fejé
ben bírói utón nyert, végrendeletében az esztergomi egy
házra hagyományozta. Miután a prépost nem kérte ki 
ehhez a király beleegyezését és ennélfogva a birtoknak 
á kir. fiskusra kellett volna szállania, a király meg
semmisítette a végrendeletet. Tekintettel azonban Nieolin 
érdemeire, hűséges szolgálataira, 1251-ben megújítja vég- 
rendelkezését és a két birtokot az esztergomi egyház
nak engedi.

Knauz I. 278. Wenzel VI. 498. K ollányi: A  magyar kath. főpapság 
végrendelkezési jogának története. Bpest, 1896. 62.

1228—1236. T am ás nagyprépost.
Knauz I. 269. 272— 274. 279. 318. Fejér ÍII. 2. 262. V II. 5. 568. 

Wenzel V I. 460. 488. 500.

1228— 1243. A m b ru s kanonok. 1228-ban a káptalant 
képviseli a budai káptalan előtt, 1234-ben pedig hasonló 
minőségben esküt tesz az országbíró előtt a jenői birtokot 
illetőleg, melyet a szolnoki várjobbágyok meg akartak 
maguknak szerezni. 1243-ban mint őrkanonok szerepel.

Knauz I. 269. 306. 356. Wenzel V II. 138.

1229— 1231. M a n a sses sasvári főesperes mint biró 
ítélkezik a pannonhalmi főapát és a fehérvári káptalan közt 
régtől húzódó tizedperben.

Knauz I. 270. Wenzel I. 266. 278.



9

1230. U b ald  szenttamási prépost. Mint a jogi ügyekben 
jártas embertől Aegid pápai káplán és bíró véleményt kér 
egy vitás ügyben. '

Knauz I. 272. Monumenta Romana Episcopatus Vesprímiensis I. 85.
1230. F ló r en ez  kanonok s egyúttal szebeni prépost. 

Egy esztergomi pénzverő özvegyétől és fiától Tatán földet 
vesz hat és fél márka ezüstön.

Knauz I. 273. Fejér III . 2. 221. Wenzel V I. 487.
1230. J a k a b  fizikus, szenttamási kanonok.
Knauz I. 272. Wenzel I. 278. Monumenta Romana Episcopatus Ves- 

primiensis I. 85.

1230. D eo d a t szentgyörgymezei kanonok ez évben 25 
holdnyi földet vesz másfél márka ezüstön.

Knauz I. 274. Wenzel VI. 488. X I. 190.

1231 —1243. R ih á rd  olvasókanonok, Rómában jár az 
esztergomi érseki szék betöltése ügyében.

Knauz I. 279. 335. 356. Theiner I. 174. Fejér III. 2. 262. IV . I .  

178. Wenzel VI. 500. V II. 138.
1231. I s tv á n  barsi főesperes mint bíró jár el egy 

peres ügyben.
Knauz I. 279. Fejér III . 2. 499.

1232— 1233. C o g n o sc e n s  kanonok, az egyházjog tudora, 
Jakab praenesti püspök pápai követnek káplánja, aki őt több 
peres ügyben vizsgálóbíróul küldi ki.

Knauz I. 290. 292. Wenzel VI. 533.
1233. V in cze  sasvári főesperes.
Knauz I. 297. Theiner I. I I 7. Fejér III. 2. 319. Katona V. 645. 

K nauz: II. Endre szabadságlevelei. Értekezések a történettudományi osztály 
köréből. I. 10. szám 62. 1.

1233. B (en ed ek ) vagy a szenttamási, vagy pedig a 
szentgyörgymezei káptalan prépostja.

Knauz I. 296. IP. Endre szabadságlevelei. 62. Fejér III. 2. 326.

1233— 125°· H y k e éneklőkanonok.
Knauz I. 291. Wenzel VI. 538. V II. 313.

1233—1240. A lb e i honti, 1234-től nyitrai főesperes, királyi 
pristaldus 1240-ben mint káptalani megbízott Rómában jár.

Knauz É  290. 325. 335. Theiner I. 174. Wenzel V I. 533.
1234. S a u l nyitrai főesperes, mint választott biró mű

ködik Sopronban a pannonhalmi konvent és a fehérvári
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ispotályosok közt felmerült vitás tizedügyben. 1235-ben 
már nem él.

Knauz I. 302. Fejér I. 327. V II. I .  240. Theiner I. 140.
1234. F er en cz  kanonok.
Csak a Liber Ruberben találtam feljegyezve 149. és Kempnél 119.
1238—1246. Ö zséb . Esztergomban született nemes 

származású szülőktől. Pappá szenteltetvén, erényei, jámbor
sága, kivált a szegények iránt való szeretete őt az eszter
gomi kanonokok díszes sorába emelte, bár szive vágyai 
mindent inkább kerestek, mint a kitüntetést. Nem is maradt 
sokáig a főkáptalan tagja. 1246 körül Vancsai István érsek 
beleegyezésével lemondott javadalmáról és az Esztergomhoz 
közel eső úgynevezett Pilis-Szent-Kereszten magányba vonult, 
ahol 1250-ben a köréje csoportosult néhány jámbor társ 
segélyével egy kis templomot és zárdát emelt. Alapítója és 
első főnöke volt a remete szent Pálról nevezett szerzetes 
rendnek, melynek szabályait az akkor Rómában tartózkodó 
aquinói szent Tamás közbenjárásával IV. Orbán pápától 
kérte megerősittetni. 1270. január 20-án hunyt el az Urban 
Szent-Kereszten.

Orosz: Synopsis Annalium Ordinis S. Pauli. Sopronii, 1747. p. 47. 
Knauz I. 363. Kemp tévesen Írja, hogy már 1242-ben lemondott. 120. Eggerer: 
Fragmen Panis Corvi. Viennae, 1663. Ungaricae Sanctitatis Indicia. Tyrnaviae,
1737· P· 63.

1238—1241. A lb e r t  főesperes, kitűnő jogtudós a Sajó 
melletti ütközetben esett el.

R ogerius: Carmen miserabile c. 30. Schwandtner: Scriptores rerum 
Hungaricarum Tymaviae, 1765. I. 508, Knauz I. 340. Lányi: Magyar egyház- 
történelme. I. 529.

1240—1249. M ik lós gömöri főesperes, 1240-ben mint a 
káptalan megbízottja Rómába megy az érseki szék betöltése 
ügyében. 1248-ban mint sasvári főesperes és egyúttal őr
kanonok, adománykép kapja IV. Bélától a nógrádmegyei 
Szellő és Rendvégh birtokokat, melyeket a tatárok teljesen 
elpusztítottak.

Knauz I. 335. 374. 381. Theiner I. 174. Fejér IV . 1 . 178. IV . I .  14.
1240. G ellér t kanonok és Selmeczbánya plébánosa ez 

évben Rómába utazik a káptalan képviseletében.
Knauz I. 335. Theiner I. 174. Fejér IV . 1. 178.
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1240—1255· V in eze  nyitrai főesperes.
Knauz I. 337. Fejér IV . 2. 306. V. I. 307. Katona VI. 221. Vágner 

S. Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. Nyitra, 1896. 377.

1241. B e n e d e k  kanonok.
Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 115. Knauz i. 337. 

Theiner I. 179. Wenzel II. 130.

1243. A c h ille s  nagyprépost, 1243-ban fehérvári pré
posttá és királyi alkanczellárrá neveztetik ki, 1252-ben pedig 
pécsi püspökké lesz. 1254-ben már nincs az élők között.

Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 117. Knauz I. 354. 
255. Wenzel V II. 140. E u b el: Hierarchia catholica medii aevi. Monasterii, 1898. 
p. 431. K oller: Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum. Posonii, 1782. II . 138. 
Fejérpataky r A  kir. kanczellária az Árpádok korában. Bpest, 1885. 104.

1243. F á b iá n  dékánkanonok.
Knauz I. 356. Wenzel V II. 138.

1243. P é te r  éneklőkanonok. Nem lehetetlen, hogy az 
okmány leírójának tolihibájából van ennek mondva, miután 
1233—1250-ig Hyke szerepel éneklőkanonok gyanánt; vagy 
talán az ő helyettese volt egy időben ?

Knauz I. 355. Wenzel V II. 140.

1243. Á dám  szenttamási prépost.
Fejér két ízben is közli azt az oklevelet, amelyben IV . Incze pápa meg

bízza a nyitrai püspököt, a szenttamási prépostot és Péter pápai subdiaconust, 
kalocsai kanonokot, hogy Benedek győri püspököt erősítsék meg hivatalában. Az 
egyik helyen záijel közt Ádámnak nevezi a prépostot V II. 5. 262. a másik 
alkalommal azonban nem említi nevét. IV . 1. 280. Név nélkül közük az oklevelet 
még Péterffy: Sacra Concilia in regno Hungáriáé. Posonii, 1741. I. 69. és 
Katona VI. 2 .

1244—1248. G y ö r g y  olvasókanonok.
Knauz I. 357. 359. 369. 375. Fejér IV . 3. 308. Wenzel II . 166. 301. 

V II, 272.
1245 —1258. F iilöp  nagyprépost.
Knauz I. 359—456. Fejér IV . 3. 27. 308. Hazai Okmánytár V I. 57. 

87. V II. 45. V III. 61. Palásthy P. Palásthyak, Bpest, 1890. I. 3. Kemp 
tévesen írja, hogy belőle 1259-ben zágrábi püspök, 1262-ben pedig esztergomi 
érsek lett. Ugyancsak ő, hihetőleg a Liber Ruber adatára támaszkodva p. 100. 
hibásan vesz fel a névsorba 1249-ben egy István nevű nagyprépostot p. 120.

1247. P é te r  kanonok, megjelenik káptalana képviseleté
ben a pécsi káptalan előtt.

Knauz I. 365. Wenzel V II. 286.
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1247 —125 °· P é te r  dékánkanonok, mint a káptalan 
képviselője szerepel.

Knauz I. 366. Wenzel V II. 313.

1247—1265. Á b ra h á m  gömöri főesperes. 1258-ban már 
mint szentgyörgymezei préposttal találkozunk vele; ugyan
ezen évben Visegrádra küldetik, hogy Pilisy Fülöp gróf 
feleségének végrendelkezését felvegye. 1264-ben pedig Sixtus 
olvasókanonokot bevezeti hetényi birtokába.

Knauz I. 365. 452. 517. 535. Fejér IV . 3. 255. IV . 3. 54. lapon 
András nevű prépost emlittetik 1261-ben. Az eredeti oklevélben azonban csak A. 
kezdőbetű áll Ábrahám helyett. Wenzel V II. 246. Hazai Okmánytár. VI. 95.

1247 —1255. B en sa  éneklőkanonok több ízben fáradozik 
a káptalan ügyeiben mint annak képviselője.

Knauz I. 366. 371. Fejér IV . 2. 306. Katona VI. 221.

1249— 1255. M iklós kanonok.
Knauz I. 425. Fejér IV . 2. 306. Katona VI. 221.

1250— 1255. P ál olvasókanonok.
Knauz I. 387. 425. Fejér IV . 2. 304. Wenzel II. 221. Katona VI. 

219. Hazai Okmánytár VI. 57.

1252— 1262. M ik lós nógrádi főesperes a király meg
hagyásából megvizsgálja a turóczi prépostságnak ado
mányozott birtokok határait

Knauz I. 393. 481. Fejér V II. 5. 297. Wenzel III. 33.

1253— 1264. P á rm a i G e llé r tn e k , Albert pápai jegyző 
unokájának s Vancsai bibornok káplánjának a pápa a győri 
püspök által, egy év múlva pedig az esztergomi érsek által 
valamely javadalmat adat, úgy hogy az legalább évi negyven 
márkát jövedelmezzen. Emellett a püspökii egyházban Is volt 
javadalma.

Uj Magyar Sión, 1880. évf. 734. Knauz I. 418. 499. Theiner I. 228. 
Fejér IV . 3. 232. Koller II. 189.

1253. In cze  kanonok. IV. Incze pápa felhatalmazza, 
hogy két egyházi javadalmat is bírhasson.

Knauz I. 403. Fejér IV . 2. 178.

1254. O tm ár nógrádi főesperes ez évben az esztergomi 
érsek ügyében Rómában jár.

Knauz I. 425. Fejér IV . 2. 306. Katona VI. 221. Szvorényi Amoeni
tates V. 253. Schmitth Episcopi Agrienses. I. 173.
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1 2 5 5 · P o u sa  nyitrai főesperes megveszi Vancsai Lam- 
berttől ennek kürthi birtokát 7 ezüst márkáért.

Knauz I. 428. Fejér IV . 2. 33. Péterffy Porse-nak nevezi Sacra Con
cilia I. 88. Kemp szerint 1251 — 1256-ban szerepel egy Porse nevű mester
kanonok p. 120.

1255. B e tle e m  gömöri főesperes.
Knauz I. 428. Fejér IV . 2. 331.

1255—1272. S ix tu s . Atyja pap volt s igy hogy felszen
teltethesse magát, IV. Incze pápa dispenzácziójára volt szük
ség, mit a praenesti püspök, szentszéki követ által nyert meg 
1245-ben. 1255 —1572. mint olvasókanonók, 1267 — 1268-ig 
mint scolasticus szerepel. IV. Béla 1264-ben hosszas római 
követsége alatt, királya jogainak megvédelmezése körül 
kifejtett buzgósága megjutalmazásául s mintegy kárpótlásul 
az elszenvedett veszteségek és kellemetlenségekért a hetényi, 
1267-ben pedig a rodováni birtokokat adományozza neki. 
Ugyanezen évben IV. Orbán pápa felhívja a nyitrai püs
pököt, hogy az érdemekben kitűnő férfiút, pápai káplánt 
segítse be a zágrábi vagy valamely más magyar székesegyház
hoz kanonoknak, miután az általa a győri egyházban eddig 
bírt komáromi főesperességről szeretne lemondani. Még ez 
évben V. István által udvarbiróvá neveztetik ki. 1272-ben 
az esztergomi egyház kanczellárjának írja magát. Hetényi 
birtokát azon feltétellel hagyományozza az esztergomi érsekre, 
hogy ha létesül a sz. István vértanúról nevezendő káptalan, 
a birtok azé legyen.

Knauz I. 554— 612. Fejér IV . 3. 200. 430. V II. 4. 146. IV . 3. 309. 
lapon közölt oklevél szerint 1265-ben Gergely lett volna olvasókanonok ; azonban 
az oklevél nem ekkor, hanem 1245-ben kelt. Theiner I. 274. Wenzel III. 100. 
VII. 402. V III. 116. Hazai Okmánytár VI. 95. V II. n o .  V III. 179. Sche
matismus Jaurinensis Dioecesis. Jaurini, 1876. p. 13,

1258. P é te r  kanonok Muzsláról származott, nemes csa
ládból. Később ugylátszik szentgyörgymezei prépost lett és 
több földet ajándékozott a káptalannak, sőt ebedi birtokát 
is erre hagyományozta.

Knauz I. 448. 456. II. 330.

1258 —1268. W y tk a  vagy W y ck e  1265-től dékán, több 
ízben jár el mint káptalani kiküldött.
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Knauz I. 453. 527. 528. 540. Fejér IV . 3. 263. Wenzel V III. 
152. 214.

1258. H aim o kanonok, egy ügyben a káptalant kép
viseli.

Knauz I. 453.
1259—1283. B á lin t  éneklőkanonok. Komárommegyében 

fekvő kis-keszii birtokát a jövőben létesítendő sz. Istvánról 
czimzett társaskáptalanra hagyja.

Knauz I. 456. 529. 564. 568. 587. II . 73. 474. Fejér IV. 3. 273. 
V. 2. 43. Wenzel V III. 243. 353.

1261 —1266. P ál komáromi főesperes. 1266-ban Viter- 
boban ir alá mint tanú egy oklevelet.

Knauz I. 461. 537. Fejér IV . 3. 54.

1261. I s tv á n  kanonok, bizonyos ügyben az esztergomi 
székesegyház érdekeit képviseli.

Knauz I. 461. Fejér IV . 3. 53.

1261. P á p a  őrkanonok, mint az esztergomi székesegyház 
érdekeinek képviselője szerepel.

Knauz I. 461. Fejér IV . 3. 53.

1262—1263. G e r g e ly  nagyprépost.
Knauz I. 481. 498. Fejér IV . 3. 176. 379.
1262—1279. L ászló  1274-ig honti főesperes, 1275-től 

nagyprépost. Mint királyi meghatalmazott több ízben vesz 
részt fontos ügyek elintézésében. Szolgálatainak jutalmául 
mint kanczelláriai jegyző IV. Béla királytól 1263-ban gyerkii 
birtokát kapja. 1264-ben megengedi neki IV. Orbán pápa, 
hogy a főesperességen kívül még egy javadalmat nyerhessen 
vagy a győri, vagy a veszprémi, vagy pedig a pécsi egyház
megyében. 1265-ben IV. Béla az újonnan megválasztott 
pápa, IV. Kelemen üdvözlésére küldi őt s ekkor pápai káp
lánnak és sz. Eusztákról nevezett esztergomi főesperesnek 
nevezi őt. IV. László király ugyanakkor, amidőn Dopopocs 
nevű hontmegyei birtokot adományozza neki, felhatalmazza 
őt, hogy úgy ezen, mint egyéb ajándékba kapott és vett 
birtokait szabadon hagyományozhassa akire akarja. Hasonló 
szabadsággal ruházza fel őt a király két év múlva gyerkii 
birtokára nézve, melyhez részint királyi adományozás, részint 
vétel utján jutott. Ezen birtokát azután 1277 márczius
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23-án kelt végrendeletében az esztergomi egyházra hagyo
mányozta.

Knauz I. 474. 491. 498. 520. II. 52. 61. 71— 74. 78. 86. 93. 96. 
115. 164. 241. 258. 333. Theiner- I. 266. 279. Fejér IV . 3. 72. 228. 259. 
Wenzel V III. 61. Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I. 147. Koller 
II. 185. Hazai Okmánytár V II. 179. Fejérpataky: A  királyi kanczellária. n o .  
Kollányi: A  magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története. 63.

1263. B e sse n y ő  (B isse n u s)  M á ty á sn a k , veszprémi cle- 
ricusnak, Vancsai bibornok unokái nevelőjének IV. Orbán 
pápa ez évben az esztergomi érsek által 15 márkát jövedel
mező kanonokságot adat.

Uj Magyar Sión 1880. évf. 735. Theiner I. 251.

1263 —1268. D e m e te r  barsi főesperes, Brandenburgi 
Kunigundának, Béla herczeg nejének kanczellárja. 1265 
végén IV. Béla Rómába küldi a zágrábi püspökség betöltése 
ügyében. Itt a király megbízásából a pápa és a bibornokok 
jelenlétében oly kíméletlen nyilatkozatokat tett, hogy a pápa 
a magával hozott levél felolvasását nem engedte meg. Mind
azonáltal IV. Kelemen 1266 julius 8-án káplánjává nevezi 
ki. Ugyanezen évben a kalocsai káptalan egy része által 
érsekké választatik. Midőn azután a pápa a választás igazo
lására határidőt tűzött ki s ezen belül az ő választói nem 
jelentkeztek, a pápa a pozsonyi prépostot erősítette meg az 
érseki székben. 1268-ban mint választott fehérvári préposttal 
és királyi alkanczellárral találkozunk vele. 1269-ben meg- 
erősittetik prépostságában, s az alkanczellárságban IV. Béla 
haláláig megmarad. Később IV. László alatt ismét kanczellár 
lesz s mint ilyen 1277-ben részt vesz a Rudolf császárral 
kötendő szövetség tárgyalásaiban.

Knauz I. 488. 527. 538. 560. Theiner I. 244. 281. 291. Fejér IV . 3. 
266. V. 2. 388. Wenzel III. 35.. 148. F raknói: A magyar királyi kegyúri jog 
története. 38. Fejérpataky: A  királyi kanczellária. 115.

1264. R ób ert pápai subdiaconusnak, valkói főesperes
nek és Vancsai István praenesti püspök káplánjának IV. 
Orbán pápa esztergomi kanonokságot adományoz s egyúttal 
azon jövedelmeket is neki juttatja, amelyeket a nemrég 
elhalálozott Pármai Gellért a Csallóközben fekvő püspökii 
egyháztól élvezett.
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Knauz I. 499. Fejér IV . 3. 233. Koller II. 189. Uj Magyar Sion 
ϊ88ο. évf. 736.

1265. Á b rah ám  nagyprépost.
Knauz I. 528. Fejér IV . 3. 273.
1265. G e r g e ly  kanonok.
Knauz I. 528. Fejér IV . 3. 274.
1266—1269. G e r g e ly  nagyprépost.
Knauz I. 540. 560. 565. Wenzel V III. 151. 214. Hazai Okmánytár 

V III. 101.

1268. N en a  kanonok, részt vesz a komáromi vár határá
nak megvizsgálásában.

Knauz I. 552. Fejér IV . 3. 445.

1270. A lb eu s nyitrai főesperes, körültekintő, gondos, 
kiváló ember, mint a királyi okiratban olvassuk felőle, a 
pannonhalmi apátság birtokain határvizsgálatot végez.

Knauz I. 573. Fejér IV . 3. 461. Wenzel II. 1.

1270—1274. M áté őrkanonok. Régi jog szerint a három 
esztergomi plébános kötelezve volt évenkint hétszer, hét 
főbb ünnepen, egy-egy márka értékű olajat adományozni az 
őrkanonoknak. Később e kötelezettséget megtagadták és 
Máté felszólalása következtében az ügy az érsek elé került, 
aki az őrkanonok esküje alapján a követelés jogosságát 
megállapította. Ekkor Máté, tekintettel a plébánosok sze
génységére, 2 márka értékű olajról önként lemondott és 
csupán karácsony, húsvét, pünkösd, nagyboldogasszony és 
mindenszentek napján kívánta tőlük a tartozó adót, úgyszintén 
annak az olajnak a harmadrészét, amelyet templomuk védő
szentje ünnepének alkalmából kaptak a plébánosok. 1274-ben 
pedig az őrkanonoksághoz tartozó Berényföldet elvevén az 
esztergomi keresztesektől, Both Comes jobbágyainak adta 
haszonbérbe évi 3 márka finom ezüstért.

Knauz I. 576. 580. 587. II. 45. Wenzel 326. 356. IX . 92.

1271 —1278. A n ta l az egyházjog tudora, sas vári főes
peres, pozsonyi prépost, az érsek kanczellárja. Előkelő nemesi 
család saija. 1272-ben a király, hűséges szolgálataiért s kivált 
a cseh királyságban teljesített követségért, egy szigetet aján
dékoz neki a Rába mellett. 1277. márczius 23-án László 
nagyprépost végrendeletében neki hagyományozza Summa
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Goffridi czimü kéziratát s egyúttal végrendeleti végrehajtó
jává teszi őt. Ugyanezen évben az ő kérésére erősiti meg
IV. László a káptalant Sámod, Veik és Kürth birtokában ; 
egy év múlva pedig szintén az ő kértére adományozza a 
pozsonyi egyháznak Szilincs és Flencsendorf birtokokat. Nem 
lehetetlen, hogy 1287-ben zágrábi püspök, mert ekkor sze
repel egy ilyen nevű; csakhogy ez nem bizonyítható.

Knauz I. 597. Fejér V. I .  255. Wenzel V III. 356. Rimely : Capitulum 
insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis. Posonii, 1880. 224. Uj Magyar Sión 
1881. évf. 108.

1271. L ászló  nagyprépost.
Knauz I. 587. Wenzel V III. 353.
1271. K a ra csin  székesegyházi főesperes és szentgyörgy- 

mezei prépost.
Knauz I. 507. Wenzel V III. 356.

1271 — 1283. Renald előbb sok ideig volt nógrádi fő
esperes, azután pedig selmeczbányai plébános és szenttamási 
prépost. 1275-ben adományt tesz a bányai domonkosok kápol
nájának javára.

Knauz I. 587. II. 54. 72. 92. 96. 16 1. 267. Fejér V. 2. 252. V. 3. 
190. Wenzel V III. 356. Katona VI. 685. Szvorényi: Amoenitates V. 253. 
W agner: Analecta Scepusii sacri et profani. Viennae, 1774. III. I I .

1273 —1275. G e rg e ly  nagyprépost.
Knauz II. 24. 44. 49. Wenzel IV . 28. IX . 89. 132.

1273—1275. G im esi J á n o s  gömöri főesperes, az egyház
jog tudora. Atyja András comes. íróink hosszú időn keresztül 
nem tudtak megegyezni származása felett. Némelyek az 
TJrményi, mások ismét a Forgách-család ivadékának mon
dották, mig végre Városy Gyula megállapította, hogy csakis 
a Hunt-Paznan nemzetségből származó Gimesi név illeti meg 
őt. 1274-ben IV. László király érdemei megjutalmazásául 
neki adományozza a Nyitramegyében fekvő harsányi bir
tokot. Később királyi alkanczellár és budai prépost, majd 
kineveztetik fehérvári prépostnak is, de ebben az állásban 
nem erősittetik meg. E helyett elnyerte a kalocsai érsekséget 
1278-ban, amelyben a pápa 1279 junius 12-én megerősítette. 
Mint érsek nem sokára, 1278 végén, kanczellár lesz, mely 
hivatalát megtartja III. Endre alatt, sőt Venczel alatt is,

2
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akit 1301-ben királylyá koronáz. Meghalt 1301 november 
havában.

K atona: Historia Colocensis Ecclesiae, Colocae, 1788. I. 327. Schema
tismus cleri archidioecesis Colocensis. 1889. p. X X III . Eubel : Hierarchia - 
catholica 204. Fejérpataky: Királyi kanczellária 133. Knauz II. 40. 79. Fejér 
V. 2. 185. V II. 5. 437. Wenzel IV . 90. Hazai Okmánytár V III. 163.

1274 előtt. B e n e d e k  kanonok. Zalamegyéből származott, 
előkelő, nemes családból. Felvétetvén a pécsi egyházmegye 
kötelékébe, 1257-ben kanczelláriai jegyző, két évvel utóbb pe
dig alkanczellár s még ugyanezen évben valkói főesperes lett. 
1261-ben mint szepesi, a következő évben pedig mint aradi 
préposttal találkozunk vele. A királyi kegy és nagyra
becsülés őt végre a gazdag budai prépostságba, majd az 
ország legelső érseki székébe segítette, bár a körülmények 
nem engedték, hogy akár a pápai megerősítést elnyerhesse, 
akár pedig érseki székét elfoglalhassa. Meghalt 1276 deczem- 
ber havában.

Egyetlen egy okmányban, X X I. János pápának 1277 márczius 13-án 
a váradi püspökhöz irt levelében emlittetik, hogy esztergomi kanonok is 
volt. Knauz II. 33— 39. 70. Theiner I. 322. Fejérpataky: A kir. kanczel
lária. 107.

1274. O silo i P á l velenczei származású esztergomi kano
nok. A szebenicóiak a pápa megkérdezése nélkül püspökké 
választják, ami miatt Kólómban traui püspök úgy a meg
választottat, mint a választókat kiközösítéssel sújtja. Mind
azonáltal János spalatói érsek őt, nem tudni micsoda kényszer 
hatása alatt, püspökké felszenteli és a választást jóváhagyja, 
mig Fülöp pápai követ a felszentelést érvénytelennek s a 
jóváhagyást hatálytalannak nyilvánította s Pálnak is meg
tiltotta a püspöki czim használatát. A szebenicóiak azonban 
még ezek után is ragaszkodtak hozzá, ugyannyira, hogy 
egész haláláig megmaradt püspöküknek.

Knauz II. 118. Fejér V. 2. 586. V II. 4. 204. Katona VI. 780. 
Pariatus IV . 355. 361.

1276. J á n o s  riyitrai főesperes, a királyi kápolna feje;
IV. László királytól kiváló érdemeinek jutalmául a gimesi 
vár alatt földet kap. >

Knauz II. 46. Fejér V. 2. 343.
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1276—1290. R om án  barsi főesperes, 1276-ban mint 
Benedek vál. esztergomi érsek követe Rómába indul a 
pápához, de csak Segnaig jutott. 1280-ban ismét az örök 
városban jár, mint honti főesperes, ahonnan Lodomér érsek 
számára a palliumot hozza. 1285—1288 közt pozsonyi pré
post volt. IV. László gróf Déda birtokát, az esztergomi 
határban levő úgynevezett Zamárdhegyet neki és fivérének 
adományozta. 1290-ben, midőn Miklós és András testvérei
vel eladják 20 márkáért a Garam melletti birtokukat, újra 
mint barsi főesperessel találkozunk vele.

Knauz II. 55. 119. 270. Theiner I. 346. Fejér V. 2. 355. Wenzel 
X . 8. Katona VI. 695. Farlatus IV . 356. Uj Magyar Sión 1881. évf. 112.

1276. F u lk u s  kanonok ez évben Benedek választott 
esztergomi érsek megbízásából Román barsi főesperes kísé
retében Rómába indul, azonban észrevették, hogy Segna 
és Zára közt ellenséges indulatu emberek leselkednek reájuk, 
igy tehát tanácsosabbnak látták Trauba menni és innen 
visszatérni.

Knauz II. 55. Fejér V. 2. 355. Katona VI. 695. Farlatus IV . 356.

1277 —1294. P ál veszprémi prépost, esztergomi kano
nok, a kánonjog tudora. Mint királyi követ több ízben is · 
megfordul Rómában s egy alkalommal a hosszú utat egészen 
a maga költségén teszi meg. Hűséges szolgálatai jutalmául 
kapja 1286-ban IV. Lászlótól a némethii és tóthii birtokokat.
1287-ben esztergomi nagyprépost és a pécsi egyházmegye 
administratora lesz. 1291-ben Lodomér érsek kíséretében 
részt vesz az Albert osztrák herczeg ellen viselt hadjáratban. 
1293 végén, vagy 1294 elején a pécsi püspöki székre emel
tetik. 1295-ben Thomasinának, III. Endre anyjának egyik 
oklevelét mint kanczellár jegyzi alá. Meghalt 1307 táján. 
O rendelte el, hogy a pécsi egyházmegye területén az űr
napja hetébe eső hétfőn bojt legyen, ünnepélyes körmenetet 
tartsanak, amely alatt az égiháboruk eltávolítását kérjék a 
Mindenhatótól.

Knauz II. 66. 179. 218. 296. 349. 359. Fejér V. 3. 321. 372. Wenzel 
V. 51. IX . 440. Theiner I. 324. Hazai Okmánytár VI. 286. 378. V III. 252. 
Koller II. 213. Eubel 430. F e jé rp a ta k y A  kir. kanczellária. 149.

2*
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1277 —1295· Miklós nógrádi főesperes. Először mint 
László nagyprépost végrendeleti végrehajtójával találkozunk 
vele. 1287-ben mint káptalani kiküldött, a király emberé
vel Torkos Tamás comes fiát Fülöpöt beiktatják Panik nevű 
birtokába. 1295-ben pedig megveszi Drávái Tamástól a 
Pécsán nevű birtokot.

Knauz II. 72. 158. 377. Fejér V. 3. 112. Wenzel IX . 306.
X II. 363.

1277—1297. M arczel őrkanonok és egyúttal hosszabb 
időn keresztül a vadkerti egyház igazgatója. 1286-ban Lodo- 
mér érsek egyik okirata kiváló, istenfélő férfiúnak mondja s 
mert az őrkanonokság jövedelmei nagyon csekélyek, sz. 
Lucza oltárának javadalmát egyesíti vele. 1282-ben az őr
kanonokság herényi (Nógrádmegye) birtokát haszonbérbe 
adja oly feltétel mellett, hogy a bérlők évenkint tartozzanak 
három márka finom ezüstöt, 30 márka súlyú viaszt és Kis
asszony napján, Husvét és Pünkösd napján egy kövér bárányt,
6 darab jó minőségű sajtot beszolgáltatni. 1297-ben pedig 
kiegyezik az esztergomi plébánosokkal az őt megillető olaj 
megadása iránt oly módon, hogy mind a három plébános 
kötelezi magát évente öt márka értékű olajat adni az őrkano
nok számára.

Knauz II. 72. 160. 215. 216. 243. 245. 397. 398. Fejér Y. 3. 421. 
Wenzel IX . 447. X . 276.

1278. H y p p o lit , fia Hyppolit comesnek, kanonok; ez 
évben Miklós érsek neki és testvéreinek ajándékozza tóti 
nevű birtokát a tett hűséges szolgálatok fejében.

Knauz II. 79. Wenzel III. 190. Hazai Okmánytár IV . 56.

1279. G e r g e ly  nagyprépost. Neve csupán két oklevélben 
szerepel. Azonkívül, hogy a király Barcs nevezetű birtokot 
adományozta neki, alig tudunk valamit felőle. Életének 
szomorú végét ismerjük csak. A salzburgi krónika szerint 
ugyanis midőn IV. László király meghasonolva nejével s a 
pápai követtel elhagyta feleségét és a Tiszántúl tanyázó 
kunok közé ment, s azok ledér leányainak karjaiba vetette 
magát, két főpap csatlakozott hozzá: Miklós, a megválasz
tott de meg nem erősített esztergomi érsek és az akkori , 
esztergomi nagyprépost. Ezt, midőn egy éjjel ágyában feküdt,
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valaki agyonszurta. Miután László nagyprépostnak (1275— 
1279.) egész élete, szereplése és jelleme ellene mondanak, 
hogy Miklóshoz társul csatlakozott volna s miután 1280 
augusztus 19-én már Lukács szerepel nagyprépost gyanánt, 
világos, hogy a krónika írója által meg nem nevezett s oly 
szomorú véget ért esztergomi nagyprépost nem lehetett más, 
mint Gergely.

Knauz II. 118. 140. Fejér V. 2. 604. Wenzel IX . 254. Hazai Okmány
tár V III. 199. Pauler : A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt. 
Budapest, 1893. II . 471. 473.

1280. L u k á cs nagyprépost, Erzsébet királyné kanczel- 
lárja. 12,82-ben már szepesi prépostnak írja magát. O tehát, 
midőn Erzsébet királyné fiától, László királytól megkapta 
a Szepességet, a királynéval együtt jött ide, felcserélvén 
Muthmer szepesi prépostnak 1281-ben bekövetkezett halála
kor az esztergomi prépostságot a szepesivel. Úgy látszik, 
még 1282-ben elhalálozott, mert ez évben úgy a szepesi 
prépostságban, mint a kanczellárságban uj embert találunk. 
Rövid szereplését a szepesi káptalanra nézve azzal tette 
emlékezetessé, hogy hat uj stallumot alapított és javadal
mazott.

Knauz II. 121. 123. 140. Fejér V. 3. 134. Wenzel IV . 229. H aza i' 
Okmánytár V III. 205. W agner: Analecta Scepusii III . 12. Fejérpataky : A kir. 
kanczellária 123. Kemp (Memoria Basilicae Strigoniensis 121.) tévesen írja nevét 
Haab Lukácsnak s hogy később váczi püspök lett.

1280—1309. N a rn ia i A n g e lo  nyitrai főesperes, a szent 
Adorjánról nevezett bibornok diakónusnak udvari káplánja. 
III. Miklós pápa 1280-ban általa és Román mester honti 
főesperes által küldi meg Lodomér érseknek a palliumot. 
1302 február 20-án főesperessége jövedelmét bérbe adta 
László barsi főesperesnek évi 10 márka ezüstért, 8 velenczei 
ezüst garast számítván egy márkára. Ebből azonban köztük 
1309-ben hosszas per keletkezett, miután László hat év alatt 
hét márkánál többet nem fizetett. A pápai követ mint biró 
el is marasztalta Lászlót a hátralékos bér megtérítésében s 
ezenfelül még 34 és fél márkában birság és 24 márkában 
perköltség czimén, fizetési határidőül 1310. nagyböjt elejét 
tűzvén ki.
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Knauz II. 119. 504. Tkeiner I. 346. Vatikáni Okmánytár. Budapest, 
1885. I. 2. X C III. 307.

1280—1286. A n d rá s  nagyprépost Lodomér érsek kan- 
czellárja, a kánonjog tudora. 1285-ben békésen megegyezik 
Benedek szenttamási préposttal az ebedi halászati jogot 
illetőleg.

Knauz II. 129. 152. 158. 162. 163. 170. 175. 182. 186. 193. 194. 
200. 201. 203. 309. Fejér V. 3. 173. 192. 288. Wenzel IV . 270. IX . 337/ 
398. Hazai Okmánytár VI. 292. V III. 241. Vagner: Adalékok a nyitrai 
székeskáptalan történetéhez. Nyitra, 1896. 383. Katona VI. 989. és Horváth 
Mihály: Magyarország történelme. Pest, 1861. II. I I I .  Péterffyre hivatkozva' 
azt írják, hogy András esztergomi nagyprépost 1289-ben meggyilkoltatott. 
Péterffy azonban nem ir egyebet, mint hogy András nagyprépost Tamás váczi 
püspökkel, aki 1289-ben meggyilkoltatott, a budai szigeten volt. I. 106.

1281. O rbán  szentgyörgymezei prépost.
Knauz II. 122. Wenzel IX . 305.
1282—1310. S zera fin  a káptalan dékánja. 1286-ban 

szentgyörgymezei prépost, mely javadalmát még 129 2 
augusztus i i-én is bírja. 1294 julius 29-én már mint pozsonyi 
prépost emlittetik. Egyike volt a legjelesebb és legtevé
kenyebb prépostoknak. 1207-ben részt vesz az udvardi 
zsinaton. 1309-ben megjelenik Budán és Róbert Károly 
koronáztatása alkalmával mint diaconus segédkezik az érsek
nek. Mikor halt meg, nem tudjuk; 1311 ápril 22-én már 
mint megboldogultról emlékezik a pozsonyi káptalan.

Knauz II. 153. 209. 333. 355. 370. 492. 585. Fejér V I. 1. 233. 
Wenzel V. 242. Hazai Okmánytár IV . 114. Katona V III. 172. R im ely: 
Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis. 224. Uj Magyar Sión 1880. 
évf. 620. 1881. évf. I I 7.

1285 előtt. I s tv á n  szenttamási prépost és egyúttal 
zágrábi kanonok.

Knauz II. 419.

1285. S a la m o n  őrkanonok a káptalant képviseli Sze- 
beléb ügyében.

Lehet, hogy csak alőrkanonok, vagy pedig az őrkanonok helyettese volt, 
mert 1277— 1297-ig Marczel szerepel e czimen. Knauz II. 204.

1285—1307. P é te r  dékánkanonok. 1297-ben bírja ezen
felül a fehérvári kanonokságot is és egyúttal a király udvari 
papja. »Vir in temporalibus providus, in spiritualibus circum
spectus« mondja felőle Lodomér érsek, midőn ugyanezen
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évben a B. Szűz újonnan javadalmazott oltárának jövedelmeit 
reá ruházza.

Knauz II. 204. 356. 400. Fejér V III. I. 233.

1285— 1286. B e n e d e k  szenttamási prépost, a kánonjog
ból doktor. 1285-ben arra kéri Timót zágrábi püspököt, 
hogy egy üredésben levő kanonokságot adjon neki. Ugyan
ezen időtájban Benedek mesternek, páduai jogtanárnak meg
küldi tartozását. 1286 augusztus 15-én már nagyprépost, de 
ugylátszik még ez évben elhalálozott, mert 1287 deczember
24-én már más nagyprépostot találunk.

Knauz II. 193. 209. 419—421. 548. Wenzel IX . 429. Uj Magyar 
Sión 1880. évf. 728. K ubinyi: Oklevelek Hont vármegyei magánlevéltárakból. . 
Bpest, 1888. I .  29.

1285 táján E le fá n t  olvasókanonok. Csak annyit tudunk 
felőle, hogy Benedek páduai jogtanárnak adósa volt, amit 
ez meg is akart venni rajta, de ekkor már nem élt.

Knauz II. 420.

1286— 1300. Im re honti főesperes, 1292-ben gömöri 
főesperes és a káptalan dékánja, 1294-től pedig szentgyörgy- 
mezei prépost és székesegyházi főesperes. Többször szerepel 
mint biró és káptalani kiküldött.

Knauz II. 209. 331. 392. 398. 479. Wenzel V. 155. X . 278. Péterffy . 
I. 134. Szvorényi: Amoenitates V. 246.

1286'—1301. C zip rián  olvasókanonok. 1289-ben Lodomér 
érsek úgy beszél róla, mint a káptalan egyik legélemedettebb 
tagjáról.

Knauz II. 216. 221. 222. 225. 243. 245. 248. 250. 489. 491. Fejér 
V. 3- 379· 441· 471· VI. 2. 267. Wenzel IV . 304. IX . 449.

1286—1307. J a k a b  komáromi főesperes. 1291-ben mint 
a nyitrai főesperesség administrátora, 1294-től pedig újra 
mint komáromi főesperes szerepel. 1297-ben éneklőkanonok 
és az üresedésben levő egyházi javadalmakra kivetett adók 
beszedője, úgyszintén Lodomér érsek helynöke. 1305 —1307-ig 
olvasókanonok.

Knauz II. 209. 296. 355. 397. 406. 553. 579. Fejér V III. I. 178. 
Wenzel V. 51. X . 277.

1288—1291. C hepan  sasvári főesperes. 1289-ben Tamás 
tihanyi apáttól kibérli az urkutai szőllőt évi 50 bécsi dénárért.
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1294-ben már mint meghaltról történik róla említés. Halála 
után egy általa Esztergomban vett házat örököltek tőle 
rokonai.

Knauz II. 244. 256. 363. Wenzel IV . 349.. Kemp már 1284-ben 
említi őt. 121.

1289—1291. D o m o n k o s kanonok és pozsonyi pré
post. Először 1289-ben találkozunk vele, midőn egy nász- 
hozományi ügyben ítél. 1291-ben pedig jelen van Csu- 
kár János végrendelkezésénél. Még ugyanezen évben 
meghal.

Knauz II. 283. 296. 791. Wenzel V. 54. Hazai Oklevéltár. Bpest, 
1879. 112. Uj Magyar Sión. 1881. évf. 113.

1289— 1305. F u lk m á r  1289-ben mint áldozár emlittetik 
s ugylátszik, káptalani ember volt. 1294-ben már kanonok
nak mondatik.

Knauz II. 250. 357. 385. 561. Fejér V I. I .  309. Wenzel X . 
139. Katona V I. I I 17. Péterffy I. 134. Kemp hibásan Falsimariusnak 
Írja p. 122.

1290 előtt. M ihály  szenttamási prépost. IV. László 
király megtiltja neki, hogy a budai sziget apáczáit a pesti 
piacz adójának birtokában háborgassa, miután a kitűzött 
határidőn belül jogát nem igazolta.

Knauz II. 262. 548. Fejér V. 3. 485. Wenzel IX . 520.
1290- Γ-1297. A n y á n  kanonok s a káptalan jegyzője. 

Több ízben képviseli a káptalant különféle peres ügyekben.
Knauz II. 259. 321. 329. 356. 385. 406. Fejér VI. 1. 309. Katona 

VI. I I 17. Péterffy I. 134.

1291 —1309. L ászló  barsi főesperes. Részt vett III. 
Endrével az Albert osztrák herczeggel viselt hadjáratban 
Lodomér érsek kíséretében. 1302-ben Narniai Angelótól 
bérbe veszi a nyitrai főesperesség jövedelmeit évi 10 márka 
ezüstért. A fizetést azonban hanyagul teljesíti, ebből per 
támad, amelyet elveszít s a pápai követ által pénzbírságra 
ítéltetik. 1306-ben a szerémi püspöki székbe emeltetik.

Knauz II. 296. 564. Wenzel Y. 51. Theiner I. 432. Eubel 477. 
Vatikáni Okmánytár I. 2. X C III. 307.

1291 —1303. T am ás. Anyja Lodomér érsek húga volt. 
Nagybátyja már mint felserdült ifjút és szenttamási prépostot
1291-ben Páduába küldötte az egyetemre. Miután vissza
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érkezett, 1293-ban nagypréposttá lett. 1303-ban Rómában 
jár több főpap társaságában, hogy királya jogát a cseh király 
küldötteivel szemben megvédelmezze. Haza jővén, az esz
tergomi prépostságból a székesfehérváriba ment át, majd 
midőn Mihály érseknek 1304-ben bekövetkezett halálával áz 
esztergomi érseki szék megüresedett, 1305-ben a káptalan 
által érsekké választatott. Megyéje kormányát nagyon nehéz 
viszonyok közt vette át. Érseki székhelyét, Esztergomot 
erővel kellett Venczel cseh király híveinek kezéből kivennie 
s csak midőn ez megtörtént, ment Rómába a palliumért. Aki 
tudja, hogy az ellenfél lelketlen garázdálkodása folytán az 
érsekség' több mint 500.000 márka kárt szenvedett, az nem 
fog csodálkozni azon, hogy midőn a buzgó főpap érseki 
székének visszafoglalása után összerombolt székesegyházát 
legalább némileg helyrehozni akarta, kénytelen volt Bede 
nevű sághi nemestől 42 márkát kölcsön venni s a kitűzött 
határidőre még ezt sem volt képes visszafizetni. S ily küz
delmesek voltak érsekségének többi évei is. Szakadatlanul 
harczban kellett állania a pártoskodással, az önkénynyel, a 
felszabadult féktelenséggel. Annál nagyobb dicsősége, hogy 
azért buzgósága, az egyház és haza javára irányzott tevé
kenysége nem lankadt soha, hanem legjobb tehetsége szerint 
előrelátással és ha kellett vasszigorral teljesítette magas 
állásából folyó kötelességeit. Sajátságos találkozása a vélet
lennek, hogy mig nagybátyja, Lodomér érsek mint III. 
Endre tántorithatlan hive küzd Róbert Károly királylyal, 
addig unokaöcscse ugyanazon Róbert Károly érdekében 
tanúsít törhetlen hűséget és ragaszkodást és ezerféle veszély 
közt védelmezi őt versenytársai és ellenségeivel szemben. 
Természetes, hogy mint Lodomérnak, úgy neki is sok keserű
ség jutott e közben osztályrészül, vagy mint Róbert Károly 
1315-ben hálás megemlékezéssel sorolván fel érdemeit, írja: 
őneki is kellett saját keresztjét hordoznia. A sok csapás, 
mely őt és érsekségét érte, nem gátolta őt abban, hogy a 
szükölködőket nagylelkűen segítse. 1306-ban a pozsonyi, 
valamint a csallóközi rév tizedét átengedte a pozsonyi káp
talannak, a két elődje lelkiüdveért mondandó misék fejében.
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Később azzal tetézte ez adományát, hogy a káptalan szőlleit 
a tized alól felmentette. Majd az esztergomi kanonokoknak 
engedte át a kéméndi tizedet zsemlyepénzül, csupán azt 
kötvén ki, hogy a prépost és az olvasókanonok is csak a 
többiek arányában részesüljenek a naponkint kiosztandó 
zsemlyékben. 1307-ben Udvardon zsinatot tartott az egyházi 
fegyelem visszaállítása s az egyházi javak bitorlásának meg- 
gátlása czéljából. Itt jött határozatba az estharangszó is a 
B. Szűz tiszteletére. O koronázta meg Róbert Károlyt 1308 
junius 15-én az ideiglenes koronával, 1310 augusztus 27-én 
pedig a szent koronával. Meghalt a kegyes, jótékony, igaz
ságos, szigorú, buzgó főpap 1321 január havában. Emlékét 
a hires, 1317-ben Henrik prépost által festetett szepesi freskó
kép is megőrizte. Ott térdel a B. Szűz előtt, kezében a 
koronával, melyet ő szerzett meg az Anjouk számára. A 
képen ez a felirat olvasható:

»Ad te pia suspiramus 
Si non ducis deviamus.
Ergo doce quid agamus 
Virgo mei et meis miserearis.«

Knauz II. 548—531. 129·—907. Pór A ntal: II. Tamás mester eszter
gomi érsek. A  Szent-István-Társulat Almanachja 1887. évre. 32—69. Századok 
1897. évf. 782. Ipolyi Arnold kisebb munkái. Bpest, 1873. 234.

1291. B o d e  áldozár, kanonok.
Knauz II. 281.
1291 —1300. A n d rá s  kanonok, később a káptalan dé

kánja s mint ilyen többször képviseli a káptalant. Lodomér 
érsek kíséretében résztvett az Albert osztrák herczeg ellen 
viselt háborúban.

Knauz II. 296. 357. 477. Fejér V I. 1. 309. Wenzel V. 51. X . 404. 
Katona VI. 1117. Péterffy I. 134.

1291 —1310. Lőrincz mester kanonok. Lodomér érsek 
kíséretében résztvett az Albert osztrák herczeg ellen indított 
háborúban. Duymo pharusi (Lesina szigete) püspöknek 1304- 
ben bekövetkezett halála után a káptalan Lamprediust, traui 
kanonokot választotta meg püspökké. A spalatói érsek azon
ban mint metropolita a káptalan többszöri kérésére sem 
akarta megerősíteni őt, sőt a választást megsemmisítve,
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Lőrinczet, esztergomi és spalatói kanonokot, Mária siciliai 
királyné káplánját nevezte ki püspökké. Négy évig tartott 
már a huzavona efelett, midőn Gentilis bibornok s pápai 
követ Magyarországba érkezvén, a felek őt kérték fel, hogy 
ez ügyben döntsön. O azután a kinevezést is, meg a válasz
tást is semmisnek nyilvánította s a püspökség betöltését a 
kúriának tartotta fenn. Lőrincz megmaradt továbbra is 
kanonoknak, azzal a külömbséggel, hogy 131 o-ben a szepesi 
káptalanban is bir egy javadalmat.

Knauz II. 296. 356. 568. 624. Fejér VI. 1. 306. V III. 1." 261. V III. 
7. 45. Wenzel V. 51. X . 130. Katona VI. 1117. Péterfíy I. 134. Vatikáni 
Okmánytár I. 2. 24—33. Farlatus III. 300. Történelmi Tár. IV . 25. Szá
zadok 1897. évf. 774.

1292 — 1297. U rk u n d in . 1292-ben sasvári főesperes, 
1294-ben éneklőkanonok, 1297-ben szenttamási prépost. Több
ször szerepel mint az érsek és káptalan képviselője.

Knauz II. 331. 359. 410. Fejér V I. I. 309. VI. 2. 117. Wenzel X . 
139. Katona VI. 1117. Péterfíy I. 134.

1292. I s tv á n  kanonok.
Knauz II. 335.
1292—1294. P é te r  mester kanonok. Testvére volt 

Paskáz nyitrai püspöknek. · 1294-ben a B. Szűz tiszteletére 
mondandó misét alapit a káptalanban, s ennek végzését 
András papra, a szentgyörgymezei káptalan kanonokjára 
bízta, évenkint 8 rőf posztót és egy hordó bort adván neki, 
halála után pedig úrkutai szőllejét. Az általa 8 márká
ért vett kúriát pedig a B. Szűz oltárának adományozza, 
hogy ott minden reggel szent mise mondassák. Nem sok
kal azután belépett a pálos rendbe és Pilis-Szent-Ke- 
resztre ment.

Knauz II. 352. 363. 408.
1292—1294. D o m o n k o s mester kanonok, 1294-től egyút

tal váczi nagyprépost és Lodomér érsek kanczellárja.
Knauz II. 335. 356. Fejér VI. 1. 309. Wenzel X . 139. Katona VI. 

I I 17. Péterfíy I. 139.
1294—1297. G e rg e ly  kanonok, Cene ispán testvére, 

atyja András, komárommegyei előkelő nemzetségből.
Knauz II. 355. 433. Fejér V I. I. 309. Wenzel X . 139. Katona VI. 

I I 17. Péterfíy I. 134.
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1294. F er en cz  szenttamási prépost.
Knauz II. 356. Fejér V I. 1. 309. Wenzel X . 139. Katona VI. I I 17. 

Péterffy I. 134. Szvorényi Amoenitates V. 253.

1294. A n d rá s szentgyörgymezei kanonok.
Knauz II. 354.

1296—1310. S a la m o n  mester kanonok, 1310-ben pedig 
őrkanonok.

Knauz II. 204. 393. 625. Fejér VI. 2. 46. 237.

1298—1308. P e la g  1305-ben még gömöri főesperes, 
1308-ban pedig szenttamási prépost. Mikó mester nála zálo
gosította el a hetényi templom misekönyvét 8 penzáért.

Knauz II. 561. 638. Fejér V III. 1. 196. Hazai Okmánytár IV . 114. 
V III. 385. Zalavármegye története. Bpest, 1886. I. 128.

1298. B ic sk e y  G e r g e ly , Botond fia. 1291-ben mint 
székesfehérvári őr kanonok, 1295 ápril havában mint prépost, 
1297-ben pedig mint kir. alkanczellár szerepel. Lodomér 
érsek halála után, 1298 január végén vagy február elején, 
az esztergomi káptalan III. Endre óhaja szerint érsekké 
választja s már e hó 12-én mint ilyen kiséri a királyt Bécsbe. 
XI. Benedek pápa egyik oklevele említi, hogy megválasz
tatásakor esztergomi kanonok is volt. Az újabb méltóság 
azonban nemhogy újabb fényt, becsülést szerzett volna nevé
nek, hanem oly szomorú szereplésbe vitte őt, melyet az 
utókornak is feltétlenül el kell ítélnie. Megfeledkezve ugyanis 
a király iránt tartozó hűségről és háláról, ellentétben az 
egész püspöki karral, az Anjou-ház szolgálatába adta magát. 
A dolog igy történt: VIII. Bonifácz pápa Magyarországot 
is a szentszék hatalmi körébe akarván vonni, nem ismerte 
el III. Endrét az ország törvényes királyának, hanem Róbert 
Károlynak igyekezett a magyar koronát magszerezni. Hogy 
czélt érjen, főtörekvése a nagybefolyásu esztergomi érsek 
megnyerése volt. Ámde Gergely éppen ezáltal a legkínosabb 
helyzetbe jutott. Vagy kitart Endre mellett s ekkor a pápa 
nem erősiti meg őt, akinek megválasztatása ellen a kano
nokok egy része úgyis tiltakozott, vagy Róbert Károlyhoz 
csatlakozik s igy biztosítja magának a pápai jóváhagyást, 
de akkor meg törvényes uralkodójával helyezkedik ellen
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tétbe. O ez utóbbit választotta, amit azonban csakhamar 
nagy oka volt megbánnia. Mert igaz ugyan, hogy igy meg
nyerte a pápa kegyét s 1299 január 28-án kineveztetett az 
esztergomi érsekség és a fehérvári prépostság procuratorává, 
sőt VIII. Bonifácz oly kiváltságos jogokkal ruházta őt fel, 
hogy pápai követnek tekinthette és Írhatta magát, de ez 
nem mentette őt meg attól, hogy amint nyilvánvalóvá lett 
elpártolása törvényes uralkodójától, érseki székétől megfosz- 
szák Endre s párthívei. Az érseki czimet nem vehették 
ugyan el tőle, de semmiféle jogait el nem ismerték és az 
ország első főpapjának egyáltalán nem tekintették. A püs
pökök, sőt maga az engesztelékeny Endre is tett ugyan 
kísérletet a kibékülésre, de Gergely makacsságán, aki a 
tanácskozásokon részt venni nem akart, minden ily törekvés 
hajótörést szenvedett. Sőt annyira elmérgesedett a viszály, 
hogy a Veszprémben tartózkodó Gergely több egyház
megyét kiközösítés alá vetett, amit ezek viszont semmisnek 
nyilvánítottak, ügyüket a pápához felebbezték, Gergelyt pedig 
megfosztották Esztergom várától s minden javadalmától. Nem 
érezvén magát többé biztonságban az országban, Horvát
országba ment s innen csak akkor tért vissza, midőn a jó, 
de gyenge III. Endre korai halála után 1301-ben Róbert 
Károly kíséretében nagy sietve Esztergomba ment s itt, 
bár nem a szent koronával, őt megkoronázta. Azonban 
Róbert Károly ellenpártja által —■ akik Venczel cseh király 
hasonnevű fiát hozták az országba — szorongattatva, csak
hamar kénytelen volt Esztergomot újból elhagyni. Ekkor 
egy ideig Budán tartózkodott, amíg t. i. Venczel elől kény
telen volt innen is elhúzódni. 1301 október hava már lent 
a határszélen, Pétervárado.n találta őt. íme, ennyit feláldozott 
ő, azon reményben, hogy mindent megnyer, Róbert Károly 
érdekében: a hűséget, a közbecsülést, a nyugalmat, a bősé
ges jövedelmeket; és mindezek fejében csak azt tudta kivinni, 
hogy Róbert Károly alkanczellárjává tette őt, de a pápai 
megerősítés még mindig késett. Ezt megsürgetni végre az 
1303. év dereka táján személyesen utazott Agnaniba a 
pápához, nem is sejtvén, hogy mily közel áll hozzá a, kér-
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lelhetlen, az iszonyú halál. VIII. Bonifácz éppen készült a 
franczia Szép Fülöpöt kiközösíteni s alattvalóit a hüségeskü 
alól feloldani, midőn szeptember 7-én palotájába törtek a 
királyi bérencznek, Colonna Sciarrának katonái, akik az agg 
pápát fogságba ejtvén, hozzátartozói közül többeket meg
gyilkoltak. Ezek közt volt a hazájától oly messze elszakadt 
szerencsétlen Gergely is.

Pór Knauzzal szembeü, ki Katpán nemzetségből származtatja, megállapítja, 
hogy sem a Monumentákban neki tulajdonított atyához, testvérhez, sem pedig az '  
egész Katpán nemzetséghez semmi köze. Turul X . 121. Knauz II. 437—451 .' 
Balics : A római kath. egyház története Magyarországban. Bpest, 1885. II. 1. 
491. Pauler II. 584. Horváth M. Magyarország történelme. II. 149. Szalay L. 
Magyarország története. Pest, 1861. II. 119. Schmitth : Archiepiscopi Strigonien- 
ses. Tyrnaviáe, 1752. 50. B artay: Magyarország prímásai. Buda, 1847. 64.

1299—1305. M árton  kanonok, 1305-ben pedig szent- 
györgymezei prépost és székesegyházi főesperes.

Knauz II.. 561. Fejér V III. i. 197. Hazai Okmánytár V III. 394.

1299. P ál prépost, de nem lehet megállapítani, hogy 
szentgyörgymezei-e, avagy szenttamási; az az egy bizonyos, 
hogy nagyprépost nem lehet. A király és a főpapok őt 
küldik Gergely választott esztergomi érsekhez, hogy őt a köz
tük felmerült viszály megszüntetése czéljából tartandó tanács
kozásra meghívják.

Knauz II. 463.

1299. G (er g e ly )  prépost, nem tudható azonban, hogy 
melyik káptalannak állott az élén.

Knauz II. 472. Wenzel V. 271.

1299—1300. J á n o s  Csaba comes testvére, kanonok, 
1300-ban a káptalan dékánja.

Knauz II. 459. 477. Wenzel X . 404. Hazai Okmánytár VI. 440.

XIV. SZÁZAD.

1300. B á lin t  a gercsii egyház papja s egyúttal honti 
főesperes.

Knauz II. 483. Fejér X . 3. 282.

1304—1333. G y erm ek  (d ic tu s  P u er) T eofll. 1299—1301. 
a pozsegai káptalan olvasókanonokja, 1304 november elsején 
már mint az esztergomi káptalan nagyprépostjával találkozunk
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vele, mely méltóságában megmarad közel 30 esztendőn át. 
1304-ben tiltakozást jelent be a váradi káptalan előtt Venczel 
cseh király ellen, aki az esztergomi káptalan kincstárát és 
levéltárát kirabolta. 1306-ban V. Kelemen pápa megbízza, 
hogy a turóczi prépost és konvent ellen hozott kiközösítő 
határozatot feloldja. 1326-ban Róbert Károly király azzal a 
kéréssel fordult a pápához, hogy nevezze ki őt spalatói 
érsekké. A pápa azonban a király levelének vételekor 
az érsekséget már betöltötte, s igy a kérelmet nem telje
síthette.

Vatikáni Levéltár. Obligationum et solutionum 1306— 1316. 314. kötet 
85. b. 1. Országos Levéltár. Diplomaticai Osztály. Nr. 2476. 2802. Veszprémi 
Káptalani Magánlevéltár Capsa 106. Nr. 51. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 18. Fasc. 3. Nr. 1. Lad. 38. Fasc. 1. Nr. 5. Fasc. 9. Nr. 24. 
Knauz II. 462. 544. 553. 608. 622. 630. 632. 642. 656. 679. 682. 684. 705. 
707. 735· 754- 775· 778. Fejér V III. 1. 169. 178. 394. V III. 2. 217. Vati
káni Okmánytár I. I .  216. Theiner II. 499. Anjoukon Okmánytár I. 10. 246. 
379. III. 44. Katona V III. 74. Pray: Specimen Hierarchiáé Hungáriáé II. 
170. Péterffy I. 72. Schm itth: Episcopi Agrienses. Tyrnaviae, 1768. I. 285. 
Fraknói: Magy. kir. kegyúri jog 52. Vagner: Adalékok 399. Uj Magyar 
Sión 1880. évf. 520.

1307—1341. G ayzm ir P é te r  atyja Lőrincz pozsonyi 
polgár volt. Úgy látszik, ugyanő volt 1305-ben az esztergomi 
székesegyház prebendariusa. Azután esztergomi és pozsonyi 
kanonok lett, majd szentgyörgymezei prépost. 1307-ben el
adja pozsonyi házát a szentkereszti konventnek Ausztriában.
1318-ban a moderdorfi plébánossal szemben plébánossá válasz- 
tatik. Meghalt 1341 február 17-én. A pozsonyi székesegyház
ban misealapitványt tett s egy másikat káplántartásra.

Knauz II. 579. 595. 703. 782. Fejér V III. 1. 619. V III. 4. 535. V III. 
7. 113. Anjoukon Okmánytár I. 629. Magyar Sión 1868. évf. 459. 888. 
R im ely: Capitulum Posoniense 252. Dankó Vetus Hymnarium ecclesiasticum 
Hungáriáé. Budapestini, 1893. 96.

1307 —1332. L od om ér honti főesperes, 1309-től szent
tamási prépost, majd az esztergomi érsek helynöke. 1326-ban 
a veszprémi káptalan és a zalai apát közt felmerült tized- 
ügyben bíráskodik. 1332-ben a pápai tizedszedő előtt 20 
márkára becsüli javadalmának jövedelmét és ez után 2 
márkát fizet.
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Veszprémi Káptalani Magánlevéltár. Cholta Nr. 5. Capsa 106. Nr. 15. 
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár Capsa 52. f. 6. Nr. 2. Knauz II. 606. 
Fejér V III. I. 357. V III. 2. 638. Vatikáni Okmánytár I. 1. 216. I. 2. 289. 
I. 2. Theiner I. 572· Anjoukori Okmánytár I. 629. Zalavármegye története. 
I. 210. Szvorényi: Amoenitates V. 253. Pray: Specimen Hierarchiáé I. 24. 
W agner: Analecta Scepusii III . 27. Magyar Sión 1863. évf. 524. Uj Magyar 
Sión 1881. évf. 129.

1308— 1315. J á n o s  olvasókanonok, az esztergomi ér
sek helynöke és gazdasági felügyelője. 1308-ban mint bíró 
szerepel.

Knauz II. 584. 585. 606. 683. 694. 708. 754. 780. 784. Fejér V III. 
1. 357· Vatikáni Okmánytár I. 2. 298. Anjoukori Okmánytár I. 148. 336. 640. 
Hazai Okmánytár IV» 114. Zalavármegye története I. 128.

1309— 1317. J á n o s  kanonoknak, küküllői főesperes
nek Károly szicziliai király közbenjárására megengedi
V. Kelemen pápa, hogy a fehérvári prépostság jövedelmeit 
is élvezhesse. Több esztendőn keresztül volt királyi alkan- 
czellár.

Knauz II. 600. 629. 669. 734— 741. Theiner 1. 442.

1309. M átyás éneklőkanonok.
Knauz II. 606. Fejér V III. I. 357. Vatikáni Okmánytár I. 2. 300.

1309—1320. M ih ály  kanonok, az esztergomi ér
sek káplánja. 1309-ben mint alszerpap jelen volt Róbert 
Károly koronázási ünnepélyén Budán. 1315-től komáromi 
főesperes.

Knauz II. 595. 600. 703. 743. 754. 776. Fejér V III. 1. 352. 334. 
V III. 7. 113. Anjoukori Okmánytár I. 494. Vatikáni Okmánytár I. 2. 305. 
Katona V III. 173. Koller II. 294.

1309—1317. P ál komáromi főesperes.
Knauz II. 606. 742. Fejér V III. I .  357. V III. 2. 687. Vatikáni 

Okmánytár I. 2. 289.

1309—1319. H en r ik  kanonok, egyúttal ' váczi prépost 
és az esztergomi érsek kanczellárja. 1313-tól budai, 1316-tól 
szepesi prépost. 1320 január 18-án veszprémi püspökké lesz. 
Meghalt 1332 táján.

Knauz II. 595. 621. 654. 655. 685. 701. 720. 725. 773. Fejér V III. 
ϊ- 352- 547· 605. V III. 7. i n .  Theiner I. 451. W agner: Analecta Scepusii I. 
397. III . 22. R óka: Vitae Vesprimiensium Praesulum. Posonii, 1779. 187— 196. 
Eubel 555.
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1309—1315· B a lá zs  kanonok, 1315-tól őrkanonok, 
több ízben szerepel mint az érsek és a káptalan kép
viselője.

Knauz II. 613. 614. 676. 684. 700. 703. Fejér V III. 7. n o .  112.

1309. M iklós barsi főesperes és az érsek udvari 
embere.

Vatikáni Okmánytár I. 2. 435.
1309. Z ueio  főesperes, Gentilis bibornok káplánja, olasz 

ember Collazoneból, a todii egyházmegyében.
Vatikáni Okmánytár I. 2 .  361.
1312 —1321. T am ás kanonok, az érsek káplánja és

1321-ben, a B. Szűz oltárának igazgatója. Több ízben kép
viseli a káptalant s az érseket.

Knauz II. 657. Fejér V III. 1. 465. Anjoukon Okmánytár I. 629.

1314—1320. T ibold  esztergomi és egyszersmind pozsonyi 
kanonok. 1318-ban az érsek engedélyt ad neki, hogy bármely 
püspök által áldozárrá szenteltethesse magát.

Knauz II. 692. 747. 782. Anjoukon Okmánytár I. 577. Magyar Sión 
1868. évf. 458.

1317—1322. J a k a b  éneklőkanonok. 1317 — 1320-ig Ru- 
finus pápai pénzbeszedőnek és tolnai főesperesnek segítőtársa 
volt az egyes egyházakra kivetett adók behajtásában, az 
esztergomi egyházmegye területén. 1322-ben XXII. János 
pápa által zágrábi préposttá neveztetett ki.

Knauz II. 754. 774· 77^· Fejér V III. 2. 101. Anjoukori Okmánytár 
I. 493. Theiner I. 451. 483. Vatikáni Okmánytár I. 2. 17. Zichy-család Ok
mánytára. Pest, 1871. I. 214.

1317. F e k e te  P é te r  nyitrai főesperes.
Knauz II. 742. Fejér V III. 2. 687. Vatikáni Okmánytár I. 2. 465.

1317. L ászló  olvasókanonok.
Knauz II. 742· Fejér V III. 2. 687.

1317—1320. J a k a b  nógrádi főesperes és 1317-ben 
a bolognai egyetem igazgatóságának tanácsosa. Atyja 
Márton, Bugar fia 1318-ban Csák Máté hive, a nyitrai 
püspök által az okozott károk miatt kiközösittetett. Anyja 
Margit, a Hunt-Paznan nemzetségből. 1320-ban éneklő
kanonok. A  pápai tizedszedő előtt tett bevallása szerint 
főesperessége 30 márkát jövedelmezett, mely után egy már-

3
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kát — 48 garassal számítva — fizetett. Halála előtt 
Nyitra-Pásztón bírt földjét a nyitrai püspökségnek ado
mányozta.

A nyitrai püspökség levéltára J . D. I. D. L .  Fasc. 45. Knauz kéziratai. 
Monumenta II. 748. Vatikáni Okmánytár I. I .  203. V ass: Hazai és külföldi 
iskolázás az Árpád-korszak alatt. Pest, 1862. 97. Magyar Sión 1863. évf. 348., 
1866. évf. 214. Századok 1897. évf. 782.

1317. I s tv á n  éneklőkanonok.
Knauz II. 742. Fejér V III. 2. 687.

1317—1330. D ö rö g d i M ik lós Zalamegyében, valószínű
leg Felső-Dörögdön, született. Mint veszprémi kanonok tanul
mányait a bolognai egyetemen fejezte be, ahol oly tiszteletet 
vívott ki magának, hogy 1316 május 1 -jén az egyetem rek
torává választatott meg. 1317-ben az esztergomi káptalanban 
elnyeri a nyitrai főesperességet, de továbbra is Bolognában 
marad s végzi a rektori teendőket. Éppen az ő rektorsága alatt 
léptették életbe az egyetem uj törvényeit, amelyek egyetlen 
hártyára irt másolata a pozsonyi káptalan könyvtárában 
őriztetik. 1319 elején már állandóan Esztergomban lakik, 
ahol II. Tamás érsek irodáját vezeti. 1320-ban elnyeri a 
pozsonyi prépostságot, 1325-ben királyi káplán, 1327-ben 
pedig a királyi kápolna feje lesz. Midőn Boleszló érsek 
1328 végén elhalálozik, az esztergomi káptalan megválasztja 
őt érseknek. A választást elfogadta, az érseki széket elfog
lalta és a pápai megerősítés kieszközlése végett Avignonba 
utazott. Konstancz városa előtt Monforti Hugó és Radulf 
grófok, foglalkozásukra nézve rablólovagok, őt kíséretével 
együtt elfogják és mindenükből kifosztva fogva tartják. 
Kiszabadulván a fogságból, az 1330. év derekán megjelenik 
Avignonban, azonban a pápai megerősítést nem sikerül 
elnyernie, miután a király az egri püspököt, Telegdi Csa- 
nádot kívánta az érseki székre emelni. Ennélfogva önként 
lemondott az érsekségről, a pápa pedig az egri püspökséggel 
kárpótolta őt 1330 október i-jén. Mint püspök, Károly 
király részéről, követségben jár János cseh királynál és őt 
Visegrádra hozza. A pálosoknak Eger mellett zárdát építtet. 
Meghalt 1362-ben.
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Pozsonyi Káptalani Magánlevéltár Capsa C. Fasc. 5. Nr. 50. Esztergomi 
Káptalani Magánlevéltár Lad. 49. Fase. I .  Nr. 12. Knauz II. 754. 757. 775. 
Fejér V III. 2. 136. 229. Anjoukon Okmánytár I. 494. Vatikáni Okmánytár 
I. I .  408. I. 2. 465. Vass: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. 
97. Magyar Sión 1863. évf. 348., 1866. évf. 214. Uj Magyar Sión 1880. évf. 
520. Századok 1897. évf. 774. Eubel 77.

1317—  1318. Ú jv á r o si J á n o s  szentistváni prépost, 1318  
deczember 29-én meghal.

Knauz II. 632. 742. Fejér V III. 2. 687.

1318. B á lin t  mester kanonok, Őrsi'Uylina comes fia.
Knauz II. 749. Hazai Okmánytár IV . 128.

1318. K ilia n  mester a gömöri főtesperesség administra- 
tora, ez .évben felszenteli a nehei templomot.

Knauz II. 844. Anjoukori Okmánytár I. 451.

1318— 1322. M ih ály  komáromi főesperes.
Knauz II. 703. 743. 754. 776. Fejér V III. 7. 113. Anjoukori Okmány

tár I. 494. Zichy-család Okmánytára I. 214.
1319— 1320. D ö m jén  barsi főesperes.
Knauz II. 754. 776. Anjoukori Okmánytár I. 494.

1319. P é te r  kanonok,, valószínűleg csallóközi szár
mazású, miután az egyik oklevélben mint idevaló rokonai
nak képviselője szerepel.

Knauz II. 764.
1319—  1321. J á n o s  ölvasókanonok.
Knauz II. 754. Anjoukori-Okmánytár I. 493. 618.
1319. J á n o s  mester, Pál fia, kanonok.
Knauz II. 754. Anjoukori Okmánytár I. 494.
1320. G e r g e ly  mester, dékánkanonok, képviseli a káp

talant.
Knauz II. 776. Fejér V III. 2. 284.

1320— 1321. B o g o m e r  mester, kanonok, 1321-ben 
dékán.

Knauz II. 786. Fejér V i l i .  2. 276. V III. 7. 127. Anjoukori Okmány- 
tár I. 629.

1320—1329. J á n o s  mester kanonok, a káptalan dékánja 
és az egri egyházmegyében pathai főesperes.

Fejér V III. 2. 269. Az esztergomi főkáptalan fekvő s egyéb birtokaira 
vonatkozó okmányok tára. Pest, 1871. 192.

1322 — 1339. L ászló  mester olvasókanonok és az érsek 
helynöke.

3*



36

Országos Levéltár. D. O. Nr. 2311. 2981. 2982. 3120. 3130. Pri- 
mási Világi Levéltár. Lad. Q. Fasc. 3. Nr. 38. T. Fase. I .  Nr. 16. Esztergomi''
Káptalani Országos Levéltár. Capsa 52. Fasc. 6. Nr. 7. Magánlevéltár. Lad,
66. Fasc. I .  Nr. 4. Lad. 49. f. 1. Nr. 12. Fejér V III. 2. 664. V III. 4. 116.
Anjoukori Okmánytár III. 52. 278. 408. Vatikáni Okmánytár I. I .  324. Hazai
Okmánytár III. 140. Vagner: Adalékok 399. Uj Magyar Sión 1880. évf. 520. 
1881. évf. 129.

1322. J á n o s  barsi főesperes.
Zichy-család Okmánytára I. 214.
1322— 1326. R en a ld  őrkanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 41. Fasc. 3. Nr. 10. Lad. 49. 

Fasc. I .  Nr. 12. Fejér V III. 2. 408. Anjoukori Okmánytár I. 629. Zichy- 
család Okmánytára I. 214. Uj Magyar Sión 1880. évf. 520.

1322. S a la m o n  honti főesperes.
Zichy-család Okmánytára I. 214.

1323— 1348. J á n o s  boszniai prépost, Boleszláv érsek 
irodájának vezetője, érseki helynök és kanonok, a veszprémi 
püspökké kinevezett Henrik után szepesi préposttá válasz- 
tatik. Kanonoki javadalmát azonban, mint egy a szepesi 
káptalan levéltárában őrzött oklevélből tudjuk, továbbra is 
megtartotta.

Szepesi Káptalani Levéltár Series II. Fasc. 7. Nr. 28. Knauz kéziratai. 
Fejér V III. 2. 483. V III. 3. 158. Az országos levéltárban őrzött pecsétek 
mutatója 15· Wagner szerint 1346-ban a veszprémi püspöki székre emeltetett. 
Analecta Scepusii III . 34. R óka szerint 1347-ben egy Valkómegyéből származó 
Jakabfalvy János nevű egyházi ember került mint a királyi kápolna feje a vesz
prémi püspöki székbe. Vitae Vesprimiensium Praesulum. 201. Ez, aki kü
lönben mint látni fogjuk szintén tagja volt az esztergomi káptalannak, és 
nem a szepesi prépost volt, aki 1346 július 19-én mint még a kisebb rendek
ben levő pécsváradi prépost elnyerte a veszprémi püspökséget. János szepesi 
prépostról ugyanis sehol sem olvassuk, hogy akár mint a veszprémi püspökké 
kinevezett János, az egyházjog licenciatusa, vagy királyi titkos kanczellár, a 
királyi kápolna feje lett volna, akár pedig hogy időközben javadalmát a pécs
váradi prépostsággal cserélte volna fel. Ellenben ismerünk egy pápai oklevelet, 
amely szerint János szepesi prépost 1349 márczius 26-án már nem volt életben. 
Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. A. V II. P . III . Föl. 167. Theiner 
I. 714. 719. Fejér IX . 1. 77. Anjoukori Okmánytár IV . 588. Eubel 555.

1324. T am ás szebeni prépost augusztus 20-án nevez
tetik ki Boleszláv érsek által kanonokká.

Anjoukon Okmánytár II . 155. Történelmi Tár 1889. évf. 530.

1324. D o m o n k o s a kánonjog tudora, a szent István- 
káptalan prépostja.
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Fejér V III. 2. 574. Péterffy I. 188.
1325—1326. P é te r  szentgyörgymezei prépost.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 49. Fase. I. N r. 12. Fejér 

V III. 2. 638. Pray: Specimen Hierarchiáé I. 24. Wagner Analecta Scepusii 
III. 27. Szvorényi: Amoenitates V. 246. Uj Magyar Sión 1880. évf. 520.

1325. M iklós zólyomi főesperes.
Fejér V III. 2. 638. Pray: Specimen Hierarchiáé I. 23.

1326. L ászló  szenttamási prépost.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 49. Fasc. 1. Nr. 12. Fejér 

V III. 3. 124. Uj Magyar Sión 1880. évf. 520.

1326. T am ás mester, kanonok, a B. Szűz oltárának 
igazgatója.

Fejér V III. 3. 120. Vatikáni Okmánytár I. I .  216.
1326. M ih ály  mester’kanonok.
Anjoukori Okmánytár II. 257.
1327 előtt P á l mester nagyprépost, a kánonjog tudora.
Fejér V III. 3. 221.
1327. J á n o s  mester honti főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 6 6 .  Fase. I .  Nr. 5.

1327. G e r g e ly  mester kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 66. Fasc. 1. Nr. 9.

1329— 1351. J á n o s  mester gömöri főesperes, javadal
mának jövedelme a pápai tizedszedők által 40—50 márkára 
becsültetett.

Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 2982. Veszprémi Káptalani Le
véltár Capsa 196. Nr. 15. Szepesi Káptalani Levéltár. Series t i .  Fasc. 2. Nr. 
21. Primási Világi Levéltár. Lad. T. Fasc. I .  Nr. 16. Fejér V III. 4. 61. IX . 2. 
92. Anjoukon Okmánytár II. 584; III. 277. Theiner I. 572. Vatikáni Okmány
tár I. I .  216. Gróf Károlyi-család ‘Gklevéltára. Bpest, 1882. I. 134.

1330— 1332. E u g u b ió i A n d rá s  mester, mint clericus 
és az orvosi tudományok tanára a király kérésére 1330-ban 
XXII. János pápa által esztergomi kanonokká neveztetik ki 
és javadalmába 1331 január 6-án vezettetik be Piacenzai 
Jakab pozsonyi prépost által. Bírta ezenkívül a pototki 
(esztergomi egyházmegye) plébániát is. 1332-ben a pápa őt, 
mint a király orvosát sárospataki plébánossá nevezi ki, meg
hagyván neki, hogy magát három év alatt áldozárrá szen
teltesse. 1345-ben, mint a királyné orvosa VI. Kelemen pápa 
által váradi kanonokká neveztetik ki.
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Theiner I. 531. 547. Bunyitay : A  váradi püspökség története. Nagyvárad, 
1883. II. 90. Uj Magyar Sión 1880. évf. 836.

1330—1343. J á n o s , Usai Domonkos fia, az egyházjog 
baccalaureusa, a cosmedini Szűz Máriáról nevezett diaconus 
bibornok káplánja és Magyarország, úgyszintén Lengyel- 
ország területére felhatalmazott megbízottja. Egy éven át 
a bolognai egyetem rektora volt. 1330-tól esztergomi kano
nok, később a veszprémi káptalannak is tagja, majd egri 
olvasókanonok. Emellett élvezte a varati, sarlói, gerundi és 
gyarmati egyházak jövedelmeit is. 1343-ban azért folyamodik 
a pápához, hogy a veszprémi egyházmegyében még egy 
megüresedendő javadalmat nyerhessen. A pápai tizedszedők- 
nek a barsi tizedek quartái után 23 garast, egy garast 3 kis 
dénárral számítva, fizetett.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. An. II. Pars. III . Fol. 32. 
b. Theiner I. 530. Vatikáni Okmánytár I. I. 221. Schmitth : Episcopi Agrien- 
ses I. 286. Századok 1897. évf. 770.

I3 3 ° —13 3 2· R a d u lf, István fia, kanonok.
Theiner I. 530. 574.

1330. D ö m ö tö r , Egri Benedek fia, kanonok.
Theiner I. 520.

1331. J á n o s  egri egyházmegyei, borsodi főesperes, esz
tergomi kanonok.

Fejér V III. 3. 548. Schmitth: Episcopi Agrienses I. 285.

1331 —1338. P é te r  mester kanonok, egri egyházmegyei, 
zombori főesperes, érseki helynök és bírja a nyitrai főes- 
perességet is. 1338-ban esztergomi házát eladja 20 márkáért 
a szepesi prépostnak.

Szepesi Káptalani Levéltár. Series 2. Fase. 7. Nr. 25. Knauz kéz
iratai. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 19. Fase. I .  Nr. 8. Thei
ner I. 574. Anjoukori Okmánytár II. 567. III. 322. Vatikáni Okmánytár 
I. I .  216.

1331 —1336. P é te r  előbb éneklőkanonok s azután
1332-től komáromi főesperes, mely utóbbi javadalmának 
jövedelme a pápai tizedszedő által 22 márkára becsültetett 
s ezután 4 márkát fizetett.

Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 2982. Primási Világi Levéltár. Lad. 
T. Fase. I .  Nr. 16. Theiner I. 574. Vatikáni Okmánytár I. 1. 234.
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I3 3 2· M iklós váradi kanonok és szentgyörgymezei 
prépost.

Bunyitay: A váradi püspökség története II. 79.

1332—1335. J á n o s  mester szentgyörgymezei prépost, 
egri kanonok és Miklós egri püspök helynöke. Már 1325-ben 
mint egri őrkanonok szerepel; mint ilyen működik még 
1344- sőt 1352-ben is. 1336-ban azonban a szentgyörgymezei 
prépostságban már mást találunk s igy valószínűleg még 
1335-ben megvált az esztergomi káptalanban bírt javadal
mától.

Fejér V III. 3. 652. 671. Anjoukori Okmánytár II. 592. IV . 459. 
Zichy-család Okmánytára I. 268. 395. IX . 125. Okinányok a Kellemest Melczer 
család levéltárából. Bpest, 1890. 27. Katona IX . 4. Bärnkopf p. 12. azt jegyzi 
meg kéziratában János prépostról, hogy az első helynök a magyar egyházban; 
ami nyilván téves állítás, mert hisz — hogy többet ne említsünk — az előbb 
említett Péter kanonok már 1331-ben, János boszniai prépost pedig 1323-ban 
általános helynöke volt az esztergomi érseknek.

1332. T am ás kanonok.
Theiner I. 573. Bärnkopf kézirata I I .

1332. J á n o s , Kis Lukács fia, kanonok.
Theiner I. 574. Vatikáni Okmánytár I. I .  234. Bärnkopf I I .

1332. F ü löp  esztergomi és szepesi kanonok.
Theiner I. 573. Vatikáni Okmánytár I. 1. 216.

1332 —1356. M árk éneklőkanonok. Javadalmát a pápai 
tizedszedő évi 12 márkára becsülte és 2 márka adót fizetett 
utána.

Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 2982. 3469. 3808. 3851. 3880. 
24.464. Az egyik oklevélben MarCon-nak iratik. Primási Világi Levéltár Lad. T. 
Fase. I .  Nr. 16. Fejér V III. 4. 596. IX . 2. 229. IX . 3. 152. X . 3. 407. 
Anjoukori Okmánytár III. 190. VI. 406. Theiner I. 572. Vatikáni Okmánytár 
I. I .  216.

1332. G e rg e ly  az esztergomi főszékesegyház gazdája 
a sz. István oltára után élvezett tizedek után, melyeknek érté
két 8 márkára becsülte, a pápai tizedszedőnek 43 garast és 
6 dénárt fizetett.

Theiner I. 572. Vatikáni Okmánytár I. I. 216.

1332. J á n o s  kanonok.
Theiner I. 573. Vatikáni Okmánytár I. I. 216.
1332—1338. J á n o s , Márton fia, zólyomi főesperes.
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Szepesi Káptalani Levéltár. Series I I .  Fasc. 2. Nr. 21. Knauz kéziratai. 
Theiner I. 572. Vatikáni Okmánytár I. 1. 216.

1332. L ászló  mester kanonok.
Anjoukori Okmánytár II . 633.

1332. S a r d ln ia i F ü lö p  nyitrai főesperes.
Theiner I. 572. Vatikáni Okmánytár I. I .  215.

1332—1341· S z é c h e n y i M ih á ly . Atyja Tamás, erdélyi 
vajda, Róbert Károlynak hű embere és kiváló kegyeltje volt. 
Fia, bár balszemére hibás volt, már 1332-ben, alig 15 éves 
korában esztergomi kanonokságot nyer XXII. János pápától, 
melyet váczi püspökké történt kineveztetéseig megtartott.
1333-ban pozsonyi préposttá lesz s ennek jövedelmeit hely- 
nöke által kezelteti, miután többnyire visegrádi házában 
tartózkodik. Tanulmányait még mint prépost is folytatta, 
külön tanár vezetése alatt. Két tanáráról tudjuk, hogy azután 
hálából pozsonyi kanonokokká nevezte ki őket. Az 1341. év 
első felében a váczi káptalan püspökké választja, noha csak 
diaconussá volt felszentelve. VI. Kelemen pápa julius 8-án 
megerősíti őt. 1362 november 28-án egri püspökké lesz s 
mint ilyen hal meg 60 éves korában 1377-ben. Mint egy 
1363-ban kelt levelében maga írja, egész életén át különös 
tisztelője volt sz. Magdolnának.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Clementis VI. An. I. Pars II. Fol. 186. 
Theiner I. 649. Uj Magyar Sion 1881. évf. 19 1. Rimely: Capitulum Posoni- 
ense 226. Karcsú: Vácz város története. Vácz, 1880. IV. 135. Eubel 77.· 
Schmitth : Episcopi Agienses I. 307— 330.

1332. B e n e d e k  barsi plébános és főesperes.
Vatikáni Okmánytár I. 1 223.
1332 —1351. V ö rö s M iklós mester királyi káplán, honti 

főesperes. 1344 február 13-án Vid nyitrai püspök, a királyi 
kápolna feje és királyi titkos kanczellár folyamodik a pápá
hoz, hogy Miklós főesperes elcserélhesse javadalmát István 
fia, Péter trencséni főesperessel. 1355 november 16-án pedig 
Elrhardi Burkhard, az osztrák herczeg titkára tesz lépéseket
VI. Incze pápánál, hogy Vörös Miklós passaui egyházmegyei 
áldozárnak adományozzon ebben az egyházmegyében .egy 
javadalmat s akkor ő szívesen le fog mondani a salzburgi 
egyházmegyében bírt plébániáról.
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Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. An. II. Pars. II. Fol. 206. 
Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 2982. 3364. 3469. 3808. 3879. 3880. 
Primási Világi Levéltár. Lad. T . Fase. I .  Nr. 16. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 29. Fase. I .  Nr. 9. Fejér V III. 4. 107. V III. 7· 339· IX · 3· 
256. IX . 7. 68. Anjoukori Okmánytár II. 633. V. 152. Vatikáni Okmánytár 
I. I .  216. Turul V III. 18.

1333. J a k a b  kanonok.
Gróf Károlyi-család Oklevéltára. I. 81.

1333. T oldi C sóka J á n o s , rokona Csanád egri püspök 
révén egri kanonok és főesperes, akit XXII. János pápa 
1333-ban esztergomi kanonokká nevez ki, megengedvén 
neki, hogy egri javadalmát is megtarthassa.

Theiner I. 598. Bunyitay: A váradi püspökség története. II. 71.

1334— 1342. J á n o s  őrkanonok. 1335-ben Csanád ér
sek az ő kérésére és tekintettel arra, hogy az őrkano- 
nokság terhes és költséges teendői mellett annak jöve
delme alig rúg i o márkára, Szelő és Rendvég birtokait 
pedig részint a távolság, részint pedig a szomszéd bir
tokosok támadásai következtében nem tudja kellőkép 
jövedelmeztetni, ezek helyett cserében egy Nagyszombat 
környékén levő kápolna jövedelmeit engedi át az őrkano- 
nokságnak.

Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 2982. 3469. Primási Világi Levéltár 
Lad. T. Fase. I .  Nr. 16. Esztergomi Káptaláni Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. 
I .  Nr. 34. Fasc. 3. Nr. 3. Fejér V III. 4 .' 103. 596. Anjoukori Okmánytár 
IV. 186. Vatikáni Okmánytár I . '1 . 234, ■ Az esztergomi főkáptalan birtokaira 
vonatkozó okmányok tára. 82.

1335 —1350. K is D ö m ö tö r  mester kanonok, a káptalan 
dékánja, 1346-tól olvasókanonok.

Országos Levéltár D. O. Nr. 3808. 3851. 3850. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár Lad. 31. Fasc. 1. Nr. id . Lad. 38. Fasc. 1 Nr. 5. Fejér V III. 
4. 61. IX . I .  410. X . 3. 522. Wenzel X I. 5. Theiner I. 574. Anjoukori 
Okmánytár V. 258. Vatikáni Okmánytár I. I .  216. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára. 193.

1335— 1336. J á n o s  áldozár, a szentgyörgymezei káp
talan kanonokja.

Fejér V III. 4. 109. Gróf Károlyi-család oklevéltára. I. 102.

1335. J á n o s  nagyprépost.
Anjoukori Okmánytár III. 151. Az országos levéltárban őrzött pecsétek 

mutatója 15.
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1 3 3 5 · B e n e d e k  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 52. Fasc. t. Nr. 6.

1335—1337. K álm án  herczeg, Róbert Károly törvény
telen fia, 1317-ben született s már 1332-ben, tehát alig 15 
éves korában váradi éneklőkanonok lett. Atyja nemcsak 
elismerte őt, hanem 1332-ben meglátogatta Váradon. Két év 
múlva pedig folyamodik a pápához, hogy mentse fel Kálmánt 
a törvénytelen születés akadálya alól s engedje meg neki, 
hogy bár még csak 22 éves, a magasabb rendeket is fel
vehesse. A pápa, tekintettel kiváló erényeire, megadta a 
felmentést, amikor azonban a pápai irat megérkezett, kitűnt, 
hogy Kálmán még csak 17 éves s igy senki sem akarta őt 
püspökké szentelni. Erre a király s Kálmán 1335-ben újból 
folyamodnak Rómába, mire XII. Benedek teljesíti kérésüket. 
Ugyanezen év szeptember 27-én már mint esztergomi nagy
prépost írja alá egyik levelét. A székesfehérvári egyházban 
is bírt ez időben egy javadalmat. 1337 május 14-én győri 
püspökké lesz. Egyházmegyéjének buzgó, igazságos, áldozat
kész főpásztora volt. O alapította a Ferenczréndiek kőszegi 
kolostorát, a borsmonostori apátságnak pedig átengedte 
Felső-Lasztay nevű püspöki helység tizedét. Atyjának halá
lával jó viszonya felbomlott a királyi udvarral, sőt az el- 
hidegülés odáig ment, hogy 1353-ban Szügyi Miklós esz
tergomi érsek őt Esztergom várában, különféle súlyos 
kihágások ürügye alatt, Lajos király tudtával és beleegye
zésével börtönbe záratta, ahonnan csak a pápa közbenjárására 
szabadult ki. Meghalt körülbelül 1375-ben.

Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 3007. 24.412. Primási Világi Levéltár 
Lad. Q. Fasc. 3. Nr. 38. T . Fase. I .  Nr. 16. Fejér V III. 4. 114. 191. 
Theiner I. 614. Wenzel X I.. 608. Anjoukori Okmánytár III. 192. 277. Katona 
IX . 64. Vatikáni Okmánytár I. 1. 429. Bunyitay II. 74. Károlyi L. : Spe
culum Jaurinensis Ecclesiae. Jaurini, 1747. 60. Eubel 293. Tudománytár 1838. 
évf. 159. Pór: Kálmán győri püspök. Századok 1889. évf. 369—384.

1336 előtt L őrin cz , Lóránt fia, esztergomi és boszniai 
kanonok. 1336 deczember 9-én a boszniai püspöki székre 
emeltetik.

Theiner I. 670. Vatikáni Okmánytár I. I .  441. Eubel 146.
1336. M ik lós nógrádi főesperes.
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Országos Levéltár D. O. Nr. 2981. 2982. Primási Világi Levéltár Lad. 
T. Fase. I .  Nr. 16.

1336—1360. M á ty á s mester kanonok, 1341-től komá
romi főesperes.

Országos Levéltár D. O. Nr. 3808. 3880. 24.464. Nyitrai Püspöki 
Levéltár J. D. I. D. M. Fasc. 1. Nr. 1. Knauz kéziratai. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár Lad. 25. Fasc. 1. Nr. 14. Lad. 32. Fasc. 1. Nr. 3. Lad. 47. 
Fasc. 5. Nr. 3. Fejér V III. 4. 538. IX . 1. 658. IX . 2. 92. 599. IX . 3. 
151. 669. IX . 7. 68. X . 3. 658. Anjoukori Okmánytár III. 277. V. 256. VI. 
460. Vatikáni Okmánytár I. 429. Katona X . 189.

Γ336—1352. L ászló  Jánoki Tamásnak, Zuhai Ders 
fiának gyermeke, a Hunt-Páznán nemzetségből, osgyáni 
nemes, szentgyörgymezei prépost. Az ő idejében javadal
mazta újból Csanád érsek a már nagyon is elhanyagolt álla
potban levő szentgyörgymezei káptalant. 1347-ben tesvéreivel 
együtt kiegyezik Stark unokáival Cseri földjére nézve. 1352 
január 20-án János veszprémi püspök és királyi követ folya
modik a pápához, hogy Lászlónak, ki a király káplánja s 
az egyházjogban járatos ember, adományozza az egri pré- 
postságot, tekintet nélkül arra, hogy már bírja a szentgyörgy
mezei prépostságot és az esztergomi székesegyházi kanonok- 
ságot, valamint hogy a Csanádi káptalanban is reserváltatott 
számára egy kanonoki -javadalom. Később csázmai prépost 
lesz; majd 1358 márczius 27-én veszprémi püspök. 1372-ben 
már nem él.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. An. X . Fol. X V II. Országos 
Levéltár D. O. Nr. 3851. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 31. Fasc. 
I .  Nr. 10. Lad. 47. Fasc. 1. Nr. 12. Lad. 52. Fasc. 1. Nr. 2. F'ejér V III. 
4. 286. IX . I .  410. X . 3. 410. Anjoukori Okmánytár V. 252. Hazai Okmány
tár I. 203. Vatikáni Okmánytár I. 1. 442. K ubinyi: Oklevelek hontvármegyei 
magánlevéltárakból. I. 177. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó ok
mányok tára 84. Szvorényi: Amoenitates V. 246. Schematismus cleri Archi 
Dioecesis Agriensis 1871. p. 28. Turul V III. 114. Eubel 55.

1337. P é te r  mester nógrádi főesperes.
Knauz kéziratai.
1337 —1351. P é te r  mester sasvári főesperes.
Országos Levéltár D. O. Nr. 3079. Fejér IV . 2. 92. Anjoukori Okmány

tár III. 377.
1337. L ászló  mester kanonok.
Anjoukori Okmánytár III. 377.
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1338. T a m á s mester kanonok.
Szepesi Káptalani Levéltár Series I I .  Fase. 2. Nr. 21. Knauz kéziratai.

1339—1347. S z ü g y i M ik lós (régebbi Íróink általában 
Monoszlóinak, az újabbak Vásárinak nevezik), Telegdi Csa- 
nád esztergomi érsek unokaöcscse; atyja Miklós, Lórándnak 
fia. Először 1339-ben mint esztergomi nagypréposttal talál
kozunk vele, bár ekkor még csak alszerpap, de a jogtudo
mányban már jártas ember volt. Ezenkívül bírt még az egri 
és zágrábi káptalanokban is egy javadalmat. 1344 február
16-án mint királyi követ folyamodik a pápához, hogy neki, 
anyjának s néhány barátjának haláluk órájára teljes bün- 
bocsánatot adjon. Továbbá, hogy engedje meg neki, Bekő 
öcscsének, a zilágyi comesnek, valamint a Csanádi comesnek 
Jánosnak, Lőrincz fiának, hogy a szentföldi zarándoklást 
mindegyikük 10 személy kíséretében tehesse meg. Végül, 
hogy szülőföldjének, a váradi egyházmegyében fekvő Vásári 
községnek sz. Márton tiszteletére épült egyháza búcsuenge- 
délyben részesüljön. 1347 május 23-án a nyitrai püspöki 
székbe emeltetik, az 1349. év elején a zágrábi püspökségre 
jelöltetik; de még ez évben áthelyeztetik a kalocsai érsek
ségre, majd 1350 január n-én elnyeri az ország első egy
házi méltóságát, az esztergomi érsekséget. A magyar Anjou- 
kornak egyik legkimagaslóbb alakja, vezető politikusa volt, 
aki Nagy Lajos megbízásából több ízben járt Olaszország
ban, Velenczében, Francziaországban különféle diplomácziai 
küldetésekben. Mint érsek egyházmegyéjében zsinatot tartott, 
ennek határozatait azonban nem ismerjük. Meghalt 1358-ban.

íróink feljegyzéseiben a legnagyobb zavar uralkodik 
Miklós püspökségére és érsekségére vonatkozólag. Schmitth: 
Archiepiscopi Strigonienses 190. valamint Bartay is Magyar- 
ország prímásai 76. egynek veszik egy másik Miklóssal, aki 
Frankó néven 1358—1366. ült az érseki széken. Pray szerint 
Specimen Hierarchiáé I. 345. Miklós nyitrai püspök 1350-ben 
Zágrábba helyeztetett át; az esztergomira pedig a kalocsai
ról jött át. II. 32. Katona szerint is a kalocsairól ment át 
az esztergomira: Historia Metropolitanae Colocensis eccle
siae. Colocae, 1800. I. 380. Gams igy állítja össze adatait:
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1347 május 5-én lett nyitrai, 1350 január 11-én zágrábi 
püspök, majd röviddel rá kalocsai és 1350 január 11-én 
esztergomi érsek. 372. Hasonló képtelen módon csoportosítja 
ezeket Eubel is: aki szerint 1347 május 23-án lett nyitrai 
püspök, innen a zágrábira helyeztetett át 1350 január 11-én, 
majd erről a kalocsai érsekségre (a névsorban azonban 
Miklóst csak az 1349. évre teszi) és 1350 január 11-én az 
esztergomira. 204. 385. 489. 570. E sok ellentmondás az első 
pillanatra figyelmeztet bennünket, hogy itt nem egy, hanem 
két személyről van szó, eltekintve Frankó Miklóstól. Az 
első támpontot ennek megállapítására Farlatus: Illyria Sacra
V. 431. és Kercselich Historia Cathedralis Ecclesiae Zagra- 
biensis. Zagrabiae I. 130. czimü munkája nyújtja nekünk, 
ahol a következőket olvassuk: »Ex Strigoniensis ecclesiae 
praeposito et comite capellae regiae Nitriensis ecclesiae 
nominatus fuerat Nicolaus episcopus. Sed ante confirmati
onem, ad ecclesiam Zagrabiensem translatus. Anno 1350. 
feria IV. post octavas Epiphaniae.« És csakugyan, 1349-ben 
találunk egy Miklós nevű esztergomi nagyprépostot, aki a 
királyi kápolna feje s kanczelláriai titkár volt. (Pannonhalmi 
Levéltár Capsa 55. Lit. H. Anjoukori Okmánytár V. 256. 
350.) Természetes, hogy ez nem lehetett Szügyi Miklós, 
miután ő már 1347-ben nyitrai püspök volt. E szerint tehát 
midőn Szügyi az esztergomi érsekségre helyeztetett át, utód
jává ez a Miklós, a nagyprépostságban is utódja, neveztetett 
ki; mielőtt azonban megerősittetett volna, áthelyeztetett a 
zágrábi püspökségre s igy történt, hogy a pápai udvarban 
mindkettőjük egy és ugyanazon napon, 1350 január 11-én 
provideáltatott, Szügyi az esztergomi érseki székre, Miklós 
pedig a zágrábi püspökségre, ahonnan az utóbbi csakugyan 
a kalocsai érsekségre helyeztetett át 1356. augusztus 4-én. 
Szügyire vonatkozó adatok:

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. An. II. Pars. II . Fol. 204. 
An. III. Pars. I. Fol. 35. b. An. V III. Pars. I. Fol. 11. 15. 20. Országos 
Levéltár D. O. Nr. 48. 3299. 3469. 3851. Pozsonyi Káptalani Levéltár Capsa 
D. Fase. 2. Nr. 26. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 38. Fasc. 9. 
Nr. 21. Fejér V III. 4. 480. IX . I .  407. X . 3. 407. Theiner I. 639. 742. 
Anjoukori Okmánytár IV . 12. Zichy-család Okmánytára I. 570. Sopronvármegye
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története. I. i86. Vatikáni Okmánytár I. i. 441. Turul X . 125. Memoria 
Episcopatus Nitriensis. Posonii, 1835. 264— 271. Bartay 76.

1340—1350. J á n o s  dékán kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 24. Fase. I. Nr. 9. Fejér

IX . I .  586. X . 3. 586. Anjoukori Okmánytár V. 287.

1340—1347. K a ta i J á n o s  nógrádi főesperes, egri kano
nok ; atyja István az Ősi család őse.

Országos Levéltár D. O. Nr. 3469. 3880. 24.464. Fejér V III. 4. 596.
X . 3. 586. Anjoukori Okmánytár IV . 180. Zichy-család Okmánytára II. 58. 
Turul V. 167.

1340—1346. P é te r  mester kanonok.
Pozsonyi Káptalani Levéltár Capsa D. Fasc. 2. Nr. 26. Esztergomi 

Káptalani Magánlevéltár Lad. 26. Fasc. 3. Nr. I .  v

1340— ■ 1347. J a k a b  szenttamási prépost, az egyházjog 
tudora, Csanád érsek általános helynöke.

Országos Levéltár D. O. Nr. 3469. 3808. 3851. 3880. Fejér V III. 4. 
596. IX . I .  439. IX . 7. 68. X . 3. 407. Anjoukori Okmánytár IV . 52. Vati
káni Okmánytár I. 1. 429. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 15. 
Palásthyak I. 3. 407.

1341— -1347. Péter gömöri főesperes.
Országos Levéltár D. O. Nr. 3469. 3879. 24.464. Fejér V III 4. 596- 

IX . 7. 68. Anjoukori Okmánytár IV . 180. Vatikáni Okmánytár I. I .  429.

1341 —1350. T e le g d i T am ás, a Csanád nemzetségből, 
Csanád esztergomi érsek unokaöcscse, atyja Pongrácz; az 
egyházjog tudora. 1341-től mint nyitrai főesperes, 1343-ban 
mint olvasókanonok szerepel, majd ismét felcseréli javadalmát 
a nyitrai főesperességgel. 1350 január 28-án mint győri 
kanonok nagypréposttá, május 31-én mint pápai káplán 
Csanádi püspökké, 1358 augusztus 25-én kalocsai s végre 
1367 február 10-én esztergomi érsekké lesz. Meghalt 
1374-ben.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. An. V III. P. I. F . X X . VI. 
X III . t. Országos Levéltár D. O. Nr. 3808. 3880. 24.464. Fejér V III. 4. 194. 
IX . I .  228. IX . 2. 87. IX . 5. 438. IX . 7. 68. Theiner I. 785. 789: Vati
káni Okmánytár I. 1. 441. Eubel 186. Schematismus Cleri Archi-Dioece,sis 
Colocensis et Bacsiensis. 1888. X V . Batthyani: Series episcoporum Chanadien- 
sium. Albo-Carolinae, 1790. 53. K atona: Historia Colocensis ecclesiae. I. 3&6. 
Schmitth : Archiepiscopi Strigonienses. 196. Bartay: Magyarország prímásai 78.

1341 — 1363. S k u lté t i  K on rád  (de Stupellenberch) 1341- 
től mint barsi főesperes szerepel. 1352 január 13-án Pál
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görzi vál. püspök folyamodik a pápához, hogy Skultétinek, 
aki járatos az egyházjogban és Nagy Lajos királynak káp
lánja, adományozza a nyitrai főesperességet és egy szepesi 
kanonokságot, bár már bírja a barsi főesperességet és a 
kölni káptalanban egy javadalmat. Ugyanezen év julius n-én 
pedig maga Lajos király kéri a pápát, hogy a cammini 
egyházmegyében, Németországban, juttasson neki egy kano- 
noki javadalmat. 1358-ban mint nyitrai főesperes és Tamás 
kalocsai érsek követe palliumot kér a pápától az érsek 
részére. 1363-ban mint a király követe jár a pápánál.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. Föl. 236. A. X . T. 34. 
t. A. X . Föl. 67. Urbani V. A. I. Tom. 37. Fol. 168. Országos Levéltár. D. 
O. Nr. 3808. 24.464. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. .25. Fasc. 1. 
Nr. 14. Fejér IX . 2. 599. IX . f. 68. Theiner I. 813. I I . 36. Anjoukon 
Okmánytár VI. 460. Vatikáni Okmánytár I. 1. 441. Katona X . 189.

1341 —1345. T am ás mester olvasókanonok.
Országos Levéltár D. O. Nr. 48. 2232. 3469. Esztergomi Káptalani 

Magánlevéltár Lad. 66. Fasc. 8. Nr. 2. Fejér V III. 4. 396. X . 3. 228. 
Anjoukon Okmánytár IV . 180. Zichy-család Okmánytára II. 59. Történelmi Tár 
X X . 252. Kemp tévesen Írja 124. 1. hogy belőle nagyprépost, Csanádi püspök, 
kalocsai és esztergomi érsek le tt; nem ő, hanem az 1341-benjmint nyitrai főes
peres szereplő Telegdi Tamás érte el ez emelkedést, aki azonban 1343-ban 
szintén olvasókanonok volt.

1341 —1347. T am ás őrkanonok.
Országos Levéltár D. O. Nr. 3808. 3851. 3880. 24.464. Fejér IX . 1. 

410. IX , 7. 68. X . 3. 407.

1342. J á n o s  mester kanonok.
Országos Levéltár D. O. Nr. 3474. Fejér V III. 4. 591. Anjoukori 

Okmánytár IV . 200.

1342— 1345. J a k a b  kanonok.
Anjoukori Okmánytár IV . 274.

1343. D ö m ö tö r , Györedi Karácson fia, kanonok. János 
testvérével a diósgyőri pálos kolostornak a Szinva folyón 
egy fél malomrészt és két szőllőt adományoz.

Anjoukori Okmánytár IV . 299.

1343— 1345. G e r g e ly  György fia, csázmai prépost és 
zágrábi kanonok, Nagy Lajos király követe a szentszéknél,
VI. Kelemen pápa által a király kérésére esztergomi kano
nokká neveztetik ki 1343 május 7-én. 1344-ben a pápa őt
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h ű ség es  szolgá lata iért k irálya figye lm éb e ajánlja. 1345 m ár-' 
czius 7-én elnyeri a Csanádi p ü sp ök séget. M egh alt 1350-ben.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. V I. A. I. P . II. Föl. 186. A.
IV . P . I. Föl. 54. Fejér IX . 1. 290. X . 3. 306. Theiner I. 653. 665. Vatikáni 
Okmánytár I. 1. 441. Eubel 186. P ray : Specimen Hierarchiáé II. 294.

1343— 1344. K a p ro n cza i M árton  Wellin fia, zágráb- 
egyházmegyei áldozár, esztergomi és zágrábi kanonok. 1344 
márczius 6-án a pápa Gergely csázmai prépost és királyi 
követ kérésére egy, a zágrábi egyházmegyében megüre
sedendő javadalmat adományoz neki.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. An. II. P. II. Fol. X I. X III. 
Theiner I. 662.

1343. M iklós vratislavi egyházmegyei clericusnak, 
Lajos király tanárának VI. Kelemen pápa, Erzsébet királyné 
kérésére, egy esztergomi kanonokságot adományoz, tekintet 
nélkül arra, hogy már a győri és veszprémi káptalanban is 
bir javadalmat.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. A. I. L. II. Föl. 183. t.

1344— 1361. M iklós Imre fia. 1321-ben mint nyitrai 
kanonokkal találkozunk vele. Később ugyanitt őrkanonok 
lesz. 1344 február 13-án Vid nyitrai püspök, a királyi kápolna 
feje és titkos kanczellár folyamodik a pápához, hogy egy 
esztergomi kanoniát adományozzon neki. 1352 január 31-én 
pedig János veszprémi püspök kéri a pápát, hogy Miklós
nak, a király káplánjának adományozza a honti főesperes- 
séget, bár már bir a pécsi káptalanban egy javadalmat és 
a zágrábi egyházmegyében egy plébániát. 1361-ben felkéri 
Nagy Lajos királyt, hogy a liptói comest és várkapitányokat, 
akik az elhalt liptómegyei lelkészek hagyatékait rendszerint 
erőszakosan kifosztják, tiltsa el a hatalmaskodástól.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. V I. A. II. P. II. F . 206. A. X . 
F . 34. t. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 25. Fase. I .  Nr. 14. 
Fejér IX . 2. 510. Anjoukori Okmánytár VI. 514. Theiner I. 670. Vatikáni 
Okmánytár I. I .  442. Katona X . 182. 189. Kollányi A  magyar kath. alsó
papság végrendelkezési joga. 99. Vagner Adalékok 95.

1344—1355. B ek e J á n o s  zólyomi főesperes. Az esz
tergomi egyházban bírt prebendája után a pápai tizedszedő- 
nek 30 forintot fizetett. Az egyik pápai okirat szerint
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1352-ben a honti főesperességet is bírta volna; ez azonban 
valószínűleg csak tolihiba lesz.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. X . Föl. 34. t. Országos 
Levéltár D. O. Nr. 16.110. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 47. Fasc.
5. Nr. 3. Fejér IX . 2. 92. Theiner I. 670. Vatikáni Okmánytár I. I . 438.

1344—1347. H a r a sz ti M árton , Tamás fia. Az 1344. 
év elején, február 14-én még csak esztergomegyházmegyei 
clericus és váczi kanonok. Ekkor folyamodik Tamás liptói 
főispán és királyi követ a pápához, hogy egy esztergomi { 
kanoniát adományozzon neki és hogy bárhol tartózkodjék is, 
tanulmányainak élvén, húzhassa jövedelmeit. A kért javadal
mat 1344 márczius Q-én a pápa fentartja neki. 1347 junius 
8-án pedig maga kéri a pápát egy egri kanonokságért. Egy
úttal esedezik, hogy a Haraszti, esztergomegyházmegyei 
községben sz. Miklós tiszteletére saját költségén emelt tem
plomnak búcsúkat engedélyezzen.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. II. P . II. Föl. 207. Föl. 
X II. III . t. A. III. P. I. Föl 35. Theinernél hibásan Haxastii-nek iratik. I. 670.

1344. P é te r , Miklós fia, kanonok, az egyházjog hall
gatója. A pápa Szügyi (Vásári) Miklós királyi követ és 
esztergomi prépost kérésére, barátjának, Péternek, egy az 
esztergomi egyházmegyében megüresedő kanoniát adományoz 
1344 február 16-án.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. - An. II. P. II. Föl. 204.

1345. J á n o s , Pál fia, esztergomi és erdélyi kanonok, 
eszéki főesperes a pécsi egyházmegyében. Miklós nádor 
fiának, Lászlónak tanítója volt s 1346 október 9-én, midőn 
ez utóbbi már csázmai prépost és pécsi kanonok volt, oly 
értelmű kéréssel fordulnak a pápához, hogy ha László tanul
mányai folytán távol vannak is székhelyüktől, élvezhessék 
jövedelmeiket és egyúttal a pécsi székesegyház részére 
búcsúkat eszközölnek ki.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. IV . P . I. Föl. 54. Fejér 
IV. I .  306. X . 3. 306. Kemp említi, hogy VI. Kelemen pápa őt nevezte ki 
a Csanádi püspöki székre emelt Gergely helyére, de ugyanakkor Csanád érsek 
másnak adományozta a javadalmat, niinek következtében a kanonokok száma 
38-ról 39-re emelkedett. 124. 1. Az 1397. évi vizitáczió a kinevezett nevét nem 
említi, csupán magát a tényt. Vatikáni Okmánytár I. 1. 438.

4
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1345—1347· P la g a i L ászló  prágai egyházmegyei pap, 
kanonok. A pápa őt a király iránt való tekintetből 1345-ben 
gyulafehérvári kanonokká nevezi ki és megengedi neki, 
hogy emellett esztergomi és váradi javadalmait is élvez
hesse. VI. Kelemen neki adományozza a bácsi prépostságot 
és kanonokságot és egy-egy javadalmat a titeli, zágrábi és 
pécsi káptalanban, ugyanazokat, amelyeket a pálos szerze
tessé lett Jakab bírt. Ekkor ő István herczeg nevelője, eszter
gomi és győri kanonok volt. Bírt ezenkívül még az erdélyi 
egyházmegyében is egy plébánia javadalmat, (de Insula 
Christiana.)

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. A. V. P. I. Föl. 416. Thei- 
ner I. 700. Bunyitay II. 90.

1345. S a la i M ik lós, János fia, kanonok.
Theiner I. j o o .

1345. P ilz e n i J á n o s , Svaton fia, esztergomi, kalocsai 
és pozsonyi kanonok s a titeli egyház javadalmasa. VI. 
Kelemen pápa megengedi neki, hogy az esztergomi egyház
ban még egy javadalmat nyerjen. 1354-ben még pozsonyi 
kanonok.

Theiner I. 682. Rimely : Capitulum Posoniense 252.
1346. P é te r , István fia, veszprémegyházmegyei clericus, 

esztergomi és nyitrai kanonok, fehérvári főesperes a vesz
prémi egyházmegyében. Október 12-én a trencséni (Nyitra 
egyházmegyében) főesperességért folyamodik a pápához, 
amelyet el is nyer s mint ilyen 1374-ig szerepel.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. A. IV . P. I. Föl. 446. Vág- 
n e r : Adalékok 97.

1346. J a k a b fa lv y  J á n o s . Valkómegyéből származott 
előkelő nemesi családból. Bár még csak a kisebb rendeket 
vette fel, már 1344-ben bírta a pécsváradi prépostságot, majd 
egy esztergomi és egy pécsi káptalani javadalmat. Az egy
házjogból licentiatus volt,, királyi titkos kanczellár és a 
királyi kápolna feje. Mint ilyen neveztetett, ki 1346 julius 
19-én veszprémi püspökké. 1347 október 28-án, tekintettel 
kevés jövedelmére, azért folyamodik a pápához, hogy pré
posti és kanonoki javadalmait továbbra is megtarthassa. 
1358-ban már nincs életben.
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Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. A. II . P . II. Föl. 204. A.
V. P . I. Föl. 46. Theiner I. ^14. 719. Anjoukori Okmánytár IV . 589. Eubel 
555. Róka 201.

1346. P é te r , atyja Miklós, esztergomi és egri kanonok. 
Ez évben Nagy Lajos király őt testvérével együtt felszaba
dítja a rendes bírák hatósága alól.

Zichy-család Okmánytára II. 201.
1347 —1354. L á szló , Látó András fia, kanonok.
Fejér IX . 2. 92. 560. Anjoukori Okmánytár V. 365. VI. 229. Zichy- 

család Okmánytára II. 418. K ubinyi: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárak
ból I. 15 1.

1347. P é te r  alőrkanonok.
Anjqukori Okmánytár V. 7*
1347. M iklós, Dömötör fia érdekében a pápa 1344-ben 

oly értelmű meghagyást küld a szenttamási prépostnak, hogy 
gondoskodjék, miszerint ez a székesfehérvári káptalanban 
javadalomhoz jusson. 1347 junius 8-án pedig egy eszter
gomi kanonokságot adományoz neki VI. Kelemen. Egyúttal 
veszprémi kanonok is volt.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. A. III . P . I. Föl. 356. Thei
ner I. 670. Vatikáni Okmánytár I. I .  441.

1348. D ö m ö tö r  kanonok és Telegdi Csanád érsek 
káplánja.

Anjoukori Okmánytár V. 168.
1348—1374. A lsá n i B á lin t . Atyja János (Bam — Ba

roni — mint egy római oklevélben olvassuk) unokaöcscse 
János veszprémi püspöknek. Elvégezvén tanulmányait, az 
egyházjogból tudori rangot nyert. 1348-ban már mint királyi 
káplán és esztergomi olvasókanonok szerepel. Ha Fejérnél 
nincs az évszám elhibázva, azt kell hinnünk, hogy nem 
sokára megvált javadalmától, valamely előttünk ismeretlen 
okból, mert 1350—1352 Dömötört találjuk az olvasó kanonok- 
ságban. 1353 márczius 3-án azonban János veszprémi püspök 
folyamodására, mint veszprémi kanonok ismét elnyeri az 
olvasókanonokságot. 1355 julius 11-én Nagy Lajos király 
arra kéri VI. Incze pápát, hogy adományozzon neki egy 
más esztergomi egyházmegyei javadalmat s ez esetben a 
lectorságról lemondana. 1373-ban királyi alkanczellár, 1374 
julius 21-én pécsi püspök lesz. 1380-ban VI. Orbán pápa

4*
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által tábornokká neveztetik ki, Nagy Lajos több ízben 
használta kiváló képességeit különféle kényes diplomácziai 
küldetésekben is. Valószínűleg ő a »névtelen magyar», a 
pálosok magyar szerzetének első történetírója. 1381-ben Nagy 
Lajos király Turinba küldi Pál zágrábi püspökkel követ
ségbe a Velenczével folytatott háború ügyében. Ezúttal 
Rómában és Velenczében is megfordult s innen vissza
tértében hozta magával remete sz. Pál testét, vagy leg
alább ennek nagyobb részét. 1376-ban Alsánban, születési 
helyén, sz. Ferencz tiszteletére fényes templomot emeltetett, 
amelynek a pápa különféle búcsúkat engedélyezett. Meghalt 
1408 november 19-én.

Vatikáni Levéltár Greg. X I. Reg. Avig. A. III . P . I. Tom. X V I. Fol. 
269. Innoc. V I. A. I. P . I. Föl. 55. A. III. P. III . Vol. 26. Föl. 155. Or-' 
szágos Levéltár D. O. Nr. 4859. Múzeumi Levéltár A. 1365. Esztergomi Káp
talani Magánlevéltár Lad. 38. Fasc. 9. Nr. 24. Fejér IX . 1. 566. IX . 3. 177. 
472. IX . 4. 493. 508. IX . 5. 104. Anjoukon Okmánytár VI. 343. Hazai 
Okmánytár I. 247. II. 126. Vatikáni Okmánytár I. 1. 442. 470. Az esztergomi 
főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 194. Zichy-család Okmánytára 
III. 557. Katona X . 566. Timon: Purpura Pannonica. Cassoviae, 1745 41. 
Koller III . 138. Eubel 23. 431. Vagner: Adalékok 400. Magyar Sion 1863. 
évf. 38.

1349. M iklós mester kanonok.
Zichy-család Okmánytára II. 408.

1349—!3 5 2· A n d rá s , Dömötör fia, az egyházjog tudora, 
pankotai főesperes az egri egyházmegyében, esztergomi és 
győri kanonok, még két plébánia javadalmat kap az esz
tergomi egyházmegyében Rimaszombaton és Salián (?) 1353. 
ápril 26-án lemondott az esztergomi kanonokságról, elcserél
vén javadalmát Péterrel, Bego fiával, zempléni főesperessel.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. V I. A. VI. P. II. Föl. 82. Innoc.
VI. A. I. Föl. 146. Vatikáni Okmánytár I. i. 442.

1349—1357. B eb ek  D o m o n k o s , hasonnevű atyja a 
Pelsőczy Bebek család megalapítója. Fivére Miklós kalocsai 
érsek lett. 1349 február havában bátyja György, heves- 
újvári főispán és királyi követ arra kéri a pápát, hogy 
Domonkosnak, egri egyházmegyei clericusnak az egri nagy- 
prépostságot adományozza. Ez esetben hajlandó lenne lemon
dani a szenttamási prépostságról, amelyre különben csak
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1 3 4 9  márczius 22-én neveztetett ki Szügyi Miklós vál. nyit- 
rai és kérelmezett (postulatus) zágrábi püspök, királyi követ, 
rokonának kérésére. Az egri nagyprépostságot azonban ugy- 
látszik nem nyerte el, mert szenttamási prépostként szerepel 
egész 1356-ig. 1351 —1356. mint érseki helynök működik. 
Bírt ezenfelül egy esztergomi, egri és pécsi kanoniát is. 
1357-ben szepesi préposttá lesz, majd 1361 julius 31-én 
Csanádi püspökké neveztetik ki. Püspöki székét 1374 feb
ruár 22-én a váradival cserélte fel. Meghalt ugyanezen év 
október 31-én.

Egy 1352-ből kelt oklevélben (Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonat
kozó okmányok tára 119.) Demeter szerepel mint szenttamási prépost; hihetőleg 
olvasási hiba Domonkos helyett. Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. A.
V II. P . III. Fol. X X . V III. 1. A. V III. P . III . Föl. 206. b. 208. A. B. 
Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V. P . I. Föl. 107. Fejér IX . 2. 302. IX . 3. 112. 
Theiner I. 774. Anjoukon Okmánytár V. 525· "VI. 46. Bunyitay I. 195.

1349. István, Elek fia részére, aki még az egyház
jogot hallgatta és Bebek György hevesujvári főispán és 
királyi követ kíséretéhez tartozott, VI. Kelemen pápa esz
tergomi kanonokságot adományoz. Bebek ugyanezen év 
márczius 24-én még egy más, az esztergomi érsek vagy 
káptalan adományozásához tartozó javadalmat is kieszközöl 
a pápánál számára.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. V II. P. III . Föl. 208. A. 
B. Ugyanott. Föl. 210. b. Theiner I. 774.

1349. F ra n k ó  M ik lós nagyprépost, a királyi kápolna feje 
és kanczelláriai titkár. Még ugyanezen évben nyitrai választott 
püspökké lesz, 1350 január 13-án azonban, mielőtt nyitrai 
püspökségét elfoglalta volna, a zágrábira helyeztetett át.
1350-ben elkísérte Nagy Lajost a második nápolyi had
járatra s mint Turóczi krónikájában olvassuk, augusztus 
havában Aversában püspökké szenteltetett fel. 1356 augusz
tus 14-én a kalocsai érseki székre emeltetik, ahol azonban 
csak rövid ideig működik, miután 1358-ban már az eszter
gomi érseki széket foglalja el. Meghalt 1366 deczember 
havában.

A Pannonhalmi Főapátság Levéltára Capsa 44. Lit. H . Anjoukori Ok
mánytár V. 256. 350. Farlatus: Illyria Sacra V. 431. Kercselich: Historia 
Ecclesiae Zagrabiensis I. 130. K atona: Historia Colocensis ecclesiae I. 385.
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Pray : Specimen Hierarchiáé II. 72. Eubel 489. Schmitth : Archiepiscopi Strigonien- 
ses 190. és Bartay: Magyarország prímásai 76. hibásan egynek veszik Szügyi Miklóssal.

1349— 1352. D ö m ö tö r  olvasókanonok.
Országos Levéltár D. O. Nr. 4202. Fejér IX . 2. 92. Vatikáni Okmány

tár I. I .  442. Palásthyak I. 80. K ubinyi: Oklevelek hontvármegyei magánlevél- 
tárakból. I. 180.

1350. M iklós, András fia. A pápai tizedszedők jegy
zéke szerint Miklósnak nyitrai püspökké történt felszentelése 
folytán megüresedendő esztergomi prépostság Miklósnak, 
András fiának adományoztatott. Egy másik okirat szerint 
azonban és tényleg Telegdi Tamás főesperes kapta meg a 
javadalmat.

Vatikáni Okmánytár I. 1. 441.

1350— 1351. J e g e r d o r f l P á l (Praunspecknek és Har- 
rachinak is iratik). Jogvégzett ember volt az olmützi egy
házmegyéből és Nagy Lajos király káplánja, a királyi 
kápolna aligazgatója. Királya 1350 január 28-án folya
modik a pápához, hogy miután káplánjának még sem
miféle egyházi javadalma nincs, adományozzon neki egy 
esztergomi kanoniát és a nyitrai főesperességet. 1351-ben 
mint kanczelláriai jegyző követségben jár a pápánál. 1351 
október 24-én görzi, 1359 május 15-én pedig freisingi püs
pökké lesz. Meghalt 1377 julius 31-én.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. A. I. Föl. 746. A. V III. P. 
I. Fol. X X . V I. X III . t. A. X . Föl. 236. Theiner I. 800. Vatikáni Okmány
tár I. I .  441. Eubel 266. Uj Magyar Sión 1881. évf. 201.

1350—1372. P é te r  nógrádi főesperes, az érseki szék 
üresedése idején káptalani, különben pedig érseki helynök. 
1359-ben bizonyítja, hogy Miklós esztergomi érsek ez évben 
zsinatot tartott.

Pozsonyi Káptalani Levéltár Capsa 28. Fase. 2. Nr. 4. Esztergomi 
Káptalani Országos Levéltár Capsa 13. Fase. 3. Nr. 15. Magánlevéltár Lad. 25. 
Fase. I .  Nr. 14. Lad. 27. Fase. I .  Nr. 8. Lad. 41. Fase. 10. Nr. 2g_. Fejér 
IX . 2. 541. 599. IX . 3. 99. i n .  466. Anjoukon Okmánytár VI. 460. 547. 
Péterffy I. 178. Katona X . 189. 256. 358. Uj Magyar Sión 1880. évf. 772.

1350. P é te r  őrkanonok.
Fejér IX . 7. 105.

1351. M árton  éneklőkanonok.
Fejér IX . 2. 92.
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135 1—13 5 3 - P é te r , Elyei László fia, kanonok. János 
veszprémi püspök neki adományozza a veszprémi prépost- 
ságot; miután azonban sokan úgy vélekedtek, hogy e 
javadalom felett való rendelkezés a szentszéknek van fen- 
tartva, Nagy Lajos király arra kéri 1353. augusztus 22-én 
VI. Incze pápát, hogy erősítse meg a püspök rendelkezését. 
Ez esetben Péter hajlandó lenne az esztergomi kanonokság- 
tól megválni.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppi. Innoc. V I. A. I. P . II . Föl. 69. t. Thei- 
ner I. 803.

1351. A n d rá s mester kanonok.
Fejér IX . 2. 92. /
1351. I s tv á n  mester kanonok.
Fejér IX . 2. 92.
1351. J á n o s , Domonkos fia, május 29-én folyamodik a 

pápához, hogy adományozza neki a kalocsai prépostságot, 
daczára annak, hogy az esztergomi és placenciai (Spanyol- 
ország) káptalanban egy kanoniát, a csázmai egyházban 
pedig egy kanoniát és az éneklőkanonokságot bírja. E leg
utóbbiról kérése teljesülése esetében kész lenne lemondani.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. V I. A. X . Fol. X X III . b.

1351. N a g y sz o m b a ti A n d rá s . Erzsébet királyné, aki
nek káplánja volt, eszközölt ki számára egy kanonoki 
javadalmat. A körmöczbányai plébániát már előbb is bírta.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. V I. A. X . Föl. 65.

1351 —1352. A n d rá s , Miklós fia részére szintén kér 
Erzsébet királyné egy esztergomi és egy krakkói kanoniát, 
bár a krakkói egyházmegyében már bír egy plébánia java
dalmat.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Clem. VI. A. X . Föl. 65. Anjoukon 
Okmánytár V. 551.

1351—1387. D ö m ö tö r , Jánoki Tamás fia, a Hunt-Páz- 
nán nemzetségből. Még csak 15 éves volt s már esztergomi 
kanonok, amidőn János veszprémi püspök és Nagy Lajos 
király követe 1352 január 31-én azzal a kéréssel fordult 
VI. Kelemen pápához, hogy a barsi főesperességet ado
mányozza neki. Ettőlfogva mint barsi főesperes, 1375-ben 
mint érseki helynök, 1385-ben pedig mint csázmai prépost
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szerepel. 1387 október 27-én veszprémi püspökké neveztetik 
ki. 1391 deczember 22-én áthelyeztetett az erdélyi püspöki 
székre. 1395-ben már valószínűleg nem él, mert a püspök
séget más foglalja el.

Pór nagyon valószínűnek tartja, hogy Dömötörből előbb 
szerémi azután erdélyi, zágrábi s végre 1379-ben esztergomi 
érsek lett. (Az esztergomvidéki régészeti és történelmi tár
sulat második évkönyve. Esztergom, 1898. 9.) Ez azonban 
csak puszta vélekedés, melyet semmiféle bizonyíték nem 
támogat. Ellenkezőleg, tudjuk, hogy annak a Dömötörnek, 
aki egri nagyprépostból lett 1364 julius 10-én szerémi püs
pök (Vatikáni Levéltár Reg. Suppi. Urbani V. A. I. Tom. 
41. Fol. 100.) s akinek mint királyi kincstartónak és káplán
nak kéri adományozni Nagy Lajos király 1363 február 24-én 
az egri nagyprépostságot, az atyja nem Tamás volt, hanem 
Péter és nem az esztergomi, hanem a pécsi káptalanban 
bírt javadalommal. (Reg. Suppi. Urbani V. Tom. 36. Fol. 33.)

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. X . Föl. 34. t. Fol. X X III . 
b. Pozsonyi Káptalani Levéltár. Capsa 65. Fase. 2. Nr. I .  Fejér IX . 5. 374. 
Theiner I. 813. Vatikáni Okmánytár I. I .  441. 468. K ubinyi: Oklevelek hont- 
vármegyei magánlevéltárakból. I. 310. Anjoukori Okmánytár VI. 460. Eubel 
555- Turul V III. 114.

1352—1375. J á n o s , András fia, nyitrai clericus, Garai 
János veszprémi püspök s királyi követnek káplánja. A püs
pök kérésére kapja a szentgyörgymezei prépostságot és egy 
esztergomi káptalani javadalmat, mint veszprémi olvasó
kanonok és 1348 óta váradi kanonok, valamint a pozsonyi 
sz. László-kápolna igazgatója. 1359-ben a páduai egyetem 
rektora. 1373-ban mint érseki helynök szerepel és a pápai 
tizedek beszedésével fáradozik. 1374-ben pápai káplán. 1375 
január 10-én szerémi püspökké neveztetik ki.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. X . Föl. 44. 52. Innoc. 
VI. A. I. P . II. Föl. 24. Greg. X I. Reg. Avig. A. IV . Tom. 21. Fol. 4736. 
Greg. X I. A. IV . de Curia Fol. 96. Perg. Reg. 266. Bull. Cameram Tang. 
A. VI. Fol. 4. Pap. Reg. 279. Országos Levéltár D. O. Nr. 5726. 5735· 
Vatikáni Okmánytár I. 1. 442. 455. 486. Anjoukori Okmánytár VI. 460. 
Bunyitay II. 92. Századok 770. Eubel 478.

1352—1373. De J u d ic is  V ilm o s. Született Limogesban, 
Francziáországban s unokaöcscse volt VI. Kelemen pápának,
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aki őt 1342-ben bibornokká is tette. 1352-ben mint 
diaconus kardinális azon feltétel alatt kapja meg az 
esztergomi nagyprépostságot, hogy mondjon le a szepesi, 
nyitrai, zágrábi, váczi, kalocsai kanonoki javadalmakról, 
úgyszintén a kalocsai olvasókanonokságról és a nyitrai 
éneklőkanonokságról, amit, mikor a nagyprépostságot birto
kába vette, meg is tett. Aldozárrá szenteltetett 1368 szep
tember 22-én. Több ízben tett legátusi minőségben fontos 
szolgálatokat az egyház ügyének. Több kiválóan becses 
egyházjogi munkát is irt. Meghalt 1374 ápril 28-án.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. X . Fol. X X . III. II. b. 
Vatikáni Okmánytár I. i. 464. Anjoukori Okmánytár VI. 460. Eggs: Purpura 
Docta. Monachii, 1714. I. 367. Eubel 49.

1352. L e w ei M ih á ly n a k , Miklós fiának, Miklós zág
rábi püspök és királyi tanácsos unokaöcscsének a pápa 
Lajos király közbenjárására egy esztergomi káptalani java
dalmat adományoz, daczára annak, hogy a törvényes kort 
még nem érte el.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. X I. Föl. 48.

1352 —1353. L á szló , Vilemovi Ulrik fia, prágai egy
házmegyei áldozár, István herczeg egykori nevelője, eszter
gomi, győri és váradi kanonok valamely a prágai egyház- ■ 
megyéhez tartozó javadalomért folyamodik (1353 junius 
12-én), miután úgymond István herczeg »nérói« üldözései 
miatt nincs maradása az országban.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. V I. A. X I. Föl. 46. b. Innoc. VI. 
A. I. P. I. Föl. 200 t.

1352. S c h e r ffe n b e r g  J á n o s , Henrik fia, királyi káplán, 
csázmai és zágrábi kanonok részére kéri adományozni a 
cosmedini B. Szűzről nevezett diaconus bibornok a Vilemovi 
László lemondásával megüresedett esztergomi kanonoki java
dalmat és a Csanádi egyházmegyében levő aradi főesperességet.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Clem. VI. A. X I. 'Fol. 46 b.

1353. M iklós, Jakab fia, kanonok ez év augusztus 
19-én már nincs életben.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. V I. A. I. P . II. Föl. 24.
1353· P é te r , Bego fia, az egyhazjogbol licentiatus, 

elnyeri az esztergomi kanoniát és megengedtetik neki, hogy
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emellett megtarthassa az egri kanonokságot és zempléni 
főesperességet, bár a pápa beleegyezésével úgy egyezett 
volt meg Andrással, Dömötör fiával, hogy az esztergomi 
kanonia fejében átengedi neki a zempléni (egri egyház- 
megye) főesperességet.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Innoc. VI. A. I. P. II . Föl. 146. Thei- 
ner II. 6. Vatikáni Okmánytár I. i. 449.

1353. B e n e d e k  mester szentgyörgymezei kanonok.
Fejér tévesen 1343-ra teszi az egyik oklevelet IX . 1. 126. IX . 2. 251. 

Péterffy: Sacra Concilia I. 177. *·

1353. A n d rá s , István fia, Nagy Lajos király káplánja, 
kanonok. Nagy Lajos király 1353 deczember 9-én még egy 
esztergomi javadalmat kér számára.

Vatikáni Levéltár. Regg. Suppl. Innoc. VI. A. I. P . II. Vol. 24. 
Föl. 145. Theiner II. 7.

13 5 3 - P é te r , István fia részére, Nagy Lajos király, 
kinek káplánja volt, egy esztergomi kanonokságot kérelmez 
oly feltétel alatt, hogy akkor lemond a trencséni (Nyitra 
egyházmegye) főesperességről. I

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. I. P . II. Vol. 24. Föl. 145.

13 5 3 - I s tv á n , Móricz fia, chysichi plébános számára 
a pápa egy esztergomi kanonoki javadalmat tart fenn, N,agy 
Lajos király közbenjárására.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. I. P . II. Föl. 69. t. 
Theiner II. 6.

'

1354. J á n o s  mester kanonok, Weke fia.
Fejér IX . 2. 561.

1354— 1360. L ő c se i M ik lós mester kanonok és nyitrai 
éneklőkanonok.

Vatikáni Levéltár. Innoc. V I. Collat. Benef. A. V III. Föl. i n ." T h e i 
ner II. 6. 88. Történelmi Tár. 1895. évf. 280. Vagner: Adalékok 97.

1354—1356. Z o v á ti J á n o s , Mihály fia, 1354 október
14-én, mint a B. Szűz Mária váradi kisebb egyháza társas 
káptalanának tagja, s a paduai egyetemen az egyházjog 
hallgatója, esztergomi kanoniát kér.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. V I. A. II. Vol. 25. Föl. 69. 
Fejér IX . 2. 562. Theiner II. 17. Anjoukon Okmánytár VI. 290.

1355. C a u c in a i A rn o ld  esztergomi, krakkói, gneseni, 
vratislavi, titeli, szepesi és kalocsai kanonok, az apostoli
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szentszék követe Lengyelországban és Magyarországban, 
egy gnesenegyházmegyei kanoniáért folyamodik a pápához 
szeptember 30-án.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Innoc. V I. A. III . P . III . Vol. 26. 
Föl. 222.

1355. M ik lós e s z te rg o m i é s  C san ád i k a n o n o k ,  T a m á s  
C sanád i é r s e k  á l ta lá n o s  h e ly n ö k e .

Fejér IX . 2. 457. Anjoukon Okmánytár V I. 311.
1355. I s tv á n  kanonok.
Anjoukori Okmánytár VI. 280.

1356. I s tv á n  zólyomi főesperes.
Anjoukori Okmánytár VI. 460.
1356— 1372. J á n o s  (Mediumpullus) mester, gömöri fő

esperes.
Vatikáni Levéltár. Reg. Avig. Tom. X IX . Fol. 403. Fejér IX . 2. 562. 

Vatikáni Okmánytár I. I. 469. Anjoukori Okmánytár VI. 460.
1356 — 1358. Z e g r a y  M ik lós, Miklós fia, kanonok, 1356 

ápril 6-án hantai prépost lesz; 1358 szeptember 25-én a pápa 
neki adományozza az esztergomi nagyprépostságot; azonban 
tényleg nem vehette birtokába a javadalmat, miután ebben 
az időben s ezentúl is a cosmedini B. Szűzről nevezett dia
conus bibornok bírta a nagyprépostságot, ennek utódja 
pedig Kanizsai János lett.

Theiner II. 36. Áldásy A. Regesták a vatikáni levéltárból. Bpest, 1895. 
38. 58. 1.

1357— 1359. T reu tu l I s tv á n , Miklós fia, 23 éves korá
ban lesz kanonokká. 1358 február 20-án Lath Miklós, Nagy 
Lajos király meghatalmazottja Olaszországban, folyamodik a 
pápához, hogy az egri nagyprépostságot adományozza Treutul 
István rokonának. 1359 julius 14-én felcseréli javadalmát 
Vilmossal, Péter fiával, csázmai préposttal.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Inqoc. VI. A. VI.. Föl. 59 a. A. V II. 
Föl. 136 b. Fejér IX . 2. 599. Katona X . 189.

1357—1365. T ö v is i T am ás (de Spinis) Simon fia. Sok 
időn keresztül foglalkozott az egyházjoggal, mint az erdélyi 
egyházmegye papja. 1353 deczember 24-én mint az erdélyi 
püspök követe a pápánál, folyamodik a krasznai főesperes- 
ségért s egy váradi kanoniáért. Hihetőleg ő volt 1346-ban 
tövisi plébános és a Gáld melletti birtok átvételénél az
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erdélyi püspök ügyvivője. 1354-től váradi s azután váczi 
kanonok is volt. 1357 május 9-én Domonkos erdélyi püspök 
közbenjárására elnyeri a szenttamási prépostságot, 1362-ben 
az egyházjog baccalaureusának mondatik és mint az egyház
megye káptalani helynöke szerepel.

Vatikáni levéltár. Reg. Suppi. Innoc. VI. A. I. Vol. 25. Föl. 122. A. 
V. P . I. Föl. 107. Benef. collat. A. V. P . II. Föl. 109. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár Lad. 45. Fasc. 1. Nr. 6. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár 
Caps. 13. Fasc. 3. Nr. 15. Fejér IX . 3. 516. Zichy-család Okmánytára III. 
205. Turul I. 51. Bunyitay II. 94.

1357— 1359. K e r e sz té ly  mester kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 25. Fasc. 1. Nr. 14. Fejér 

IX . 2. 599. IX . 3. 103. Palástinak I. 123. Péterffy I. 179. Katona X . 189.

1357. I s tv á n  nemes Lóránt Olivér fia, esztergommegyei 
clericus még az egyházjogot tanulmányozza és már is bírja 
az esztergomi őrkanonokságot és egy másik kanonoki java
dalmat. Nagy Lajos király kérésére elnyeri az ó-budai pré
postságot, ekkor azonban lemond az őrkanonokságról.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V. P . I. Föl. 132. 151 a.

1357 — 1358. E rős A n d rá s  a kalocsai érsek káplánja, 
zágrábi, bácsi, kalocsai kanonok, dubiczai főesperes (Zágráb- 
egyházmegye) az érsek kérésére elnyeri az esztergomi őr
kanonokságot. Nem sokára ezután pedig királyi káplánná lesz.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V. P . I. Föl. 151 ·ά . 

Országos Levéltár. D. O. N r .-4738. Theiner II. 36.
1358. S u g r a  J á n o s  kanonok.
Theiner II. 36.

1358— 1366. M iklós, János comes fia, esztergomi főegy
házmegyei clericus, egri kanonok részére Erzsébet királyné 
egy esztergomi kanoniát kér. Ekkor szenttamási kanonok 
lett belőle. 1366 junius 13-án István nyitrai püspök és királyi' 
követ folyamodik a pápához, hogy főszékesegyházi kano
nokká tegye meg.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. VII. Föl. 28. Urb. V. 
Tom. 43. Fol. 199.

1359. C sorb a  L ász ló  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 4897. Fejér IX . 3. 103. Péterffy I. 179.
1359. I s tv á n  tapolcsai plébános és egyszersmind ka

nonok.
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Fejér IX . 3. 103.
1359—1365. T am ás kanonok.
Fejér IX . 3. 103. 472. Péterffy I. 179. Katona X . 358.
1359—1383. J á n o s  küküllői főesperes, voltaképeni ne

vén nemes Tót-Sólymosi Árpád János, atyja Miklós. Először 
a királyi kanczelláriában nyert alkalmazást, mint íródeák.
1352-ben már az aradi káptalan olvasókanonokja, később 
az egri székesegyházban lett olvasókanonokká, erdélyi, zág
rábi, székesfehérvári kanonokká, majd küküllői főesperessé, 
mit haláláig megtartott. Úgy látszik ebben az időben lett 
a király titkos jegyzője, 1359-től pedig Miklós esztergomi 
érsek helynöke és esztergomi kanonok. Az érsek halála után 
Dömötör erdélyi püspök mellett helynökösködik, midőn pedig 
Dömötör 1379 elején az esztergomi érseki széket foglalja 
el, ismét Esztergomba jön végezni a helynöki teendőket. 
1383-on túl nem hallunk felőle. Valószínűleg teljes vissza- 
vonultságban, csak könyveinek élt. Végrendeletében több 
jó könyvet hagyott az esztergomi egyháznak. Megírta Nagy 
Lajos király életrajzát, mely egyes hiányai és tévedései 
mellett is nélkülözhetlen krónikája az Anjou-kornak.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Innoc. V I. A. III. P . III . Vol. 26. Föl. 
135. Országos Levéltár. Eccl. Fasc. 3. Nr. 14. Fejér IV . 3. 367,516. IX . 5. 
412. P ó r: János küküllőiv,főesperes. Századok 1893. évf. 1. 96. Zelliger A . 
Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893. 233.

1359. M ihály , Barsi Jakab fia, királyi káplán, nyitrai 
és székesfehérvári kanonok. VI. Incze pápa neki ado
mányozta a barsi főesperességet abban a hiszemben, hogy a 
javadalom üresedésben van. Miután azonban ez nem úgy 
volt, azt nem is nyerhette el. Nagy Lajos király tehát arra 
kéri a pápát, hogy adományozzon neki valamely más, az 
esztergomi egyházmegyéhez tartozó javadalmat.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Innoc. A. III. P . III . Vol. 26. Föl. 190. A. 
VII. Föl. 95. Vagner: Adalékok. 98.

1359. C sató szenttamási kanonok és a Kér. sz. János
ról nevezett esztergomi plébániának igazgatója részére, a 
pilisi főispán és királyi követ esztergomi kanonokságot kér 
a pápától. Miután azonban a regestakötetben az írás can- 
cellálva van, a kérés valószínűleg nem telj esi ttetett.
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Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VT. A. VII. Föl. 61 a.
1359. I s tv á n , János fia, esztergomi és egri kanonok, 

a B. Szűz oltárának igazgatója részére Egri János Ferencz- 
rendi lector, a királyi pár gyóntatója és követe a pápánál, 
még egy esztergomegyházmegyei javadalmat kér.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V II. Föl. 31 a.

1359. B ak ó  M ik lós még csak 20 éves és már kano
nok. Nagy Lajos király folyamodik érdekében a pápához, 
hogy a pankotai (egri egyházmegye) főesperességet meg
kapja.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. V I. A. V II. Föl. 199 b.
1359—1361. S á n d o r , Miklós fia, kanonok elnyeri a 

pathai (egri egyházmegye) főesperességet, bár itt is bírt már 
egy kanonoki javadalmat. 1361 május 3-án pedig arra kéri 
Miklós egri püspök a pápát, hogy adományozza a főesperes
séget Sándornak, egri éneklő kanonoknak; ő ugyan kine
vezte már őt e javadalomra, de ennek érvényessége felett 
kételkedik.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V II. Föl. 224 a. A. IX . 
P . I. Föl. 83 b.

1359—1372. G e rg e ly , János fia, váradegyházmegyei 
clericus számára László, vál. veszprémi püspök esztergomi 
kanoniát kér. Később zólyomi főesperessé lesz.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. V I. A. V I. Föl. 238. Greg. X I. 
De Indult. Privil. et Disp. A. II. Föl. 148. Perg. Reg. 283. Nr. 249. Fejér 
IX . 3. 175. Wenzel X I. 287. Vatikáni Okmánytár I. 1. 467.

1359. J á n o s , Jakab fia (de Monichhel) veszprémegyház- 
megyei clericus részére Vilmos, a királyi kápolna feje, esz
tergomi kanonokságot eszközöl ki a pápánál.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V II. Fol. 117 a.

1359. O laszi J á n o s , Márton fia, budai kanonoknak 
esztergomi kanonokságot adományoz VI. Incze pápa.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Innoc. VI. A. V II. Föl. 3 1 b .
1360. J á n o s  mester kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fase. 3. Nr. 13. 

Fejér IX . 3. 175.
1361. M ih ály  kanonok, királyi káplán, Páduában tanulja 

az egyházjogot, midőn február 12-én Nagy Lajos a váczi 
kanonokságot kéri számára VI. Inczétől.
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Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Innoc. VI. A. IX . P . I. Föl. 24.

1363. M ih ály , István fia, esztergom egyházmegyei 
szerpap részére, akivel sok kellemetlenséget és fáradságot 
viselt el az utón, esztergomi kanoniát kér a pápától Skultéti 
Konrád nyitrai főesperes, Nagy Lajos király követe.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Urbani V. A. I. Tom. 37. Fol. 168.

1364. M ihály  mester éneklőkanonok.
Fejér IX . 3. 301.

1365—1373. Gál mester, Bálint fia, éneklőkanonok és 
a sz. Bertalanról nevezett pécsi ispotály főnöke, Nagy Lajos 
király alkanczellárja, pécsi és zágrábi kanonok. 1365 május
i i -én m,ég egy esztergomegyházmegyei javadalmat kér 
részére a király. 1372-ben a pápa váradi olvasókanonokká 
nevezi ki, e kinevezése azonban kárba veszett, mert az van 
neve mellett feljegyezve, hogy sem levelet nem küldött, sem 
meg nem jelent. Ugyanígy járt az esztergomi olvasókano- 
noksággal is, amelyre 1374-ben nevezte ki a pápa, mint sz. 
Lőrinczről czimzett háji (Kalocsaegyházmegye) prépostot, 
valószínűleg azért, mert egyéb javadalmairól nem akart 
lemondani.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Urbani V. Tom. 41. Fol. 109. Eszter
gomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 1. Nr. 8. Fejér IX . 3 .466 . IX . 
5. 275. Vatikáni Okmánytár I. I .  468. 470. 494. Katona X . 358. Bunyitay 
II. 105.

1365. TÖ visi M ik lós, Miklós fia, erdélyi egyházmegyei 
áldozópap kanonokká lesz; alig egy év múlva azonban 
Rómában meghal.

Vatikáni Okmánytár. I. I .  465.

1366. I s tv á n , Pál fia, Erzsébet királyné káplánja, nyit
rai kanonok részére a királyné esztergomi kanonokságért 
folyamodik.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Urbani V. A. IV . Tom. 43. Fol. 216.

1366. M ih ály , Kelemen fia, áldozár lemond az eszter
gomi egyházmegyében bírt plébániájáról (in Zalia) és kano
nokká neveztetik ki. Javadalmát azonban nem foglalta el.

Vatikáni Okmánytár I. i. 465.

1366. M iklós, Péter fia, komáromi főesperes, sz. Mihály- 
ról nevezett hantai (Veszprémegyházmegye) prépost.
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Vatikáni Okmánytár I. I. 485.

1366— 1371. S z e n tm á r to n i J á n o s , Péter fia, komáromi 
főesperes.

Fejér IX . 3. 575· Vatikáni Okmánytár I. I .  466.

1366. B a lu g d i T am ás, Miklós fia, esztergomi és vesz
prémi kanonok, közjegyző.

Vatikáni Okmánytár. I. 1. 466. Beke A. Az erdélyi káptalan levéltára. 
Bpest, 1890. 47. 1.

1367. M iklós (Nugigerul) kanonok ez időtájban halt meg.
Vatikáni Okmánytár I. 1. 466.

1367— 1381. I s tv á n  őrkanonok, úgyszintén egri és 
pozsonyi kanonok.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 7459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 
Lad. 38. Fasc. 9. Nr. 24. Lad. 51. Fase. I. Nr. 28. Vatikáni Okmánytár I. 1. 
477. Anjoukori Okmánytár. V I. 375* Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonat
kozó okmányok tára. 193.

1367. D em én d i L ász ló . Orvosi családból származott és 
maga is e pályára lépett; igy lett Nagy Lajos király udvará
ban orvos. Még csak alszerpap volt, de már is esztergomi 
kanonok és kalocsai prépost, midőn 1367 február 26-án 
elnyerte a nyitrai püspökséget. 1372 október 27-én a vesz
prémi, majd 1377 október 2-án a váradi püspöki székre 
helyeztetett át. 1382 február 10-én még életben van, már- 
czius 23-án azonban a váradi püspöki szék már üres.

Vatikáni Okmánytár. I. i. 470. Memoria episcopatus Nitriensis 271. 
R óka: Vitae Vesprimiensium praesulum 208. Bunyitay I. 204. Eubel 545.

1368. D a ra b o s T am ás áldozár, kanonokká lévén, lemond 
a titeli olvasókanonokságról.

Theiner Rabazinak olvasta II. 88. Vatikáni Okmánytár. I. i. 465.

1368. G e r g e ly , Mihály fia, esztergomi és zágrábi 
kanonok.

Vatikáni Okmánytár I. I .  500.

1368. M iklós, János fia, erdélyi egyházmegyei clericus, 
előbb szenttamási kanonok, ez évben lesz a főkáptalan tagjává.

Vatikáni O km ány tári. 1. 466.

1370. L ő rin ez  sasvári főesperes meghal márczius 21-én.
Dankó : Hymnarium 343. Magyar Sión 1864. évf. 308.

1371. J á n o s , Simon fia, kanonokká lesz.
Vatikáni Okmánytár I. 1. 466.
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13 7 1 · M ik lós, László fia, kanonok, az egyházjog bac
calaureusa nyitrai főesperessé lesz julius 23-án; az ado
mányozást XI. Gergely pápa november 15-én megerősíti.

Vatikáni Levéltár. Greg. X I. De induitis privil. et dispens. A. I. Föl. 
176. Perg. Reg. 282. Vatikáni Okmánytár. I. 1. 466.

1371 —1392. B r e d e n sc h e id i J á n o s  (Jakabnak is iratik) 
veszprémi egyházmegyei clericus számára október 18-án 
egy váczi kanonia reserváltatik, ezt azonban nem nyeri el, 
hanem nemsokára szentgyörgymezei préposttá lesz, mely után 
1391-ben 30 ezüst márka jövedelmet élvez. A prépostság 
tényleges birtokosa azonban 1375-ig, mint az oklevelekből 
kitűnik, mégis János András fia maradt, aki ekkor a sze- 
rémi püspöki széket foglalta el. 1375-ben mint Nagy Lajos 
király követe szerepel. 1391 február 9-én IX. Bonifácz által 
boszniai kanonokká neveztetik ki. 1393-ban már nincs 
életben.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Greg. X I. A. V. P. V. Tom. X X V II. 
Fol. 20. Vatikáni Okmánytár. I. i. 484. I. 3. 137. 227.

1371. J á n o s  kanonok.
Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Reg. Avign. Tom. II. Fol. 482.

1372. J a k a b , Péter fia, szentgyörgymezei kanonok 
november 9-én adományt nyer a főszékesegyházi kanoniára 
oly feltétel alatt, hogy előbbeni javadalmáról mondjon le. Az 
újonnan adományozott javadalmat azonban ezúttal nem fog
lalhatta el.

Vatikáni Okmánytár. I. i .  468.

1372. K on rád , Lőrincz fia, kanonokká neveztetik ki, 
de úgy, hogy a legközelebbi üresedésig várakoznia kell.

Vatikáni Okmánytár. I. 1. 468.

1372—1381. T a m á s, Pál fia, kanonok. XI. Gergely 
pápa 1373. márczius 23-án neki adományozza a gömöri fő- 
esperességet, ha jól tud olvasni, fogalmazni, énekelni s 
elegendőképen latinul. Ha nem tudna énekelni, esküdjék 
meg az evangéliumra, hogy egy év leforgása alatt megtanul. 
Meghalt 1381 deczember 19-én. Végrendeletében a nagy
prépostétól keletre fekvő házát a káptalanra hagyományozta, 
egy halála évfordulója napján bemutatandó énekes mise 
fejében.

5
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Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Reg. Avign. Tom. X IX . Fol. 403. Fejér 
IX . 4. 417. Vatikáni Okmánytár. I. 1. 467. I. 3. 192. Dankő : Hymnarium 
461. Magyar Sión 1864. évf. 309. Kovachich rosszul olvasván az eredeti fel
jegyzést, Tamást komáromi főesperesnek írja s halálát 1391-re teszi. Scriptores 
rerum Hungaricarum minores. Budae, 1798. II. 380.

1372. P é c s i J a k a b  kanonok.
Vatikáni Okmánytár I. I .  468.
1372. M áté, Simon fia, kanonok.

Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Regest. Avign. Tom. X II. P'ol. 244. 
Vatikáni Okmánytár I. 1. 468. Bunyitay II. 105.

1372— 1376. K u sid  B e n e d e k  veszprémegyházmegyei 
áldozár, kanonok.

Vatikáni Levéltár. Greg. X I. De praebendis vacantibus. A. III. Fol. 
1274. Pap. Reg. 272. A. V II. P . I. Tom. X X IX . Fol. 545 b. Vatikáni 
Okmánytár I. 1. 470.

1372. P é te r , Isván fia, pápai káplán, kanonok.
Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Reg. Avign. Tom. X II. Fol. 212. Vati

káni Okmánytár I. I .  469.

1373. I s tv á n , Miklós fia, erdélyegyházmegyei áldozár 
•kanonokká neveztetik ki.

Vatikáni Okmánytár I. i. 469.

1373. F e h é r v á r i T am ás kanonok, még ez évben az 
egri káptalanba megy át.

Vatikáni Okmánytár I. i. 470.

1373. T h u rss i T am ás erdélyegyházmegyei clericus ka
nonokká lesz.

Vatikáni Okmánytár I. 1. 469.

1373— 1374. P é te r , István fia, kanonok, a B. Szűz 
oltárának igazgatója. 1374-ben mint a szentszéknek Magyar- 
és Lengyelországra kinevezett meghatalmazottja és tized- 
szedője szerepel. Azután dömösi prépost lett, majd a János- 
lovagok esztergomi konventjének főnöke. E minőségében 
1392-ben a Visegrád átellenében levő marosi fürdők két 
részét s két ottani ház után járó hét forintnyi bért a B. 
Szűz oltárának adományozza oly feltétel alatt, hogy előtte 
éjjel-nappal lámpa égjen, hálából a 17 évi igazgatósága alatt 
élvezett javakért.

Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Bull. Cam. A. IV . Föl. 54. Perg. Reg. 
277. Fejér X . 2. 46. Vatikáni Okmánytár I. I .  469. Knauz: Pauli szent 
Vincze leányai Esztergomban. Esztergom, 1865. 58. Magyar Sión 1865. évf. 740.
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1373· T am ás komáromi főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Fase. I. Nr. 29.

1374. V a sa d i F ü lö p , Pál fia, esztergomegyházmegyei 
clericus kanonokká neveztetik ki, de a legközelebbi ürese
désig várakoznia kell.

Vatikáni Okmánytár I. 1. 470.

1374—1384. K a n izsa i J á n o s , az Osl nemzetségbeli 
Jánosnak, Orbász, Zana, Varasd és Zagoria ispánjának fia, 
Kanizsai István zágrábi püspöknek unokaöcscse. Egész fiata
lon a királynő udvari káplánja volt. 1374 julius 15-én elnyeri 
az esztergomi nagyprépostságot, majd egri prépost lesz. — 
Körülbelül 1374-ben a páduai egyetemre megy, valószínűleg 
nagybátyjának, a zágrábi püspöknek kezdeményezésére. Itt 
nagy udvart tart és nagy gondot fordít a másolandó tudo
mányos könyvekre. 1377 május i-jétől 1378 május i-jéig ő 
látja el a réktori teendőket, sőt még rektorsága után sem 
hagyja el Páduát, hanem tovább folytatja tanulmányait. — 
1384 augusztus 27-én egri püspökké, 1387 október 9-én 
pedig esztergomi érsekké és főkanczellárrá neveztetik ki. 
Úgy Mária királynőnek, mint később Zsigmondnak hű és 
kedves embere volt, aki mindkettőjüknek nagy szolgá
latot tett és sok ellenségüket fegyverezte le. IV. Bonifácz 
pápa azzal méltányolta kitűnő érdemeit, hogy Magyarország 
prímása és az apostoli szentszék követe czimével ruházta fel, 
Zsigmond király pedig gazdag adományokkal igyekezett őt 
megjutalmazni. 1390-ben Esztergomban zsinatot tartott. 1391- 
ben az esztergomi várban levő sz. István-templomot helyre- 
állittatta, a szentistváni prépostságot pedig újból szervezte 
és javadalmazta. Ugyanitt 1396-ban a B. Szűz tiszteletére 
kápolnát építtetett, amelynek fentartására odaajándékozta 
budai házait, szamárdi és ákospalotai birtokait és egy mal
mot Szálkán. Oszlánon is emeltetett egy templomot a B. 
Szűz tiszteletére. 1417-ben részt vett a konstanczi zsinaton. 
Meghalt 1418 május 20-án.

Vatikáni Levéltár. Greg. X I. A. V II. Tom. X X X I. Fol. 515. Országos 
Levéltár D. O. Nr. 6201. 6472. 6505. 6722. 24.485. Veszprémi Káptalani 
Magánlevéltár Capsa 108. Fejér IX . 5. 374. IX . 7. 468. X . I .  51. 155. 347. 
407. 695. Vatikáni Okmánytár I. I .  470. Sopronvármegye története I. 451.

5*
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Kemp 74. Schm itth: Episcopi Agrienses I. 348— 370. Archiepiscopi Strigonienses 
212—236. Bartay : Magyarország prímásai 83. Századok 1897. évf. 778. Turul 
V III. 190.

1374—1391. M ih ály , Pál fia, kanonok, azután zólyomi 
főesperes.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1. Fejér X . 
I. 464. 697. Theiner II. 155.

1374. M árton , Lukács fia, kanonok.
Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Reg. Avign. A. IV . P. I. Tom. X X . 

Fol. 123. b.

1375 —1378. D ö m ö tö r  barsi főesperes, érseki helynök.
Pozsonyi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 65. Fasc. Nr. I .  Palás- 

thyak I. 148.
1376. D o m o n k o s , Orbán fia, áldozár kanonok; négy 

éven keresztül hallgatta az egyházjogot és Kanizsai János, 
valamint Tamás esztergomi érsekeknek káplánja volt. Május
15-én még egy javadalmat reservál neki az esztergomi egy
házban XI. Gergely pápa.

Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Bulla diversa. A. VI. Pap. Reg. 290. Föl. 243.
1376—1380. J á n o s  komáromi főesperes, az egyházjog 

licentiatusa.
Fejér IX . 5. 86 374. Palásthyak I. 155.
1377. B o lo g n a i S a lv a n u s  érseki vicarius.
Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 29.

1377. LŐ rincz, Mihály fia, kanonok.
Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Reg. Avign. A. V II. P. I I . . Tom. X X X . 

Fol. 355 b.

1377. P é te r , Dénes fia, kanonok.
Vatikáni Levéltár. Greg. X I. Reg. Avign. A. V II. P . III. Tom. X X X I. 

Fol. 295.

1377. L Ő rincz, János fia, kanonok.
Vatikáni Levéltár. Greg. X I. A. V II. P . II. Tom. X X X . Fol. 231 b.

1378. M ik lós mester, Sigrai Legén László fia, kanonok.
Fejér IX . 5. 294.

1379. T e le g d y  M ik lós, György fia, Csanád érsek 
unokaöcscse, éneklőkanonok.

Fejér IX . 5. 330.

1380 előtt. M iklós aradi prépost és esztergomi kanonok 
megalapítja sz. Katalin kápolnáját Esztergomban. 1380-ban 
már nem él.
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Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 71. Fasc. 2. Nr. 2. Fejér IX . 
5. 412. Rupp : Magyarország helyrajzi története. Pest, 1870. III. 63.

1380—1391. J á n o s  szenttamási prépost, Nagy Lajos 
király káplánja.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1. Fejér X . 
I .  623. 696. Hazai Okmánytár V II. 416. Szvorényi: Amoenitates V. 253. 
Schier: Buda Sacra 104.

1380—1382. J a k a b  szentgyörgymezei prépost kérésére 
1382-ben Pileus bibornok, szentszéki követ 100 napi búcsút 
engedélyez azoknak, akik több ünnepen látogatják a szent- 
györgymezei templomot.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 1. Nr. 9. Fejér IX . 
7. 422. X  í. 49.

1383—1400. F er en ez  éneklőkanonok, sz. Katalin kápol
nájának igazgatója. 1400-ban lemond javadalmáról és a mária- 
nostrai pálos, zárdába lép.

Országos Levéltár D. O. Nr. 28.103. 30.140. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár Lad. 38. Fasc. 1. Nr. 16. 18. Lad. 53. Fasc. I .  Nr. I .  Lad. 
71. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér X . 1. 464. 623. 696. X . 2. 681. 798. Vatikáni 
Okmánytár I. 4. 194. Schier: Buda Sacra 104. Kemp hibásan nevezi Frank 
Ferencznek 1L  ·

1383 — 1417. F a r k a s fa lv i  F ra n k  I s tv á n , atyja Mihály; 
egyik testvére László váczi, azután knini, a másik, Pál szin
tén knini, később pedig váradi püspök le tt; ő maga hosszú 
időn keresztül volt az esztergomi káptalan olvasókanonokja. 
Meghalt 1417 május 9-én.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppl. Mart. V. A  I. Tom. IX . Fol. 275 b. 
Országos Levéltár D. O. Nr. 10.274. 10.275. 10.278. 10.292. 10.408. 24.935. 
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 16. Fejér X . 1. 
464. 623. X . 2. 507. 681. X . 5. 438. Palásthyak I. 160. Schier: Buda 
Sacra 104. Századok 1897. évf. 788. Magyar Sión 1864. évf. 308. Schematis
mus Colocensis 1888. X X II.

1384. B e n e d e k  kanonok és budai főesperes, az eszter
gomi káptalan előtt Benedek veszprémi püspököt képviseli 
egy peres ügyben.

Országos Levéltár D. O. Nr. 7282.

1387. A n d rás kanonok és goriciai főesperes ez évben 
a paduai egyetemen tanul.

Századok 1897. évf. 784. Vájjon ugyanazon személy-e, aki 1397-ben 
komáromi főesperesnek iratik, nem lehet eldönteni.
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1387· M ik lós barsi főesperes.
Országos Levéltár D. O. Nr. 7282.

1387. T on ch  A n d rá s  kanonok. IX. Bonifácz pápá 
1389-ben megújítja elődjének, VI. Orbánnak 1387-ben tett 
azon rendeletét, amelynek értelmében Tonch András java
dalomvesztésre ítéltetett, miután nápolyi Kis Károly párt
jához még akkor is ragaszkodott, amikor a pápa által már 
egyházi átokkal sujtatott. A rendelet végrehajtásával az 
éneklőkanonokot bízta meg.

Vatikáni Okmánytár I. 3. 7.

1388—1391. G e r g e ly  honti főesperes.
Országos Levéltár D. O. Nr. 7708. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár 

Lad. 53. Fase. I .  Nr. 1. Fejér X . 1. 464. 696. X . 8. 339.

1388 —1397. D o m o n k o s (Sclavi) nógrádi főesperes. 
1398-ban már nem él.

Fejér X . i. 464. Vatikáni Okmánytár I. 4. 45.

1388. T a m á s mester kanonok.
Fejér X . 1 . 464.

1389. L á szló , János fia, Alsáni Bálint bibornok unoka- 
öcscse IX. Bonifácz által mint a pécsi káptalan tagja, a 
bibornok és a pécsi prépost ajánlatára, esztergomi kanonokká 
neveztetik ki, ha lelkiismeretes vizsgálat után kitűnik, hogy 
jól tud olvasni, fogalmazni, énekelni és latinul beszélni, vagy

; legalább esküt tesz, hogy egy év alatt megtanul.
Vatikáni Okmánytár I. 3. 3.
1389. P é te r , Imre fia, kanonok és szentpéteri (egri 

egyházmegye) plébános IX. Bonifácz által egri kanonokká 
neveztetik ki, a plébániáról azonban le kell mondania.

Országos Levéltár D. O. Nr. 7471. Vatikáni Okmánytár I. 3,. 37.

1389. T o r n a ija i M ik lós, Jakab fia, esztergomi clericus, 
nemes származású szülők gyermeke, kanonokká lesz.

Vatikáni Okmánytár I. 3. 41.
1390—1400. S zász  J á n o s  mester, Péter fia, kanonok, 

kiválóan jártas volt az egyházjogban.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1. Fejér X . 

I .  623. 697. X . 2. 507. 598. Schier: Buda Sacra 104.

1390—1397. P e n sa u r ó i L é n á r t az egyházjog tudora, 
zágrábi főesperes, esztergomi kanonok, általános érseki hely
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nők, 1391-ben akként intézkedik, hogy a pozsonymegyei 
plébánosok az eddigi szokásnak megfelelően sz. Márton 
templomának plébánosától szerezzék be a szentelt olajokat, 
az pedig Esztergomból hozassa. A plébánosok ezért 40 
arasznyi hosszúságú gyertyát és 4 fillért adjanak neki, amely
nek felét azonban Esztergomba kell küldenie a templom 
világítására, a többi Pozsonyban marad. 1392 junius 19-én 
zenggi püspökké neveztetett ki, székét azonban ugylátszik 
nem foglalta el. 1401 márczius havában már nincs az élők 
közt. Esztergomi házát a káptalanra hagyományozta.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. 1. Fejér X .
I .  619. X . 2. 454. X . 3. 117. X . 8. 313. Farlatus: Illyria sacra IV . 123. 
Katona X I. 297. 347. 348. Péterffy I. 177. Lányi: Magyar egyháztörténelme. 
I. 459. Schier: Buda sacra 104. Eubel 474. Századok 1897. évf. 783. Nem 
lett nagyprépost mint Katonánál s a Századokban olvassuk.

1390—1391. M árton  alörkanonok.
Fejér X . 8. 313. Lányi: Magyar egyház történelme I. 459.

1390—1402. K is B a lá zs  kanonok; 1397-ben mint szent- 
istváni kanonok szerepel.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. i. Nr. 17. Fejér 
X . I .  623. 696. Vatikáni Okmánytár I. 4. 479. Schier: Buda sacra 104.

1390. V e g lia i I s tv á n  kanonok, goriciai (Zágrábegyház- 
megye) főesperes.

Fejér X . I .  623. Schier: Buda sacra 104.

1390. T a p o lc sá n i G e r g e ly , Péter fia, kanonok.
Fejér X . 1. 629. Schier: Buda sacra 104.
1391 előtt. C sa lló k ö z i J a k a b  barsi főesperes, 1391-ben 

már nem él.
Fejér X . i .  704. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó ok

mányok tára 194.
1391. U d v a r d i T am ás kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. 1. Fejér 

X . I .  696.
1391. F a r k a s  J á n o s , János fia, komáromi főesperes.
Fejér X . I .  703.
1391. F er en ez  skradini püspök, Kanizsai János prímás 

helynöke.
Fejér X . I .  703.

1391. T ú róczi P é te r  kanonok.
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Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 1. Fejér 
X . I. 696.

1391. L u k á cs, Ferencz fia, előbb egri kanonok és ungi 
főesperes, nyitrai főesperessé lesz.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. I. Fejér X . 
I. 696. Vatikáni Okmánytár I. 3. 254.

1391 —1397· N a g y  M árton  előbb a szt. István-templom 
igazgatója, 1391-től pedig, midőn a szt. István-káptalant 
Kanizsai János érsek újból szervezte és javadalmazta, 
ennek prépostja lett. 1391-ben a káptalan egyik buda
vári házát 33 arany forintért bérbe adja Zsigmond gyógy
szerésznek.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1. Fasc. 1. 
Nr. 7. Fasc. 3. Nr. 2— 3. Fejér X . I. 696. X . 2. 196. Budai: Magyarország 
Polgári Históriájára való Lexicon. Nagyvárad. 1805. II. 737. Nagy I. Magyar- 
ország családai. Pest, 1857. V III. 87. Szvorényi: Amoenitates V. 248. Schmitth: 
Episcopi Agrienses I. 352.

1391 —1427. B u d a i J á n o s , Márk fia, barsi főesperes. 
Megalapítója a Krisztus-társulatnak (Collegium Christi), négy 
budai házának jövedelmét adományozza ennek. Szándéka 
volt e gondoskodásával az esztergomi főegyháznak képzett 
egyéneket adni. A társulat elnöke a barsi főesperes volt. Az 
esztergomi érsek tartozott a főesperességet mindig a társulat 
egyik tagjának vagyis olyannak adományozni, aki a társulat 
költségén végezte a külföldi egyetemeken tanulmányait. A 
főesperesség és a vele egybekapcsolt kanonokság annyira 
le volt kötve a társulat javára, hogy a kinevezett főesperes 
mindkettőnek csak haszonélvezője volt, sőt ami a jövedel
mekből saját szükségleteinek fedezése után fenmaradt, még 
az is a társulatot illette; erről a főesperesek még végrende- 
letileg sem intézkedhettek. A társulat elnöke, az anyagi 
eszközök nagyságához mérten, több vagy kevesebb szegény 
tanulót küldött ki a külföldi főiskolákba. Ha valaki befejezte 
tanulmányait s idő folytán kedvező anyagi viszonyok közé 
jutott, lelkiismeretbeli kötelessége volt a neveltetésére for
dított költségeket a társulatnak megtéríteni. A társulatnak, 
mely még a XVII. század elején is fennállott, szabályait 
IX. Bonifácz pápa 1399-ben erősítette meg. Budai Jánosnak
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»rationale«-ja maradt reánk, mely 1406 ápril 17-én fejeztetett 
be. Meghalt 1427 február 4-én.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.275. 10*278. 10.292. 10.408. Múzeumi 
Levéltár A. 1416. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 
16. Lad. 53. Fase. I .  Nr. 1. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 1. 696. X . 2. 5.07. 
516. Vatikáni Okmánytár I. 4. 119. Dankó Hymnarium 441.' Magyar Sión
1863. évf. 347. 1864. évf. 308. Knauz: Libri Missales ac Breviaria ecclesiae 
Hungaricae. Strigonii, 1870. 73. Szinnyei: Magyar írók. Bpest, 1891. I. 1387. 
Zelliger: Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893. 56.

1391 — 1411. Bingolai Antal kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. I .  Nr. 16. Lad. 

53. Fasc. I .  Nr. 1. Fejér X . 1. 696. X . 2. 507. 651.

1391 —1399. Bereezk mester kanonok és egyúttal 
marosi plébános, az Oltáriszentségről nevezett kápolna igaz
gatója. 1395-ben megveszi a Garamon levő malom harmadát 
Pataki Jánostól, Mór fiától, 40 ezüst márkáért.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 16. Lad. 
38. Fasc. Nr. 1 — 4. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1. Fejér X . 1. 696. X . 2. 207. 
507. 687.

1391 —1429. Vicedominisi Máté olasz származású em
ber Piacenzából. Midőn 1391-ben először találkozunk vele, 
már mint az egyházjog tudora, piacenzai prépost és esz
tergomi kanonok szerepel. 1407-ben bírja a honti főesperes- 
séget s ezután 150 arany forint évi jövedelmet húz. Ugyan
ekkor a piacenzai nagyobb egyházban a prépostságot és a 
sz. János-egyházban (S. Johannis de Olubra de castro S. 
Johannis) egy kanonoki javadalmat élvez, amelyek után évi 
125 forintot kapott. Emellett szentszéki ügyész is volt. Julius 
13-án pedig XII. Gergely pápa oly feltétel mellett ado
mányozza neki a piacenzai sz. Antal-egyház prépostságát, 
hogy egy év alatt vagy a prépostságról, vagy pedig a 
főesperességről tartozik lemondani. 1411 -ben nyitrai főesperes. 
1418 junius 29-én az esztergomi olvasókanonokságért folya
modik, amelynek évi jövedelme ez időtájt 400 arany forintra 
rúgott. Találunk azonban oklevelet, amelyben már 1416-ban 
olvasókanonoknak neveztetik. 1403-tól mint érseki helynök 
működött. Legutoljára 1429-ben találkozunk nevével.

Vatikáni Levéltár. Greg. X II. Lib. III . Föl. 76. Reg. Suppl. Martini 
V. A. I. Tom. VII.. Fol. 220 a. Országos Levéltár D. O. Nr. 8557. 8567.
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10-501. 11.631· 11.794· 15*534- 35·524· 35·922· Primási Egyházi Levéltár. 
Protocollum Olahi B. 275. Veszprémi Káptalani Magánlevéltár. Aracs Nr. 10. 
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 2. Fasc. 3. Nr. 13. Lad. 26. Fasc. 
I. Nr. 16. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 9. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. 
Capsa. 2. Sec. Fasc. 9. Nr. 9. Fejér V III. 2. 574. X . 1. 694. X . 2. 685. 
X . 5. 429. X . 6. 146. Hazai Okmánytár IV . 291. Zichy-család Okmánytára 
V III. 209. Zalavármegye története II. 402. Az esztergomi főkáptalan birtokaira 
vonatkozó okmányok tára 127-—196. Péterffy I. 188. Katona X II. 449. 457. 
Lányi: Magyar egyház történelme I. 597. Az országos levéltárban őrzött pecsétek 
mutatója 21. Magyar Tudományos Értekező. Pest, 1862. I. 138., ahol hibásan 
Miklósnak iratik.

1391. N a g y  B a lá zs  szenttamási kanonok.
Fejér X . i .  700.
1391 —1421. C seh i P é te r , Gergely fia, nagyprépost, 

zágrábi kanonok és a székesfehérvári egyházban a sz. Imre 
oltárának igazgatója, mely két utóbbi javadalma után évi 
120 márka jövedelmet élvez. 1397 május 1 i-én IX. Bonifácz 
pápa Zsigmond király közbenjárására neki adományozza a 
B. Szűz oltárának igazgatóságát, mely évi 200 forint jöve
delemmel járt. 1414-ben Bárán András visegrádi polgár 
100 forintért elzálogosítja nála házát. 1415-ben részt vesz a 
konstanczi zsinaton. 1418-ban a konstanczi zsinat meghatal
mazásából bíráskodik abban a perben, amely a veszprémi 
káptalan és a tihanyi apát közt folyt az arácsi tizedek 
miatt. 1420-ban az esztergomi érsekség egyik kormány
zója. Meghalt 1421 május 11-én és eltemettetett a B. 
Szűz kápolnájában. Miután őt a váratlanul jött halál 
megakadályozta abban, hogy a B. Szűz kápolnájának, 
ahová temetkezni kívánt, valamely hagyományt tegyen, 
testvére Illés, aki előtt e szándéka ismeretes volt, 200 forint 
értékű földet adományozott a kápolnának azzal a ki
kötéssel, hogy a kápolna igazgatója minden héten egy 
szent misét mutasson be a Mindenhatónak a megholt lel
kek üdvéért.

Országos Levéltár D. O. tfr. 10.275. 10-292. 10.685. Veszprémi Káptalani 
Magánlevéltár. Arács Nr. 12. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. ó  
Nr. 15. Lad. 50. Fasc. 1. Nr. 1. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. 
Capsa I. Fasc. 3. Nr. 3. 6. Capsa 26. Fasc. 1. Nr. 20. Fejér X . 2. 507.» 
681. 798. X . 6. 99. 512. X . 8. 558. Az esztergomi főkáptalan birtokaira 
vonatkozó okmányok tára 127. Vatikáni Okmánytár I. 3. 322. I. 4. 15. Zala-
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vármegye története II. 411. Katona X II. 290. Magyar Sión 1864. évf. 308. 
Dankó: Hymnarium 447.

1392. U popi I s tv á n , Imre fia, XI. Gergely pápa már 
1374-ben egy váradi kanonokságot adományoz neki, de 
ekkor még nem jutott javadalomhoz. 1384-ben már váradi 
olvasókanonok és Parmai Antal pápai követ jegyzője. 1392- 
ben mint éneklőkanonok és a szabadművészetek mestere 
IX. Bonifácz pápától adománylevelet kap az esztergomi, 
egri, székesfehérvári, veszprémi, szepesi káptalanokban meg
üresedendő méltóságok vagy kanonokságok egyikére, majd 
a veszprémi és titeli prépostságokra. Tagja lett-e azután 
valóban az esztergomi káptalannak, habár csak rövid időre 
is, nem tudjuk. Később csakugyan elnyerte a titeli prépost- 
ságot s 1398-ban már királyi káplán is volt. 1401 augusztus
16-án az erdélyi püspöki székre emeltetik. Szeptember 24-én 
megengedi neki a pápa, hogy 20 javadalmat szabadon ado
mányozhasson. 1402 február 10-én áthelyeztetik a szerémi 
püspökségre. 1403 január 19-én a pápa ismét visszahelyezi 
őt Erdélybe, ahol 1419 május 23-án meg is halt. Eltemet- 
tetett a gyulafehérvári székesegyházban, ahol sírköve ma is 
látható sz. Mihály oltára előtt.

Vatikáni Okmánytár I. 3. 207. 209. I. 4. 363. 375. 407. 498. Bunyitay
II. 107. Eubel 520.

1392—1418. E sz te r g o m i (Ú jv á ro s i)  J á n o s , Miklós fia, 
erdélyi kánonok, a szabadművészetek baccalaureusa ápril 25-én 
a pápa által gömöri főesperessé neveztetik ki, azután őrkano
nok, majd nógrádi főesperes lesz. 1397-től szentistváni pré
post. 1399 ápril 28-án IX. Bonifácz pápa adománylevelet 
ad neki Zsigmond király ajánlatára egy egri és váradi ka- 
nonokságra (az oklevél tévesen szenttamási prépostnak nevezi), 
1404-ben érseki helynök, 1406-ban pozsonyi kanonok. 1413 
deczember 13-án mint Zsigmond király alkanczellárját fel
hatalmazza a pápa, hogy a pápai jegyzők minden kivált
ságait élvezhesse. 1414 szeptember i-jén is különféle felhatal
mazásokkal látja e l: hogy tekintettel hivatalára jövedelmeit 
bárhol élvezhesse, hogy magának gyóntatót választhasson, 
hogy hordozható oltárt tartson, hogy vagyonáról szabadon vég-
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rendelkezhessék. 1415 január 22-én felhatalmazza a pápa, 
hogy sz. István-templomában saját költségén kápolnát épít
hessen. Ugyanekkor a pápa búcsút engedélyez a templom
nak, mely sz. István születése helyén épült és a prépostnak 
megadja a jogot a kereszt és a főpapi jelvények viselésére. 
Részt vesz Zsigmond király kíséretében a konstanczi zsi
naton. Meghalt 1418 deczember 29-én.

Vatikáni Levéltár. Reg. Johannis X X III . A. IV. L. 68. Fol. I .  A. V. 
Lib. 47. Föl. 202. 280. Lib. 51. Föl. 220. Libro Rosso B. Fol. 262 'b . IX . 
A. V. Suppi. Martini V. A. I. Lib. V III. Fol. 23 a. Országos Levéltár D. O. 
9615. Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1404. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 
Lad. 26. Fase. I .  Nr. 16. Fejér X . 2. 507. 685. 798. X . 5. 429. 561. 679. 
Vatikáni Okmánytár I. 3. 192. I. 4. 127. A  Széki Teleky-család jÓklevéltára. 
Bpest, 1895. I. 407. Katona X II. 212. Koller III. 318. Szvorényi: Amoeni
tates V. 250. Schier: Memoria Provinciae Hungaricae Augustinianae. Graecii, 
1778. p. 102. Kovachich: Scriptores Minores II. 380. Dankó: Hymnarium 461. 
Magyar Sion 1864. évf. 308. Rimely: Capitulum Posoniense 255.

1393. B e r ta la n  (de Uliariis). Paduaban született, sz. 
Ferencz rendjébe lépett és theologiai tanár lett. Azután 
Elórenczbe költözött, ahol erényeivel és tudományos kép
zettségével annyira megnyerte a papság s a hívek ragasz
kodását, hogy püspökük halála után őt választották meg. 
1389 deczember 18-án sz. Pudentiáról czimzett bibornokká 
neveztetett ki. 1393-ban megengedi neki IX. Bonifácz pápa, 
hogy a szentgyörgymezei prépostságot s az esztergomi 
kanonokságot felcserélhesse a kalocsai prépostsággál. Meg
halt 1396 ápril 16-án.

Vatikáni Okmánytár I. 3. 227. Eggs: Purpura docta II. 497. Eubel 24.
1393. P é te r , Gergely fia, szentgyörgymezei prépost, 

felcseréli javadalmát a kalocsai prépostsággál.
Vatikáni Okmánytár I. 3. 227.

1394—1426. B a lá zs , Lukács fia, esztergomi és vesz
prémi kanonok, érseki helynök. 1396-tól a B. Szűz kápol
nájának igazgatója, ez évben a pápa beleegyezésével elcseréli 
a kápolna tulajdonát képező ribényi (Trencsénmegye), chino- 
ráni (Nyitramegye) és zamárdhegyi birtokait az esztergomi 
érsekséghez tartozó összes hontmegyei tizedekért. Ezenkívül 
egy házat ajándékozott a kápolnának a sz. Tamás hegy 
tövében. Meghalt 1426 január 6-án. Házát, egy halála év
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fordulója napján mondandó szent mise fejében, a káptalanra 
hagyományozta.

Vatikáni Levéltár. Reg. Johann. X X III . A. I. Libro rosso Fol. 136. 
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 44. Fasc. 2. Nr. 14. Lad. 46. Fasc. 
I .  Nr. I I .  12. Fejér X . 2. 209. 247. 345. 575. Vatikáni Okmánytár I. 3. 
326. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 94. 95. 
Katona X I. 486. P ray : Specimen Hierarchiáé I. 48. Dankó : Hymnarium. 439. 
Magyar Sión 1864. évf. 308. Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. 
Universitatis Budapestiensis. 1894. 332. Az országos levéltárban őrzött pecsétek 
mutatója 2.

1394—1401. J á n o s , Tamás fia, pécsi kanonok. 1394 feb
ruár 5-én adománylevelet kap egy kanonokságra, vagy vala
mely más javadalomra, az esztergomi egyházban IX. Bonifácz 
pápától. 1401-ben megújítja a pápa az adományozást.

Vatikáni Okmánytár I. 3. 247. I. 4. 358.

1394. G e r g e ly , László fia, budavári plébános IX. Bo
nifácz által esztergomi kanonokká neveztetik ki.

Vatikáni Okmánytár I. 3. 261.

1394—1405. Csornai G y ö r g y , László fia, kanonok. A 
pápa 1394 november 9-én megerősíti őt a szepesi prépost- 
ságban oly feltétel alatt, ha jól tud olvasni, írni, énekelni, 
elegendőképen beszél latinul, vagy ha nem tudna énekelni, 
megesküszik, hogy egy év alatt megtanul. Megmarad azon
ban mint prépost is esztergomi kanonoknak és az eszter
gomi káptalan 1397. évi visitati ójából tudjuk, hogy még 
ekkor is csak a kisebb rendeket vette föl s breviáriuma 
sem volt. 1406-ban pozsegai préposttá lett.

Szepesi Káptalani Levéltár Capsa i. Fasc. 2. Nr. 27. Visitationale Capi
tuli Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár 
Acta Lectoralia Tit. X II . Nr. 4. Fejér X . 2. 507. V agner: Analecta Scepusii
III. 40. Turul V III. 199.

1395. M ih ály  esztergomi és váczi kanonok, nógrádi 
főesperes.

Fejér X . 2. 326.

1396—1399. De P o n to  A n ta l az egyházjog tudora. 
Előbb aquilejai kanonok, pápai káplán, a pápai udvartar
tás fegyelmi hatóságának ülnöke és 1391 ápril 16-ától 
sebenicói püspök volt. 1396—1399. Magyarországban tar
tózkodik, mint az esztergomi és kalocsai érseki megyékre
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kirendelt apostoli tizedszedő. Ugyanezen idő alatt mint 
Kanizsai János prímás általános helynöke működik s e 
minőségében 1397-ben egyházlátogatást végez az esztergomi 
fő- és társaskáptalanoknál. 1402 február 27-én concordiai 
püspök lesz, majd 1409 junius 13-án aquilejai érsekké nevez
tetik ki. Az érsekséget azonban nem foglalhatta el, mire 
a pápa 1418 márczius havában otrantói püspökké teszi. Ezt 
azonban ő nem akarta elfogadni s igy jutott 1419 julius 
10-én az albengai püspöki székbe. 142.9-ben meghal.

Vatikáni Levéltár Reg. Innoc. VI. A. I. L. V III. Föl. 73. Fejér X . 
2. 372. 506. 576. Katona X I. 450. Turul I. 142. Az országos levéltárban 
őrzött pecsétek mutatója 2. Eubel 81. 209. 473. U ghelli: Italia Sacra. Venetiis, 
1717. IV . 919.

1397. M á ty á s, Márton fia, kanonok, ez évben a János- 
lovagrend budai és esztergomi egyesített konventjébe lép, 
miután előbb lemondott javadalmáról.

Vatikáni Okmánytár I. 4. 12.
1397. R o z g o n y i S im o n . Régi, előkelő nemesi család 

sarja; atyja Simon pozsonyi gróf és országbíró, nagybátyja 
Péter veszprémi püspök, majd kalocsai érsek volt; anyja 
Dobi Hedvig. Húsz éves korában az egyházi pályára lépett 
s elvégezvén tanulmányait, felszenteltetett s mint lelkipásztor 
nyert alkalmazást. 1397-ben esztergomi kanonok, majd 
szepesi olvasókanonok és szebeni préposttá lesz. 1424 május 
5-én a veszprémi püspöki székre emeltetik. 1435-ben a 
nemzeti zsinaton találjuk őt. 1436-ban mint Zsigmond 
király követe Lengyelországban jár. Midőn Zsigmond halála 
után Albert Fejérvárra siet nejével a koronázásra, itt Palóczy 
prímás és Rozgonyi közt nagy vita támadt a királyné meg- 
koronáztatása miatt. Rozgonyinak végre is sikerült kimutat
nia, hogy a koronázás joga a veszprémi püspököt illeti meg 
s az érsek kénytelen volt engedni. Nemsokára ismét Lengyel- 
országba megy az Ulászlóval megkötendő béketárgyalásokra. 
Albert halála után özvegye a megürült esztergomi érsek
séget Széchy Dénesnek adományozta, sőt úgy beszélték, a 
királyné azt a nyilatkozatot tette, hogy amig ő ül a trónon, 
addig Rozgonyiból nem is lesz prímás. Mire a hiúságában 
és nagyravágyásában vérig sértett főpap azt mondotta, hogy
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ameddig ő él, addig ugyan Erzsébet sem fog Magyarország
ban uralkodni. A királyné később megpróbálta ugyan őt 
az egri püspökséggel kiengesztelni (1425 május 20-án), de 
nem sikerült. Rozgonyi mindig ellensége maradt és mindent 
elkövetett, hogy Ulászló foglalja el szent István trónját. 
1440-ben a fővárosba siet, hogy azt Ulászló részére átvegye. 
Midőn katonáival a várba lovagolt, az egyik vakmerő pol
gár sértegetni kezdi őt. A büszke főur nem sokat türtőzteti 
magát, hanem a támadót összevagdalja. A koronázás után 
Ulászló főkanczellárjává teszi őt. Midőn Hunyadi János a 
török ellen győzelmet győzelemre aratott, Murad szultán 
a belzavarok által is kényszerítve békét ajánlott, mit Ulászló 
elfogadott. Tudjuk mi történt azután. A magyarok felbontot
ták a békét s a király seregeivel nemsokára Várna előtt 
állott. A király oldala mellett volt Rozgonyi is, aki az üt
közetet megelőző éjféli tanácskozás alkalmával igy szólott 
Hunyadihoz: »Én az ütközettől személyemre nézve nem 
félek, futni nem fogok, bár vesztemet sejtem. De te mene
külj, mert a hazának tereád még máskor is szüksége lesz.« 
Rozgonyi a csatában a jobbszárnyat vezénylé. Az üt
közet alatt okos vezérnek és rettenthetlen katonának 
bizonyult. De a túlerőt neki sem sikerült legyőznie. 
Serege szétveretvén, néhány hű ember kíséretében Galata 
felé rohant, hogy Várnában keressen menedéket. A lako
sok azonban nem fogadják be, mire visszafordul s harag
jában, elkeseredésében halált osztogatva maga körül, meg
pillantja ifjú királyának levágott fejét, a megdöbbenés által 
mintegy megbénítva, ellenségeinek áldozatává lesz. Más 
forrás szerint másnap (1444 november n-én)a székérvárban 
öletett meg.

Visitationale Capituli i. h. Fejér X . 2. 507. X . 6. 557. X . 7. 191. 
Katona X II. 412. Sarkady István: Rozgonyi Simon. Hazánk, Pest, 1559. II. 
153. R óka: Vitae Vesprimiensium Praesulum 235. 248. Schmitth: Episcopi 
Agriensis II. 1. 32. Szalay: Magyarország története III. 74. Eubel 77. Nagy I. 
hibásan írja, hogy szepesi prépost volt IX . 784.

1397 — 1411. Csornai I s tv á n , atyja Mihály, szenttamási 
prépost, Zsigmond király alkanczellárja.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae Regni



80

Hungáriáé. Sopron vármegye története I. 562. 644. Szvorényi: Amoenitates V. 
253. Schmitth: Episcopi Agrienses I. 370. Turul V III. 199.

1397 —1439· C setn ek i L ász ló , Miklós fia, esztergomi 
áldozár, kanonokká neveztetik ki IX. Bonifácz pápa által 
1397 május 11-én. 1401-ben honti főesperes, 1411-től szent- 
györgymezei prépost. 1415-ben jelen van a konstanczi zsi
naton, 1417-ben főesperes és Gömörmegyében tizedszedő, 
1420-ban az esztergomi érsekség egyik kormányzója. 1423-ban 
mint szentgyörgymezei prépost a maga, valamint János és 
György testvérei nevében az esztergomi káptalan előtt til
takozik Pelsőczi Bebek László ellen a somkuti és dobsina- 
hegyi birtokok elfoglalása ügyében. 1422 — 1439-ig mint a 
János-lovagrend sz. Istvánról nevezett esztergomi konvent- 
jének kormányzója szerepel. 1439-ben ismét mint kormányzó 
áll az esztergomi érseki megye élén. Okleveleink szerint 
1439—1448-ig nyitrai püspök, a pápai megerősítést azonban 
ugylátszik nem tudta elnyerni, legalább római emlékeinkben 
ennek semmi nyoma.

Országos levéltár D. O. Nr. 8865. 8733. 11436. 11631. 13689. 13735. 
Ecclesiastici. Fase. 4. Nr. 12. Pozsonyi Káptalani Levéltár Caps. I .  Fase. 14. 
Nr. to. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 25. Fasc. 2. Nr. 4. Lad. 26. 
Fase. I .  Nr. 16. Fejér X . 6. 99. X . 8. 558. Vatikáni Okmánytár I. 4. 12. 
Szvorényi: Amoenitates V. 246. Knauz: Paulai sz. Vincze leányai Esztergom
ban 58. Fraknói: A  magyar kir. kegyúri jog. 506. 516. Nagy I. szerint atyja 
László, anyja Szalonai Ilona -s 1423-ban kir. kápolnai lelkész, 1432-ben pedig a 
királyné kanczellárja lett volna. III. 30. Ugyanezen a hamis nyomon jár Némethy is. 
Adatok a Chetneky-család genealógiájához czimü közleményében. Turul I. 39.

1397 —1401. K a k a s L ászló  szentgyörgymezei prépost 
és főszékesegyházi főesperes.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 
298. SzvoréifyL Amoenitates V. 246. Schm itth: Episcopi Agrienses I. 371. 
Kempnél találtam csak Kakasnak nevezve 126.

1397—1416. Ü rm én y i G e r g e ly , László fia, előbb suc
centor és kanonok, évi 15 ezüst márka jövedelemmel, azután 
az érsek éneklőkanonokká nevezi ki, amit 1400 május 13-án 
IX. Bonifácz pápa is megerősít. Az éneklőkanonokság után 
évi 30 ezüst márka jövedelmet élvezett.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.275. IO-278. 10.292. 10.408. Nemzeti 
Múzeumi Levéltár A. 1416. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. 
i .  Nr. 16. Fejér X . 2. 507. Vatikáni Okmánytár I. 4. 21 1.
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1 3 9 7  — 142i. K ajári Á b ra h á m , Mihály fia, őrkano
nok. 1399-ben IX. Bonifácz pápától még· egy kanonoki 
javadalmat nyer, amely 40 irtot jövedelmez. Az őr- 
kanonokság jövedelme ekkor 18 ezüst márkára becsültetett. 
1421-ben már nincs életben. Csak a kisebb rendeket 
vette fel.

Vatikáni Levéltár Reg. Suppl. Martini V. A. IV . Vol. 2. Föl. 165 a. 
Országos Levéltár D. O. Nr. 10.275. 10.278. 10.292 10.408. Nemzeti Múzeumi 
Levéltár A. 1416. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 2. Fasc. 3. Nr. 13. 
Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 16. Lad. 51. Fasc. 2. Nr. 4. Fejér X . 2. 798. X . 6. 
99. Vatikáni Okmánytár I. 4. 123.

1397. L á szló , Jakab fia, nyitrai főesperes.
Viskationale i. h. Fejér X . 2. 507. Pray; Specimen Hierarchiáé I. 48. 

Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397 — 1422. S ó v á r i S o ó s L á sz ló , János fia, előbb őr
kanonok és az érsek udvari papja, azután nógrádi főesperes; 
1401 augusztus 4-én IX. Bonifácz neki adományozza a titeli 
prépostságot, megengedvén neki, hogy egyúttal a főesperes- 
séget is megtarthassa; 1422—1429 pozsonyi prépost. 1429- 
ben káptalanával együtt bizonyos összeget fizet az ország 
szükségleteire. A Liber Ruber írója úgy jellemzi őt, mint 
nyughatatlan vérü, megférhetlen természetű embert. Tény, 
hogy nemcsak az esztergomi káptalannal volt pőre bizonyos 
tizedek miatt, hanem mint pozsonyi prépost is sok kelle
metlenséget okozott káptalanának, úgy hogy a kanonokok 
végre is kénytelenek voltak őt feljelenteni az érseknél, 
arról vádolván őt, hogy jogtalanul és önkényüleg adomá
nyozza az egyházi javadalmakat, hogy az elhalt káptalani 
tagok hagyatékait erőszakosan lefoglalja s hogy a szentelt 
olajok elosztásában helytelenül jár el. A prímás meghagyá
sából 1425-ben egybegyült bíróság őt azután a további 
hatalmaskodástól eltiltotta. Több helyen olvastam, hogy 
azután pécsváradi apát lett volna, de az apátok névsorában 
nem találom nevét.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.275. 10.278. Nemzeti Múzeumi Levél
tár. A. 1416. Esztergomi Káptalani magánlevéltár 26. Fasc. 1. Nr. 16. Fejér 
X . 2. 507. 681. 798. Vatikáni Okmánytár I. 4. 122. 362. Pray: Specimen 
Hierarchiáé I. 48. Rimely: Capitulum Posoniense 228. Péterffy I. 187. Nagy 
J. X . 305.

6



1 3 9 7  — 1416. L é v a i J a k a b  gömöri főesperes.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.488. Visitationale i. h. Fejér X . 2. 

507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. P á l, Kelemen fia, honti főesperes.
Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.
1397. A n d rá s , Dénes fia, komáromi főesperes.
Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.
1397. A m elia ! T am ás a szabadművészetek és orvos- 

tudományok tudora, Kanizsai János prímás udvari orvosa, 
1396-ban pozsonyi kanonok, azután sasvári főesperes.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. 691. Battyáni: Leges Ecdesiasticae 
III. 198. R im ely: Capitulum Posoniense 254.

1397—1416. J á n o s  (G a llicu s), Lóránd fia, szentistváni 
kanonok és zólyomi főesperes, csak a kisebb rendeket bírta.

Nemzeti Múzeumi Levéltár A. 1416. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 
tár. Lad. 53. Fase. i. Nr. 7. Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: 
Leges Eccletiasticae III. 198.

1397. N y itr a i P á l kanonok, csak a kisebb rendeket 
vette fel. Az egyházlátogatás alkalmával távol volt szék
helyétől.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecdesiasticae III. 198.
1397. P é te r  kanonok, az érseki helynök káplánja.
Visitationale i. b. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. E r d é ly i A n ta l kanonok.
Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III . 198.

1397— J425· C sep re g i G e r g e ly  kanonok, meghalt 1425 
márczius 2-án mint zólyomi főesperes. Házát oly feltétel 
alatt hagyományozta a káptalanra, hogy a benne lakó ka
nonokok egy arany forintot fizessenek a karkáplánoknak, 
akik ennek fejében egy nagy misét a B. Szűz tiszteletére, 
egy kis misét az angyalok tiszteletére, egy harmadikat pedig , 
a megholt lelkek üdvéért mutassanak be évente.

Visitationale Fejér X . 2. 507. Magyar Sión 1864. évf. 308. Dankó 
Hymnarium 443. Battyáni: Leges Ecdesiasticae III. 198.

1397 —1414. C súzi P é te r  kanonok. Úgy látszik ekkor 
még nem vette fel a nagyobb rendeket, mert az egyházláto
gatás alkalmával breviáriuma sem volt.

Országos Levéltár D. O. Nr. 10.275. Visitationale i. h. Fejér. X . 2· 
507. Battyáni: Leges Ecdesiasticae III. 198.
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1 3 9 7 · P é te r  kanonok, szent Adalbert kápolnájának 
igazgatója.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. S zon d i G e r g e ly  kanonok, csak a kisebb ren
deket bírta.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. O r g o n is ta  L őrin cz kanonok, szintén csak a 
kisebb rendekben.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. T orn ai B e n e d e k  kanonok az egyházlátogatás 
idején nem tartózkodik Esztergomban.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397 —1432. V e r e b é ly i M ik lós kanonok távol van a 
visitatio alkalmával. A kanonokság után 12 ezüst márkát 
élvezett. 1421 márczius 2-án V. Miklós pápa őrkanonokká 
és szent Lucza oltárának igazgatójává nevezte ki, amelyek
nek együttes jövedelme 20 ezüst márkára rúgott.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. X . 7. 416. Battyáni: Leges Ecc
lesiasticae III. 198.

1397. L ip tó i M ik lós kanonok.
Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. S z e n tp é te r i B a lá zs  kanonok.
Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 

198. Kemp tévesen Írja, hogy sz. Péter oltárának igazgatója (127.) mert e java
dalmat ekkor Bertalan élvezte.

1397. V e r e b é ly i J á n o s  kanonok.
Visitationale i. h. Fejér X . 2. 507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397 —1421. N a g y  A n ta l kanonok; 1421-ben már 
nem él.

Római Állami Levéltár. Liber Annat. Divers. Martini V. 1421 — 1423. 
Fol. 14 a. Országos Levéltár D. O. Nr. 10273. Visitationale i. k. Fejér X . 2. 
507. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. T o fen i L ász ló  kanonok, távol van Pipó gróf 
szolgálatában.

Visitationale i. h. Fejér X . 2. 515. Battyáni: Leges Ecclesiasticae III. 198.

1397. A n d rá s  mester, szentistváni kanonok, iskola- 
igazgató, csak a kisebb rendeket vette fel.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár, Lad. 53. Fase. I. Nr. 7.

1397. K ir á ly h e g y i P á l, szentistváni kanonok.
ti*
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Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1.

1397. L ip tó i M árton , Gál fia, szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I. Nr. 7.

1397. T úri F ü lö p  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 7.

1399. K u n isi V in cze  kanonok, Kanizsai János prímás 
udvari embere, ebben az évben már nem él.

Vatikáni Okmánytár I. 4. 123.

1399. Pál sasvári főesperes.
Fejér X . 2. 681.
1399. L ászló  honti főesperes.
Fejér X . 2. 690.

1399. S zéc si M ik lós, Lőrincz fia, kanonok s egyszers
mind marosi plébános.

Fejér X . 2. 573.
1399. P é te r  gömöri főesperes.
Fejér X . 2. 681.

1399. T á rn o k  B a lá zs  kanonok.
Fejér X . 2. 681.
1399. L u k á c s  komáromi főesperes.

Fejér X . 2. 681.

1399. N y itr a i F er en cz  kanonok.
Fejér X . 2. 681.

1399— 1405. E le fá n t i G e r g e ly , Péter fia, kanonok.
Országos Levéltár. D.. Ö. Nr. 8168. Fejér X . 2. 681.

1399. M ik ó fa lv i P á l, Simon fia, kanonok.
Fejér X . 2. 691.

1399. S im o n , Lőrincz fia, kanonok, Kanizsai János 
udvari embere, ez évben már nem él.

Vatikáni Okmánytár I. 4. 121.

XV. SZÁZAD.

1400— 1401. P é te r  (de Svessa) zólyomi főesperes. 
Vatikáni Okmánytár I. 4. 194. 347.

1400—1428. A n d rá s  (de Odonino—Odormo), Miklós 
fia, Kanizsai János prímás káplánja, komáromi főesperes. 
Kanizsai őt szepesi olvasókanonokká is kinevezte, ezt azon
ban nem élvezhette, mert a javadalomnak más jogos bir



85

tokosa volt. Ennek daczára elcserélte ezt 1428-ban a sasvári 
főesperességgel. Ezenkívül bírt egy esztergomi kanonokságot 
évi 120 frt jövedelemmel és egy egri káptalani javadalmat.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Mart. V. A. X II. Tom. V III. Fol. 38 b. 
Országos Levéltár. D. O. Nr. 19.261. 10.275. 10.278. 10.408. 10.685. Nem
zeti Múzeumi Levéltár. A. 1416. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. 
Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 2. 798. X . 5. 438. X . 6. 740. Zalavármegye tör
ténete II. 402. Péterffy I. 178. Vagner: Analecta Scepusii III . 50.

1400. J a k a b  kanonok és gyarmati plébános,
Országos Levéltár. D. O. Nr. 25.882. Fejér X . 2. 796.

1400. A n ta l kanonok, egyúttal sarlói plébános.
Fejér X . 2. 798.
1400. B a lá zs  kanonok, csepregi plébános.
Fejér X . 2. 798.
1400. G e rg e ly  kanonok, berneczei plébános.
Fejér X . 2. 798.
1400. G e r g e ly  kanonok és váczi ólvasókanonok.
Fejér X . 2. 798.

1400. P á l (de Curia) kanonok.
Fejér X . 2. 798.

1400. P é te r  kanonok, succentor.
Fejér X . 2. 798.

1400. Z a la n k a  J á n o s  kanonok.
Fejér X . 2. 798.

1400—1415. B o r sy  M ih á ly  alőrkanonok. Meghalt 1415 
márczius 11-én.

Dankó : Hymnarium 443. Magyar Sión 1864. évf. 318. Kemp 128.

1402. S zá n tó i M ik lós, Marchard fia, esztergomi és 
váradi kanonok s a váradi egyházban szent Demeter kápol
nájának igazgatója, ez évben mindezen javadalmairól lemond.

Vatikáni Okmánytár I. 4. 476— 479.

1402. M ihály  (de Siled), Domonkos fia, pécsi clericus, de- 
czember 12-én esztergomi kanonokká neveztetik ki a pápa 
által. A kanonia évi jövedelmét 50 arany forintra becsülték. 
Deczember 30-án pedig elnyerte a 18 ezüst márkát jöve
delmező szucsányi plébániát, úgy azonban, hogy az általa 
eddig bírt zólyomi plébániáról, amelynek évi jövedelme 
hasonlóképen 18 márkára rúgott, mondjon le.

Vatikáni Okmánytár I. 4. 47b. 479.
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1403. P é te r  olvasókanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 2. Fasc. 3. Nr. 13. Való

színűleg csak tévedésből Íratott olvasókanonoknak, mert ebben az időben Frank 
István szerepel e minőségben. Vagy talán helyettes olvasókanonok volt ?

1405—1443. P é te r  mester kanonok, a B. Szűz kápol
nájának igazgatója. Meghalt 1443 május 9-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fasc. 4. Nr. 5. 
Magánlevéltár. Lad. 46. Fasc. 5. Nr. 25. Fasc. 6. Nr. 1. Fejér X . 6. 145. 
Dankó: Hymnarium 447. Az esztergomi főkáptatan birtokaira vonatkozó ok
mányok tára. 40. Magyar Sión 1864. évf. 308.

1406. J á n o s , Jakab fia, gömöri főesperes, egri, boszniai 
kanonok, királyi káplán. VII. Incze pápa megerősíti a fehér
vári prépostságnak Zsigmond király által részére történt 
adományozását. A főesperesség jövedelme ekkor 20 ezüst 
márkára becsültetett. A pápa kiköti, hogy e javadalomról 
még ez év folyamán lemondjon.

Lehet, hogy ugyanaz, aki 1389-ben Tornaijai néven kanonok lett. Monu
menta Romana Episcopatus Vesprimiensis. II . 349.

1410—1413. E s z te r g o m i (Ú jv á ro s i)  P é te r  mester 
1396-ban pozsonyi, 1410-től esztergomi és budai kanonok. 
Mint pozsonyi plébános, házát a plébániának ajándékozta.

Fejér X . 5. 430. Rimely: Capitulum Posoniense 254.

1411. Z an a G e r g e ly  kanonok. A pápa november 5-én 
megerősíti őt a szepesi olvasókanonokságban, melynek jöve
delme évi 100 frt volt. Az esztergomi kanonokság után 
60 arany forintot kapott évenkint.

Vatikáni Levéltár. Reg. Johann. X X III . A. II. Föl. 247 b. Esztergomi 
Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 16.

14 11. P á l (de Rikasph) hönti főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. Nr. 16.

1413—1425. P ő s ty é n i T am ás, György fia, az egyházjog 
tudora, honti főesperes. E javadalom után 20 ezüst márka 
jövedelmet élvezett. 1414 február 26-án a pápa megerősíti 
őt az esztergomi kanonokságban, mit az érsek adományozott 
neki s amely évi 50 arany forintot hozott neki. 1415-ben jelen 
volt a konstanczi zsinaton. 1418-ban elnyerte a nyitrai fő- 
esperességet. Később mint érseki helynök is működött.

Vatikáni Levéltár. Reg. Johann. X X III . An. X . Lib. 56. Fol. 81. 
Suppl. Mart. V. A. I. Lib. V II. Fol. 22 b. Országos Levéltár. D. O. Nr.
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10.685. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér 
X . 5. 438. X . 6. 740. X . 8. 558. Péterffy I. 188. Lányi: Magyar egyház- 
történelme I. 597.

1415. J á n o s , István fia, esztergomi, budai és veszprémi 
kanonok február 24-én a pápa által váczi kanonokká nevez
tetik ki, amely után 60 arany forint illette meg.

Vatikáni Levéltár. Reg. Johann. X X III . A. V. Lib. i. Föl. 56.

1418. B e n e d e k  kanonok, phisicus ebben az évben már 
nincs életben.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Mart. V. A. I. Tom. IX . 275 b.

1418—1425. B o d o n i D o m o n k o s , Gál fia, kalocsai cle
ricus, váradi kanonok. Valószínűleg egy azzal a Domonkos 
őrkanonokkal, aki mint egyházjogtudor 1402 —1417. szerepel. 
1418 julius havában esztergomi kanonokká nevezi ki a pápa, 
mely javadalma után 40 ezüst márka nézett reá. Ugyan
ekkor más javadalmak elfogadására is engedélyt kért s 
folyamodik, hogy szabadon végrendelkezhessék vagyonáról, 
úgyszintén hogy gyóntatót tetszése szerint választhasson. 
Még ugyanebben a hónapban elnyeri a szentistváni pré- 
postságot s egy főszékesegyházi kanonokságot, amelynek 
együttes jövedelme 500 arany forintra rúgott. Midőn Kani
zsai János, a sz. Istváni prépostságot újból alapította és java
dalmazta, Bodoni mint prépost 1419 május 19-én arra kéri 
a pápát, hogy az érsek rendelkezéseit erősítse meg.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Mart V. A. I. Lib. V II. Föl. 23 a. Lib. V III. 
Föl. 220 a. Lib. IX . Föl. 275 b. A. II . Tom. X IV . Fol 456. Esztergomi 
Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 6. 99. 735. 781. 
Péterffy I. 184. Lányi: Magyar egyháztörténelme I. 597. Bunyitay II. 117. 
Mathes: Veteris Arcis Strigoniensis Descriptio. Strigonii, 1828. p. 24. Rupp : 
Magyarország helyrajzi története. Pest, 1870. I. 8.

1418. C om es kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.685.

1418—1422. H ed re i M ik lós, Gergely fia, veszprémi- 
egyházmegyei áldozár, Kanizsai prímás által honti főesperessé 
neveztetik ki; mire ő junius 27-én ebben a pápától magát 
megerősittetni kéri. A főesperesség jövedelmét ekkor 30 
ezüst márkára becsülték.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Martini V. A. I. Lib. V II. Föl. 22 b. Fejér 
X . 6. 483.
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1418. P é te r  kanonok.
Fejér X . 6. 152.

1419— 1431. Á g o s to n  felszentelt püspök (Toloniensis— 
Thalonensis) káptalani, majd érseki helynök. 1431-ben bizo
nyítja, hogy egy templomot még 1419-ben felszentelt Mária 
Magdolna tiszteletére. Ugyanezen évben Lechniczen is szen
telt templomot sz. Sodok tiszteletére.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.869. 36.787. Fejér X . 6. 228. Katona 
X II. 383. Yagner: Analecta Scepusii III. 185. Az országos levéltárban őrzött 
pecsétek mutatója 1.

1420. T am ás szentgyörgymezei prépost.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.

1420. F e k e te  J á n o s  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.
1420. P o g r á n i I s tv á n  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.
1420. E r d é ly i I s tv á n  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3.

1420. L ip ta i M árton  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.

1420. F e k e te  M ihály szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani .Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.

1420. V iz k e le t i  I s tv á n  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.
1420. G isari P é te r  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 3. Fejér 

X . 6. 283.

1420. L ászló  kanonok, az Oltáriszentség kápolnájának 
igazgatója, tizedszedő Barsmegyében.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 10.904. Ecclesiast. Fasc. 2. Nr. 25.

1420— 1438. G alam b ok i M ih á ly  kationok, 1429-től az 
Oltáriszentség kápolnájának igazgatója.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Ease. 2. Nr. 4. Magán- 
levéltár. Lad. 44. Fasc. 3. Nr. 15. Fejér X . 7. 134. Schier: Memoria Pro
vinciae Hungaricae Augustinianae 102.
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1420. J á n o s  nógrádi főesperes.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 70. Fase. i. Nr. 14.

1420—1447. T om p a T am ás mester kanonok, az egy
házjog tudora. Meghalt 1447 augusztus 30-án mint zólyomi 
főesperes és házát oly feltétellel hagyományozta a káp
talanra, hogy utódja halála évfordulóján egy aranyat fizes
sen a karkáplánoknak s ezek összesen hat szentmisét mutas
sanak be, három énekes misét: egyet a B. Szűz, egyet sz. 
Mihály és egyet az apostolok tiszteletére; és három kis misét: 
a megholt hívekért, a bűnök bocsánatáért és sz. Dorottya 
tiszteletére.

Pozsonyi Káptalani Levéltár. Capsa 9. Fase. I .  Nr. 18. Esztergomi 
Káptalani Országos Levéltár. Capsa 44. Fase. 4. Nr. 6. Az esztergomi főkáp
talan birtokaira vonatkozó okmányok tára 123. D ankó: Hymnarium 453.

1421. D én es , László fia, kanonok, ez évben már nem él.
Római Állami Levéltár. Divers. Martini V. A. 1421 — 1423. Föl. 137 b.

1421. S o k ly ó i P é te r  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 13. 

Fejér X . 6. 420.
1421. M erai T am ás, Antal fia, kanonok; jövedelme 

10 ezüst márka.
Római Állami Levéltár. Divers. Mart. V. A. 1421— 1423. Föl. 137 b.

1421. Z á k á n i T am ás, Kozma fia, kanonok; évi jöve
delme 19 ezüst márka.

Római Állami Levéltár. Divers. Mart. V. A. 1421— 1423. Föl. 14 a.

1421 —1429. M iklós az egyházjog tudora, olvasókano
nok, érseki helynök. Hontmegyében fekvő orsáni birtokát, 
mely akkor néptelenül állott, minden hozzátartozó jogokkal 
együtt, a saját és övéi lelkiüdveért az esztergomi káptalan
nak adományozta oly kikötéssel, hogy ennek fejében a 
főszékesegyházban minden hétfőn szent misét végezzenek.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 13. 
Fejér X . 6. 420. X . 7. 134.

1421. J a k a b  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 11.021. Az országos levéltárban őrzött 

pecsétek mutatójá 15.

1421 —1425. G e r g e ly  zólyomi főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. 2. Nr. 5. Lad. 53. 

Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 6. 740. és Péterfiy I. 188. Györgynek olvasták.
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1422—1425. G evitz  F er en cz  nagyprépost, 1422 október 
15-én folyamodik a pápához, hogy erősítse meg őt e java
dalmában s az esztergomi kanonokságban, amelyeknek évi 
jövedelme 155 tiszta ezüst márka. Zsigmond király proto- 
notariusa volt.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Martini V. A. V. Lib. X I. Föl. 55. Eszter
gomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 6. 479. 
Zichy-család Okmánytára V III. 81. Kemp szerint már 1400-ban kanonok 129.

1424. V á ri P é te r  (de Castro) kanonok, ekkor már nincs 
életben.

Római Állami Levéltár. Divers. Mart. V. A. 1424— 1427. Föl. 22 a.

1424. B e sz te r c z e b á n y a i F er e n c z  (de Nowazolio), Miklós 
fia, kanonok; jövedelme 35 arany forint.

Római Állami Levéltár. Divers Mart. V. A. 1424— 1427. Föl. 22 a.
1425—1457. T e m e sv á r i M iklós az egyházjog és a 

szabadművészetek tudora, éneklőkanonok, érseki helynök, a 
bázeli zsinaton ügyhallgató. 1450 táján felcseréli javadal
mát a szentistváni prépostsággal. 1455-ben egy prépostságá- 
hoz tartozó váczi házat királyi engedélylyel felcserél egy 
budai házzal, amit 1457-ben Henrik budai polgárnak 14 
arany forintért bérbe ad. Meghalt 1457 julius i-jén. A 
szentistváni káptalannak budai házát s egy esztergomi szől- 
lejét hagyományozta azzal a feltétellel, hogy hetenkint három 
szentmise végeztessék.

Vatikáni Levéltár. Regest. Bullarum Datariae An. IV . Lib. II . B. Fasc. 
152. Országos Levéltár. D. O. Nr. 12.391. 12.978. Veszprémi Káptalani 
Országos Levéltár. Capsa B. Nr. 25. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. 
Capsa 14. Fasc. 1. Nr. 3. Magánlevéltár. Lad. 25. Fasc. 2. Nr. 8. Lad. 47. 
Fasc. 2. Nr. 3. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 2. 31. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. i f . Fasc. 
2. Nr. 6. Fasc. 3. Nr. 8. 12. Fejér X . 7. 416. 687. Zichy-család Okmánytára 
IX . 165. Katona X II. 837. PéteríFy I. 187. Az esztergomi főkáptalan bir
tokaira vonatkozó okmányok tára 131. 196. Mathes: Veteris Arcis Strigoniensis 
Descriptio. 24. R u p p : Magyarország helyrajzi története I. 8. Az országos levél
tárban őrzött pecsétek mutatója 22. Dankó : Hymnarium 451. Magyar Tudo
mányos Értekező I. 139. 224. Magyar Sión 1864. évf. 309.

1425—1428. T o rd a sz i M ih ály  sasvári főesperes. 1428- 
ban elcseréli javadalmát a szepesi olvasókanonokságért.

Vatikáni Levéltár. Suppl. Mart. V. A. X II. Tom. V III. Fol.’ 386. 
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6.

1425. M árton  szentgyörgymezei prépost.
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Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 
6. 749. Péterffy I. 188.

1425. P á l szenttamási prépost.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér 

X . 6. 740. Péterffy I. 188. Kemp szerint egy személy azzal, aki 1399-ben 
mint sasvári főesperes szerepel. 129.

1425. J á n o s  honti főesperes, az orvostudományok tu
dora, a szabadművészetek tanára.

Pozsonyi Káptalani Levéltár. Capsa 9. Fasc. 1. Nr. 18. Esztergomi Kápta
lani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. Fejér X . 6. 740. Péterffy I. 180.

1425 —1427. J a k a b  nógrádi főesperes. Meghalt 1427 
márczius 27-én.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6. D ankó: 
Hymnarium 443. Magyar Sión 1864. évf. 308.

1425. M árton  gömöri főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 6.

1425. T o ln a i M ik lós kanonok.
Fejér X . 6. 740. Péterffy I. 188.

1425. S z e p e s i A n d rá s  kanonok, a szabadművészetek 
tanára.

Fejér X . 6. 749. Péterffy I. 188.

1425. F er en ez  kanonok.
Fejér X . 6. 740. Péterffy I. 188.
1425. T am ás a szentistváni káptalan őrkanonokja.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 4. 6. Fejér 

X . 6. 781.
1425. M iklós (de Prata?) szenttamási kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 4. 5. 6. 

Fejér Sántának olvasta. X . 6. 781.

1425. B a jn a i G e r g e ly  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 4. 6. Fejér 

X . 6. 781.

1425. G a lg ó czi M ik lós szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 4. 6. Fejér 

X . 6. 781.

1425. T h ú róezi B á lin t  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 4. 5. 6. 

Fejér X . 6. 781.
1425. P á lo s i A n d rá s  szentistváni kanonok, proto notarius.
Országos Levéltár. D. O. Nr. t i . 642. 12.040. 12.177. Esztergomi K áp

talani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 4. 6. Fejér X . 6. 781.
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1427· S z e n tlá sz ló i L ászló  kanonok, az Oltáriszentség 
kápolnájának igazgatója. Meghal május 4-én.

Dankó : Hymnarium 447. Magyar Sión 1864. évf. 308.
1427. G ú n ya  A n d rá s  kanonok.
Zichy-cs&Iád Okmánytára V III. 316.
1427 —1446. J á n o s  baccalaureus, nógrádi főesperes. 

1446-ban megjelenik a váczi káptalan előtt, mint káptala- 
nának képviselője.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fase. 2, Nr. 4. 
Magánlevéltár. Lad. 24. Fase. 3. Nr. 7. Lad. 4 1 . 'Fase. 10. Nr. 30. Lad. 51. 
Fase. I .  Nr. 2. 31. Kemp 130.

1428—1432. M ih ály  nagyprépost. 1428-ban a bécsi 
egyetemen a bölcsészeti kar hallgatója.

Fejér X . 7. 309. 416. Fraknói: Magyarországi tanárok és tanulók a 
bécsi egyetemen a X V . és X V I. században. Bpest, 1874. 44· 1·

1429. M in d szen ti G y ö r g y  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 12.071.

1429. Z ele i F er en cz  kanonok.
Fejér X . 7. 180.

1429. V á sá rd i M iklós kanonok, szent László oltárának 
igazgatója.

• Fejér X . 7. 134.

1429. B á lin t  (Fekete?) szenttamási és szentistváni kano
nok, hontmegyei tizedszedő ellen, a sági prépost panaszt 
emel az országbíró előtt, mivel egyik jobbágyát zsarolta és 
megverte.

Országos Levéltár. Ecclesiast. Fasc. 32. Nr. 29. Fejér X . 7. 180.
1430—1432. R ek esi P á l olvasókanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 2981. Fejér X . 7. 416.
1432—1436. F er en cz  zólyomi, 1435-től sasvári főes

peres, érseki helynök.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 12.736. 12.978. Fejér X . 7. 442. 530.
1432. M iklós olvasókanonok.
Római Állami Levéltár. Divers. Pauli II. Anat. Lib. I. Fol. 119. t. 

Fejér X . 7. 416.

1435 —1453. M iklós szentistváni prépost. Úgy látszik 
1450 táján felcseréli javadalmát Temesvári Miklós éneklő
kanonokkal.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 14.159. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 18. Fasc. 2. Nr. 4. Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3.
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Lad. 51. Fase. I .  Nr. 2. 31. Lad. 53. Fase. I. Nr. I I .  Fejér X .
7. 687.

1435. G y ö r g y  kanonok és váczi éneklőkanonok.
Fejér X . 7. 609.
1435—1438. B o r sv a i G y ö r g y  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 12.662. Esztergomi Káptalani Országos 

Levéltár. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 4.

1436. P é te r  kanonok, succentor.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 44. Fase. Nr. 15.

1436 — 1447. S ü m e g i Im re kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 25. Fase. 2. Nr. 4. Lad. 44. 

Fase. 3. Nr. 15. Lad. 53. Fase. 1. Nr. 11. Katona X II. 875.
1436. G y ö r g y  előbb szenttamási prépost, ez évben pedig 

főszékesegyházi kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 44. Fase. 3. Nr. 15.

1438 — 1453. S zem e réd i B a lá zs gömöri főesperes.
Vatikáni Levéltár. Reg. Bullarum Datariae A . IV . Lib. II. B. Föl. 152. 

Veszprémi Káptalani Magánlevéltár. Vesprim. Ecclesia Nr. 45. Esztergomi K áp
talani Országos Levéltár. Capsa II. Nr. 12. Nr. 1. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 4. 
Magánlevéltár. Lad. 45. Fásc. 4. Nr. 11. 12. Fasc. 8. Nr. 9. Fasc. 12. Nr. 
13. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 2. 11. 31. Fejér X I. 382. 
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 129.

1438—1453. M árton nyitrai főesperes. 1448-ban meg
bízza őt az esztergomi érsek, hogy a veszprémi prépost és 
káptalan közt fenforgó perben ítéljen.

Veszprémi Káptalani Magánlevéltár. Vesprimiensis Ecclesia Nr. 40. Esz
tergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fasc. 2. Nr. 4. Magánlevéltár. 
Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 2. 11. 31.

1438—1453. T a p o lcza i B e n e d e k  kanonok.
,  Ezstergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fasc. 2. Nr. 4. Lad. 

47. Fasc. 2. Nr. 3.
1438. D o m o n k o s severini (szerémi?) püspök, esztergom- 

egyházmegyei főesperes (nincs megjelölve hogy milyen) 
veszprémi kanonok és a veszprémi egyházban a Kér. Szent 
János és sz. Pál apostolok oltárának igazgatója.

Fejér X I. 197.
1439. V en cz e l szenttamási prépost. A pápa őt márczius 

7-rén egri püspökké nevezi ki, de még ugyanezen év junius 
5-én »ex certis rationabilibus causis« megsemmisíti a ki
nevezést, mielőtt a bullák elküldettek volna.
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Vatikáni Levéltár. Bullae Datar. A. I. Lib. 107. Föl. 87. Fraknói: 
Magyar kir. kegyúri jog. 513.

1439—1453. L án czi P é te r  nagyprépost; testvérei 
György és Lukács. Fraknói szerint a pápa 1440 május 3-án 
Agmándi Péter esztergomi prépostot váczi püspökké nevezte 
ki; 1449-ben pedig Hunyadi János a kalocsai érsekségre 
terjesztette őt fel, mielőtt azonban a pápa kinevezte volna, 
meghalt. Miután okleveleinkben 1439—1453. Lánczi Péter 
szerepel nagyprépost gyanánt, vagy azt kell hinnünk, hogy 
Agmándi nem volt esztergomi nagyprépost, vagy pedig, hogy 
még Lánczi előtt bírta e javadalmat, aminek különben 
semmiféle más nyomára nem találtunk.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 3. Fase. 4. Nr. 23. 
Capsa 18. Fase. 4. Nr. 16. Magánlevéltár. Lad. 26. Fase. 3. Nr. 12. 13. Lad. 
47. Fase. 2. Nr. 3. Lad 51. Fase. 1. Nr. 2. 31. Lad. 53. Fase. I. Nr. 11. 
Fraknói: Magyar kir. kegyúri jog. 155. 519.

1443. A su r a i F er en ez  kanonok, meghal augusztus 
10-én. Végrendeletében a vár alatt saját költségén épített 
házát utódjainak hagyományozta, oly kikötéssel, hogy aki 
benne lakik, egy arany forintot fizessen a karkáplánoknak, 
akik halála évfordulója napján 3 misét végezzenek lelkeüdveért.

Dankó: Hymnarium 453. Magyar Sión 1864. évf.. 308.

1443. H o ssza sz a i B o th o s  I s tv á n . Atyja Péter való
színűleg Biharmegyében lakott. Az ő nevével először 1437- 
ben találkozunk, amidőn már dömösi prépost és a királyi 
iroda főnöke volt. Ekkor ajándékozza neki és Péter nevű 
testvérének Zsigmond király Csehországban, a hussziták 
megtérítése körül szerzett érdemei megjutalmazásául, a 
biharmegyei Félegyháza negyedrészét. Erzsébet királyné 
is dicséri hűségét, ügyességét és neki adományozza Halom 
és Vecsés pestmegyei birtokokat. Időközben váczi éneklő
kanonokká és váradi kanonokká neveztetik ki. Ezen idő
tájban veszi fel fivérével a Tahi nevet. 1443-ban mint szent
tamási prépost két szőllőt vásárol. A dömösi prépostságot 
úgy látszik élete végéig megtartotta, mert 1465-ben még 
ennek neveztetik. 1465—1473 közt halhatott meg.

Országos Levéltár. D. O. 13.317. Esztergomi Káptalani Országos Levél- 
tái. Capsa 49. p'asc. 7. Nr: 13. Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 1.
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Károlyi-család Oklevéltára II. 250. Szvorényi: Amoenitates V. 253. Bunyitay 
II. 130. Fraknói: Magyar kir. kegyúri jog. 168.

1443 táján. P r á g a i K on rád  honti íoesperes, orvos.
Tkeiner II. 403.

1444 —1462. G e r g e ly  milkói püspök, egyideig honti 
főesperes. 1444-ben a késmárki templomnak 40 napi búcsút 
engedélyez. 1452-ben felszenteli a pozsonyi székesegyházat. 
Több éven keresztül működött mint érseki helynök.

Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1453. Theiner II. 403. Katona X III. 
289. Wagner: Analecta Scepusii I. 59. 278. Magyar Sión 1867. évf. 407.

1445. S zep es i G ásp ár kanonok, a pápa által vizsgáló
bíróul rendeltetik ki a szepesi prépost és a savniki konvent 
közti peres ügyben.

Katona X III. 423. W agner: Analecta Scepusii I. 334.

1446—1450. B o lch á rd i G y ö r g y  olvasókanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 12. 

Magánlevéltár. Lad. 51. Fase. i. Nr. 2. 31.

1446—1463. Ö rm én y  T am ás az egyházjog licentiatusa, 
szentgyörgymezei prépost. 1447-ben a szebeni és brassói 
dekanatusok egyházlátogatójává nevezi ki az esztergomi 
érsek és az esztergomi főegyházmegyére nézve az eretnek
ség bűnének kutatásával bízza meg.

Primási Egyházi Levéltár. A. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 
Lad. 45. Ease. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 
2. 31. 33. Katona X III . 566. Szvorényi: Amoenitates V. 246. Benkő: Mil- 
kovia. Viennae, 1781. I .  248.

1446—1469. S o ó k i M ik lós előbb mint őrkanonok, majd
1459-től mint éneklőkanonok szerepel. A Liber Ruber szélén, 
neve mellett, más kézzel odaírva azt olvassuk, hogy meghalt 
1468-ban Esztergomban. Azonban ez téves, mert még egy 
1469 márczius havában kelt oklevelet aláír.

Primási Egyházi Levéltár. A. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 
Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. Lad. 51. Fasc. I. Nr. 2. 
31. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 140.

1446. A lb er t barsi főesperes, az egyházjog tudora.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 2. 31.
1446—1460. M árk zólyomi főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. I .  Nr. 31. Lad. 53. 

Fasc. I .  Nr. 11.
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1446— 1460. P e n e z i J á n o s  komáromi főesperes.
Primási Egyházi Levéltár. A. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 

Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 
2. 31. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 11.

1446. M a g h a lc s i A n d rá s  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 13.926. 25.199.

1447. G alsa i J á n o s  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. I .  Nr. I I .

1447 —1462. G y a r m a th y  M ih ály  szentistváni ka
nonok.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.771. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 
tár. Lad. 53. Fasc. I. Nr. 11. Teleky J. Hunyadiak kora. Pest, 1852.
X L 37.

1447. E s z te r g o m i B e r e c z k  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. I I .

1447— 1462. Á b r a h á m  a szentistváni káptalan őr- 
kanonokja.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.771. Esztergomi Káptalani Magán- 
.levéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 11. Teleky: Hunyadiak kora. X I. 37.

1447. E c sed i G e r g e ly  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. I .  Nr. 11.

1447. T am ás kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. I. Nr. r í .

1447. P á p ó c z i O sva ld  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. I I .

1447 — 1459. E s z te r g o m i O rbán előbb szentistváni ka
nonok, majd 1453-ban a főkáptalan tagja s a szabadművé
szetek mestere. 1459-ben gömöri főesperes.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459· Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. 'Lad. 53. Fasc. 1. 
Nr. í r .

1447 —1466. F a r n a d i M á ty á s  kezdetben mint a szent
istváni káptalan tagja, 1459-től mint főszékesegyházi kanonok, 
1462-ben pedig mint a sz. Péter apostol oltárának igazgatója 
szerepel.

Primási Egyházi Levéltár. A. Vet. 1459· Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 14. Fasc. 7. Nr. 2. Magánlevéltár. Lad. 45. Fasc. 5. Nr. 9. 
Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 11. Lad. 71. Fasc. 1. Nr. 3.
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1448 — 1453· S ze m e r é d i L á sz ló  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 52. Fase. 6. Nr. 20. 

Magánlevéltár. Lad. 47. Fase. 2. Nr. 3.

1450—1469. A lb e r t, György fia, nógrádi, 1457-től 
nyitrai főesperes, érseki helynök, az egyházjog tudora. 
1459-ben felhatalmazza a pápa, hogy szabadon választhasson 
magának gyóntatót.

Vatikáni Levéltár. Reg. Bullarum Datariae A. IV . Lib. II . B. Föl. 152. 
Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.030. 15.459. 15.752; Primási Egyházi Levéltár. 
A. Vet. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. 
Theiner II. 338. Zichy-család Okmánytára IX . 305. 389. 595. Zalamegye tör
ténete II. 553. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 
140. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója I .  Magyar Sión 1869. 
évf. 737.

1450. M ihály  sas vári főesperes.
Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Dat. A. IV . Lib. II. B. Föl. 152.

1450—1459. Im re kanonok, a B. Szűz oltárának igaz
gatója, Szécsi Dénes prímás káplánja és tanácsosa.

Primási Egyházi Levéltár. A. Vet. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Sopronmegye 
története II. 357.

1452— 1459. Ú jv á r o s i L ázár kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. Vet. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8.

1453— 1459. J e n ő i P é te r  kanonok.
Esztergomi Káptalani magánlevéltár. Lad. 48. Fasc. 2. 2. Nr. 3. 8.

1453. M árk zólyomi főesperes. ·
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3.

1453. B e reczk  alőrkanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 4 7. Fasc. 2. Nr. 3.

1453—1481. A s s z o n y fa lv a i O stfi M ik lós nagyprépost. 
Atyja László soproni főispán, anyja Felsőlendvai Bánfi Anna. 
Született 1438-ban. Tanulmányait Bolognában végezte. V. 
László az ő érdemeire való tekintettel megengedi, hogy a 
kigyókői várat, melyet Zsigmond király lerontatott, újból 
felépíthessék. Ennyi mindaz, amit felőle tudunk. Nevével 
találkozunk még 1477 sőt 1481-ben is, daczára annak,

7
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hogy 1473 és 1474-ben két más egyént is nagyprépostnak 
mondanak okmányaink.

Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1458. Primási Egyházi Levéltár. A. Vet. 
1459. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 3. Fase. 5. Nr. 20. 
Capsa 14. B'asc. 7. Nr. 83. Capsa 18. Fase. 4. Nr. 10. Magánlevéltár. Lad. 
45. Fase. Nr. 9. Lad. 47. Fase. 2. Nr. 8. Lad. 51. Fase. I .  Nr. 33. 
Hazai Okmánytár II. 339. Sopronmegye története II. 405. Koller IV. 81. Az 
esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 136. 140. Catalogus 
Manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Univ. Bpestin. 332. Kaprinay : Hun
gária Diplomatica. Vindobonae, 1767. II. 439. Vagner: Adalékok. 436. Abel 
Jenő: Adalékok a Humanismus történetéhez Magyarországon, Bpest, 1880. 215. 
Egyetemes Philologiai Közlöny IV . 33. Turul V III. 184— 185. Magyar Sión 
1869. évf. 737.

1453—1482. T r e v iso i S im o n . Az istriai Vosich család
ból származott s Montonában született; valószínű, hogy 
családja innen Trevisoba telepedett át s ő is innen vette 
fel nevét. 1453-ban szenttamási prépost, majd még ugyan
ebben az évben az esztergomi káptalan olvasókanonokja és 
V. Lászlónak udvarában kedves ember. 1453-ban a király 
meghagyásából Rómába megy követségbe. 1457-ben mint 
olvasókanonok és királyi tanácsos, az egyházjog tudora, a 
római jog licentiatusa Párisba utazik, hogy VII. Károly 
franczia király leányát V. László prágai udvarába kisérje.
1460-ban elhagyja Magyarországot s mint velenczei pátri
árka nyer alkalmazást; a következő év őszén pedig antivarii 
érsekké neveztetett ki, azonban ennek daczára is Velenczé- 
ben maradt. 1463-ban a zengi püspökség kormányzójává 
lett, de tisztét csak helyettese által töltötte be. Még ez 
évben Magyarországba jön, mint a pápa követe Mátyás 
királyhoz. Midőn Bondomerio pátriárka meghalt, nem akarta 
sem az antivarii érsekség, sem a zengi püspökség kormá
nyát átvenni, hanem inkább visszatért Esztergomba, ahol 
egyúttal érseki helynök lett. 1467-ben az antivarii érseki 
székben találjuk őt, két év múlva Rómában telepedik meg, 
s mint Borgia Rodrigo helynöke átveszi a pápai cancellaria 
vezetését. 1473 november 26-án a capo d’istriai püspökségre 
helyeztetik át s a patrasi érsek czimét nyeri el. 1481-ben 
Mátyás király őt a pápánál bibornoki méltóságra ajánlja s 
magasztalva írja felőle, hogy »amikor Magyarországban idő
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zött, jeles erényeivel s becsületességével az ő és mindazok 
szeretetét, akikkel érintkezésbe lépett, kivívta.« A bíbort 
azonban nem nyerte el. 1481-ben még mindig bírja az esz
tergomi lectoratust és egy misealapitványt tesz, amelynél 
fogva az egyik esztergomi kanonok, Simon és Juda napján, 
ameddig ő életben van, az Oltáriszentség tiszteletére, halála 
után pedig a megholtakért, egy szentmisét végezzen. És 
hogy a hívek annál nagyobb számban, annál szívesebben 
jelenjenek meg a szentmisén, a pápánál kieszközölte, hogy 
akik egyúttal meggyónnak és megáldoznak, egy év és negy
vennapi búcsút nyerjenek.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 16.305. 31.850. Primási Egyházi Levéltár. 
A. Vet. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 44. Ease. 4. N. 13. 
Lad 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Lad. 50. Fasc. 1. Nr. 
10. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 33. F raknói: Mátyás király és Simon patrasi érsek. 
Századok 1895. évf. 495. Katona X III . 1210. Kovachich: Formulae solem- 
nes styli. Pestini, 1799. P· 394· 397* Vagner: Adalékok 436. Czaich G. Reges- 
ták a római dataria levéltárnak bulláiból. Bpest, 1899. 21. 30. 35. Az országos 
levéltárban őrzött pecsétek mutatója 29.

1453. C sitá r i J á n o s  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3.

1453. S z e n tk e r e s z t i T am ás kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. Kemp 

szerint a sz. kereszt oltárának igazgatója, de én ezt abból az egy oklevélből, 
amely kezem közt volt, nem olvastam ki.

1453. G alam b ok i M ihály  kanonok, az Oltáriszentség 
oltárának igazgatója.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3.

1453—1454. K ö v e ssz a r v i G o sz to n y i J á n o s , Mihály 
fia, sasvári főesperes, pozsonyi kanonok.

Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1454. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 
tár. Lad 47. Fasc. 2. Nr. 3.

1453—1460. T a p o lc sá n i K e lem en  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. 

Fasc. 2. Nr. 3.
1453—1483. S zá n tó i A m b ru s kanonok, 1458-tól a 

szentistván káptalan prépostja. 1469-ben tótbakai, vinári és 
báthi birtokait, melyeket 1500 arany forinton zálogban bírt, 
alapítványként a szentistváni káptalannak adományozta, hogy

7*
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a kanonokok száma 6-ról 8-ra emeltessék fel. Alapitó levelé
ben kikötötte, hogy a káptalan minden évben ‘küldje ki 
egyik tagját a jövedelmek beszedésére, aki ennek felét, mig 
ő él, neki adja át, másik felét pedig a nyolcz kanonok 
ossza szét maga között; az őt illető rész felől halála esetére 
úgy rendelkezett, hogy az biztos helyen mindaddig össze- 
gyüjtessék, amig valami birtokot lehet rajta vásárolni. A ka
nonokok tartozzanak minden évben, mig ő él, egy szent 
misét a Szentlélek tiszteletére bemutatni, halála után pedig 
sz. Mihály tiszteletére. Ha pedig megtörténnék, hogy nevezett 
birtokokat a zálogból visszaváltanák, akkor az 1509 forinton 
földbirtokot vásároljanak a káptalan részére. E rendelkezésé
nek végrehajtásával az az időszerinti szentistváni prépostot, 
a B. Szűz és az Oltáriszentség kápolnáinak igazgatóit bízta 
meg. Adományát az érsek is megerősítette 1469 márczius
17-én. 1474-ben Földes János örököseitől Esztergomban 
házat vesz, melyet később végrendeletileg a prépostságra 
hagyományoz, hogy halála évfordulóján minden kanonok 
egy misét végezzen lelke üdvéért. Meghalt 1483 ápril 21-én 
s eltemettetett a szent István-templomban. Porai és síremléke 
1823-ban a Bakacs-kápolna sírboltjában lettek elhelyezve.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.233. 15.865. Primási Egyházi Levéltár 
A. V. 1459· Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 45. Fasc. 1. Nr. 33. 
Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 33. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 
I I .  13. 14. Fasc. 3. Nr. 13. 16. Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Reg. 
Scient. Univers. Budapest. 463. 612. Szvorényi: Amoenitates V. 250. Wagner: 
Analecta Scepusii I. 341. Vagner: Adalékok 436. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 136. 138. 145. Magyar Sión 1867. évf. 
428. Liber Ruber 63. 121.

1453 —1460. V a sv á r i T am ás kanonok, 1459-től sasvári 
főesperes. Sz. András apostol nyolczada alatt a sz. Háromság 
oltárán egy szentmisét tartozott évente a megholt lelkekért 
bemutatni.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. p'asc. 2. Nr. 3. 8. Liber Ruber 145.

1453—1460. S z a tm á r n é m e ti K e lem en  kanonok, 1456- 
tól zólyomi főesperes.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8.



101

1 4 5 3 —^460· P o g r á n i B e n e d e k  kanonok, az egyházjog 
tudora.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8.

1453—1472. K ozárd i L ászló  barsi főesperes, 1459-től 
szenttamási prépost, az egyházjog tudora. Egy időben, mint 
a Liber Ruber Írója feljegyezte róla, azt vitatta, hogy őt 
közvetlen az éneklőkanonok mellett, az őrkanonok előtt, illeti 
meg a hely a káptalanban. Természetesen elutasították e 
kívánságával. 1463-ban mint bíró ítél a zágrábi káptalan és 
a kamenszkoi pálosok közt fenforgó peres ügyben.

Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Sixti IV . A. IV . Lib. i. Föl. 125. Pri
mási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 
45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Theiner II. 458. Szvorényi: 
Amoenitates V. 253. Kerchelich I. 180. Az esztergomi főkáptalan birtokaira 
vonatkozó okmányok tára 149.

1453 — 1476. L ip p a y  M ih á ly  őrkanonok, az egyházjog 
tudora.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770. Primási Egyházi Levéltár. A. V. 
1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 38. Fasc. 9. Nr. 24. Lad. 45. 
Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3. 8. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 17. 33. 
Fasc. 2. Nr. 8. 16. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok 
tára 140. Vagner: Adalékok 436.

1453. S zered i B e reczk  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3.

1453. T am ás szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 3.

1453. B u dai L őr in cz szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr, 3.

1454. L ászló  kanonok, az esztergomi érsek által kiren
delt biró.

Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1454·
1457. J á n o s , Péter fia, kanonok ekkor már nem él.
Vatikáni Levéltár. Suppl. Nicol. V. A. IV . Tom. II. Fol. 166.
1457. M iklós, Mihály fia, esztergomi clericus a pápa 

által kanonokká neveztetik k i ; jövedelme 12 ezüst márka.
Vatikáni Levéltár. Suppl. Nicol. V. A. IV . Tom. II. R . 176. Föl. 166.
1457—1462. N ig e c z i B a lá zs szentistváni kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.771. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 

Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 9. Teleky: Hunyadiak kora X I. 37.
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1 4 5 7 · P é te r  (de Ungaria) kanonok, julius havában szi
gorlatot tesz a kanonjogból a bolognai egyetemen.

Fraknói: K ét hét olaszországi könyv- és levéltárakban. Magyar Könyv
szemle 1878. évf. 133.

1457 —1461. A r a n y o s i J á n o s  szentistváni kanonok,
1461-ben a főkáptalan tagja.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 26. Fasc. 4. Nr. 6. Lad. 53. 
Fasc. 2. Nr. 9. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 2.

1458. Z u b o g i L u k á c s  szentistváni kanonok, barsmegyei 
tizedszedő. Bizonyítja, hogy Cseh László a sarlói plébános 
házában 20 forintot lefizetett.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.306. Ecclesiast. Fasc. 4. Nr. 15.

1459—1480. G e r g e ly  barsi főesperes, a szabadmű
vészetek mestere és az egyházjogból licentiatus. 1467-ben 
a gyarmathi malom felügyelő tisztjeként szerepel.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17770. Ecclesiast. Fasc. 4. Nr. 21. Primási 
Egyházi Levéltár. A. Y. 1459. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 
14. Fasc. 8. Nr. 21. Magánlevéltár. Lad. 38. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. 
Nr. 8. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára. 136. 140. 
Vagner: Adalékok 436.

1459—1463. L ak i K aczér  B e n e d e k  kanonok, 1463-ban 
gömöri főesperes.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. 
Nr. 8. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 33.

1459—1465. D a v o th i D én es  kanonok. 1465-ben azt a 
panaszt olvassuk felőle, hegy erőszakkal elfoglalta a honti 
főesperességet.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. Theiner II. 403.

1459—1470. P e s th i L őr in cz  kanonok. Meghalt 1470 
márczius 21-én.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. Lad. 51. Fasc. 1. 
Nr. 33. Kemp 132.

1459—1460. V e sz te n ic z i M ik lós. 1456-ban mint káp
talani jegyző írja magát alá; 1459-től kanonok.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.030. Primási Egyházi Levéltár. A. V. 
1459. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. 
Fasc. 2. Nr. 8.
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1459—1462. D ecsi J a k a b  kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459· Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 24. Fasc. 3. Nr. 16. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 
2. Nr. 8.

1459. V e z e k é n y i D á v id  kanonok.
Prímás! Egyházi Levéltár A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459—1460. V is e g r á d i B e re cz k  kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. Y. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459—1462. P a liz n a i P é te r  kanonok; 1462-ben a B. 
Szűz oltárának igazgatója s a káptalan képviselője.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459. S e lly é i A n d rá s  kanonok, az egyházjog tudora.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459—1491. T ú ron i M ihály . Először 1459-ben talál
kozunk vele mint kanonokkal. 1460-ban az egyik oklevélben 
már nógrádi főesperesnek mondatik, bár máshol azt olvassuk, 
hogy Szécsi Dénes bibornok-érsek csak 1463 —1465 közt 
adományozta neki a főesperességet. 1463-tól mindvégig mint 
milkói püspök és esztergomi érseki helynök működik. 1464- 
ben egyszersmind pécsi kanonok és Esztergomban sz. Margit 
oltárának igazgatója. Ugyanezen évben Lévai Cseh László 
150 írtért elzálogosítja nála hontmegyei peröcsényi birtokát. 
1468-ban II. Pál pápa neki adományozza a nógrádi főes
perességet, egy esztergomi és egy pécsi kanonokságot és 
felhatalmazza, hogy eddigi javadalmai és a sz. Margit oltár 
jövedelme mellett, még más javadalmat is szerezhessen. 
1470-ben felmenti őt a pápa a római látogatás kötelezettsége 
alól. 1474-ben a pápa neki adományozza a szentgyörgy- 
mezei prépostságot, mely után 75 arany forint jövedelmet 
kap és mint kalocsai prépost is emlittetik. Ugyanezen évben 
bírónak rendeltetik a veszprémi püspök és Peleskei Ördögh 
Mihály közti perben. 1476-ban javadalmazza sz. Fábián és 
Sebestyén, sz. Mihály arkangyal és sz. Lucza oltárait. 
1484-ben az ő rendeletére Feger Tibold budai könyvárus
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egy breviáriumot ad ki, mely az első Magyarországban. Ma 
az egyetemi könyvtárban őriztetik. 1463-ban sz. Fábián és 
Sebestyén oltárának egy ma a Magyar Nemzeti Muzeum 
tulajdonában levő misekönyvet ajándékozott. Szent Margit 
oltárának pedig egy házat építtetett az őrkanonok házával 
szemben, oly kikötéssel, hogy lakója egy arany forintot 
adjo'n a karkáplánoknak, akik ennek fejében minden évben 
három szentmisét végezzenek, egyet a Szentlélek, egyet sz. 
Mihály s egyet sz. Margit tiszteletére. Végrendeletében budai 
házának kétötödét a Szentháromság kápolnájára hagyta. 
Mikor halt meg, nem tudjuk ; annyi azonban bizonyos, hogy 
nem 1460 május 22-én, mint több helyen olvassuk.

Vatikáni Levéltár. Reg. Suppi. Sixti IV . A. III. Lib. I. Föl. io. A. 
V. Lib. I .  Föl. 254 b. Országos Levéltár. D. O. Nr. 16.036. 16.669. 16.826. 
17.369. 17.614. 17.770. 17.793. 18.184. 19.162. 19-503. Ecclesiast. Fasc. 3. 
Nr. 15. Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1478. Primási Egyházi Levéltár. A. 
V. 1459. 1460. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 23. Fasc. 9. 
Nr. 13. Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. 
Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. 18. Lad. 71. Fasc. 1. Nr. 9. Theiner II. 444. 
Katona X V . 633. X V I. 758. Kovachich: Formulae solemnes styli 417. 431. 
Scriptores Minores II. 384. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó 
okmányok tára 136— 152. Czaich: Regesták 10. 15. 49. Az országos levéltár
ban őrzött pecsétek mutatója. 22. Magyar Könyvszemle 1894. évf. 113· Magyar 
Sión 1864. évf. 309. 1867. évf. 407. Uj Magyar Sión 1880. évf. 511.

1459. T ú róczi B e re cz k  kanonok, az egyházjog 
tudora.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán
levéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459 —1460. K u sa li G e rg e ly  kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 45. P'asc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459—1489. T h a ra ta i T am ás kanonok, az Oltáriszent- 
ség kápolnájának igazgatója. 1486-ban budai házát a szent 
István-káptalannak adományozza azon feltétel alatt, hogy az 
őrkanonok és a többi kanonokok hetenkint egy misét hétfőn 
a megholtakért, egyet pedig szombaton a B. Szűz tiszteletére 
legyenek kötelesek bemutatni. Ha a misék végzését neve
zettek, vagy utódaik, a prépost figyelmeztetése után is egy hó
napon túl elhanyagolnák, a prépost a ház tulajdonjogát ruházza
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át Mária Magdolna oltárára, a szentmiséket pedig egy erre 
kijelölt áldozár végezze.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 14. Fase. 8. Nr. 21. Caps. 53. Fase. 2. Nr. 36. Magánlevéltár. 
Lad. 27. Fase. 2. Nr. 14. Lad. 45. Fase. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fase. 2. Nr. 8. 
Lad. 51. Fase. 1. Nr. 17. 33. Lad. 53. Fase. 3. Nr. 17. Lad. 72. Fasc. 2. 
Nr. 3. Katona X V . 157. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó ok
mányok tára 149.

1459—1460. V e n d é g !  M ihály  kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459—1483. L o v a s i Im re kanonok, a káptalan képvi
seletében jár el.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Caps. 14. Fasc. 7. Nr. 2. Fasc. 8. Nr. 21. Magánlevéltár. Lad. 26. 
Fasc. 4. Nr. 16. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. 
Fasc. 2. Nr. 8. Lad. 51. Fasc. 1. Nr. 33. Katona X Y . 72.

1459—1460. M átyás nógrádi főesperes.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 

levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. Nr. 8.
1459. H ü g ei M árton  kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 

tár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459—1462. K o m já th i A n ta l kanonok, az egyházjog ' 
tudora, a sz. László-oltár igazgatója.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8. Lad. 72. Fasc.
2. Nr. 3.

1459. B ereczk  kanonok, az Oltáriszentség kápolnájá
nak igazgatója.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459 .-Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 47. Fasc. 2. Nr. 8.

1459. V e n e c o i P é te r  kanonok.
Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1459.

1460. P é te r  I s tv á n , András fia, kanonok.
Római Állami Levéltár. Pii II. Annat. Lib. II. Fol. 143 b.
1460. L aab i Im re kanonok.
Kemp 133.

1460. T a p o lcza i G e llér t szentgyörgymezei kanonok, 
egy peres ügyben mint Lévai Cseh László képviselője sze
repel a bíróság előtt.
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Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.459.
1460. V á r a lja i K e lem en  szenttamási kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 45. Fasc. 8. Nr. 9.

1460 után. R o n fe ld t  J á n o s  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Saec. Capsa I. Fasc. 8. Nr. 19.

1461. R ec ze n c z i J á n o s  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Caps. 18. Fasc. 3. Nr. 9.

1461 —1462. T h a rn ó cza i T am ás kanonok, succentor és 
az Oltáriszentség kápolnájának igazgatója.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fasc. 3. Nr. 9. 
Magánlevéltár. Lad. 24. Fasc. 3. Nr. 16. Lad 26. Fasc. 5. Nr, I .

1462— 1476. S o ó k i D öm jén  a szentistváni káptalan 
őrkanonokja. 1463-ban a káptalan nevében elismeri, hogy 
Mátyás király anyja Erzsébet bizonyos budai ház és rét 
fejében 16 forintot lefizetett.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.771. 17.842. 37.643. Esztergomi Káp
talani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1. Teleky: Hunyadiak kora X I. 37.

1463. K ap u s R á lin t. 1430-tól sz. Péter bazilikájában 
pápai magyar gyóntató és rendjének főügyviselője. Az ő 
közbenjárására ajándékozza IV. Eugén pápa 1446 augusztus 
i-jén a dömösi monostort a pálosrendnek. V. Miklós pedig 
1447 november 25-én, kiváló kegyelmében óhajtván — 
úgymond — részesíteni, dömösi perjellé nevezi ki. Miután 
azonban Hunyadi János kormányzó erről tudomással nem 
bírt, s a dömösi prépostságot másnak adományozta, Kapus, 
aki 1447 tavaszán mint V. Miklós pápa követe Magyar- 
országban járt, bár személyét tisztelet környezte s a leg
előkelőbb főurak barátságukkal tisztelték meg, jogait, nem 
érvényesíthette. Midőn tehát küldetéséből Rómába vissza
tért, 1451-ben a perjelségről lemondott. 1463 körül Szécsi 
Dénes érsek adományozásából elnyerte a honti főesperes- 
séget. 1465-ben azonban erről is lemondott.

Theiner II. 493. F raknó i: Magyar királyi kegyúri jog 166— 173.

1463— 1470. A c sk ó i G y ö r g y  szentgyörgymezei kano
nok, 1470 táján éneklőkanonok.

Primási Egyházi Levéltár. A. Y. F . E. Nr. 15. Kovachich : Formulae 
solemnes styli 397.

1463. L ászló  kanonok.



107

Országos Levéltár. D. O. Nr. 35.643.
1463. P é te r  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 35.643.

1464—1496. F e lső  L e n d v a i P é te r , Henrik fia. 1463-ban 
mint győrmegyei clericus és hites jegyző szerepel. 1464-től 
kanonok.

Primási Egyházi Levéltár. A. V. 1463. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 14. Fase. 8. Nr. 21. Kovachich : Formulae solemnes styli. 397. 
Kemp 134.

1465. T am ás kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 14. Fase. 8. Nr. 9.

1465 —1480. V á ra d i P é te r . És nem Várdai, ahogy őt 
leveleinek kiadója Wagner Károly elnevezi. Valószínűleg 
Váradon született, vagy legalább itt töltötte gyermekkorát. 
Vitéz János gondoskodása folytán a legjobb nevelésben 
részesül. 1465-ben, midőn Vitéz a váradi püspökséget a 
primási székkel cseréli fel, Váradi is követi őt Esztergomba, 
ahol kanonokká lesz. Majd Bolognába megy tanulmányait 
folytatni. Hazajővén, királyi titkárrá neveztetik ki. 1476-ban 
a királyi kegy az erdélyi káptalan prépostságához, majd a 
szentjobbi és földvári apátságokhoz juttatja őt. 1478-ban 
a király első titkára, a cseh királyság pecsétjének őre. 
1479-ben titkos kanczellárrá s végre 1480-ban kalocsai 
érsekké lesz. 1489-ben a nyarat Mátyás király oldalán tölti 
a török ellen való hadjáratban; a béke megkötése után 
is Mátyás közelében él mint Mátyás legbizalmasabb embere, 
ugyannyira, hogy a hatalmas elméjű és szavú érseket a 
pápai követ »a király jobbszemének« nevezi. A nagy király 
udvarában otthonos humanisták közt is előkelő helyet foglal 
el s Mátyás őt bízza meg Janus Pannonius költői műveinek 
összegyűjtésével. A király mind több jósággal halmozza őt 
el. Budavárában házat ajándékoz neki, neki adományozza a 
péterváradi apátságot, királyi helytartóvá teszi, Rómában 
pedig lépéseket tesz bibornokká nevezése érdekében. A 
szerencse azonban elbizakodottá tette. A királylyal szemben 
követelő, fenhéjázó eljárást kezdett követni, sőt ha a király 
nem akarta elhatározásait neki alárendelni, fenyegető nyilat
kozatokra ragadtatta magát. Mátyás ezt már nem tűrhette
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el. 1484 nyarán az érseket fogságba vettette s az árvái 
várba vitette. A pápa közbevetette ugyan magát érette, de 
bár legátusa minden követ megmozdított, csak 1489-ben sike
rült kieszközölnie, hogy fogságát a visegrádi várral cserél
hesse fel. Itt vette a hirt Mátyás király haláláról is. Midőn 
Corvin János őt szabadon bocsátotta, visszatért érsekségébe, 
hogy egészen főpásztori gondjainak éljen. Politikával ezentúl 
nem foglalkozott; a haza biztonsága és a béke helyreállítása 
volt legfőbb vágya. Egyházmegyei zsinatokra hívta össze 
papjait, egyházi látogatásokat végeztetett. Ulászló is állandó 
jóakaratával tüntette ki ő t; kikéri tanácsait, felkeresi őt 
és heteken keresztül elmulat házánál. Halála idejét nem 
ismerjük. Annyi bizonyos, hogy az érseki szék 1501 ju
nius havában már üresen áll. Levelezéseit kiadta Wag
ner Károly e czim alatt: Petri de Warda epistolae. Po- 
sonii, 1776.

Fraknói V. Váradi. Péter élete. Bpest, 1884. , Katona : Historia Colocen- 
s.is Ecclesiae I. 457— 501. Kemp 134.

1465—1466. L u k á c s , Zsigmond fia, esztergomi clericus 
honti főesperessé lesz, mely után jövedelme 16 ezüst márka. 
1466-ban pedig felhatalmazza a pápa, hogy több javadalmat 
is bírhasson.

Római Állami Levéltár. Divers. Pauli II. 1465 — 1466. Anat. I. Fol. 
119 b. Theiner II. 403. Érd.ujhelyi: Kutatásaim a római levéltárakban. Bpest, 
1896. 14. 1.

1467. D u lh á z y  J á n o s  gömöri főesperes.
Csak Kempnél találtam 133. 1.
1467 —1488. K u th a s i T a m á s, Gál fia, vasvári pré

post, esztergomi és győri kanonok, az egyházjog tudora, 
érseki helynök; a római Szentlélek-társulat tagja. Egy 
győri nagyutczai házat, mit 350 arany forintért vett meg, 
hagyományozott az esztergomi káptalanra, bizonyos misék 
fejében.

Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Datar. Sixti IV . A. III. Lib. 5. Föl. 
135 a. A. IV . Lib. I. Föl. 135. Országos Levéltár. D. O. Nr. 16.701. 16.953. 
17.064. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 5. Fase. 7· Nr. 5. 
Capsa 6. Fase. 7. Nr. 14. Capsa 14. Fase. 8. Nr. 21. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 
3. Capsa 34. Fase. 2. Nr. 1. Magánlevéltár. Lad. 38. Fase. 9. Nr. 24. Vatikáni 
Okmánytár I. 5. 3. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 33.
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1468— -1 4 7 9 · C sa n á d i P é te r  kanonok, a B. Szűz oltárá
nak igazgatója, az egyházjog tudora. 1469-ben megveszi 
500 arany forintért a kápolna részére Közép-Béél helység 
felerészét. 1479-ben pedig Bajon helység felerészét s a sz. 
Anna városrészben, a királyi városi kapu előtt épített házát, 
minden hozzátartozó jogokkal együtt, a B. Szűz kápolnájá
nak ajándékozza, az általa ugyanitt sz. Péter és Pál, sz. 
Lőrincz és sz. Miklós tiszteletére emelt oltárok előtt mon
dandó szentmisék fejében. A miséket a következő sorrendben 
kívánta végeztetni: hétfőn a megholtakért, szerdán a bűnök 
bocsánatáért, pénteken Krisztus kínszenvedése és szombaton 
a B. Szűz tiszteletére. Kikötötte, hogy abban az esetben, ha 
valamelyik kápolnaigazgató a misék végzésében hanyag
ságot tanúsítana, a káptalan a birtok és a ház haszonél
vezetét ruházza át más kanonokra. Ha pedig kisebb mulasztás 
történt, a jövedelemből vonjon el bizonyos részt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa i .  Fasc. 4. Nr. 10. 
Capsa 14. Fasc. 8. Nr. 21. Magánlevéltár. Lad. 46. Fasc. 6. Nr. 5. Lad. 71. 
Fase. I. Nr. 4. Kerchelich: Historia ecclesiae Zagrabiensis 180. Az esztergomi 
főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 135. 143. 205.

1469— 1499. K e sz tö lc z i M ih ály  olvasókanonok, királyi 
titkár. 1469-ben követül küldetik Mátyás király által Bécsbe. 
1497 junius 25-én arra kéri levelében Váradi Péter kalocsai 
érsek, hogy Janus Pannonius pécsi püspök nála levő költői 
műveit küldje el neki rövid időre, hogy leírathassa, vagy 
pedig másoltassa le azokat számára. Az esztergomi főszékes
egyház északi tornya alatt sz. Jeromos tiszteletére kápolnát 
építtetett a gyóntatások végzésére. Siriratát 1764-ben talál
ták meg Esztergomban s ez igy hangzott: Strigoniensis 
inest lector post fata Michael, qui tumulum vivus fecit et 
aediculam. Scriptor regis erat, falsique pericula saecli diver
tit: vita tutior ista fuit anno salutis 1400— az utána követ
kező számokat elmosta az idő.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 19.982. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 52. Fasc. 7. Nr. 2. Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 6. Nr. 6. 
Katona X V . 403. X V III. 59. Bonfinii: Rerum Hungaricarum Decades. Lip- 
siae, 1771. p. 571. Petri de W arda epistolae p. 74. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 149. Magyar Sión 1866. évf. 774·
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1469. T ordai L u k á cs kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 14. Fase. 8. Nr. 21.

1469—1497. K á p o ln a i J a k a b  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 14. Fase. 8. Nr. 21. 

Capsa 52. Fase. 7. Nr. 2. Magánlevéltár. Lad. 27. Fase. 2. Nr. 14. Lad. 47. 
Fase. 6. Nr. 6. Knauz: A Garammelletti Szentbenedeki apátság. Bpest, 1890. 
I. 137. Vagner : Adalékok 435. Magyar Sion 1866. évf. 774.

1469—1476. A n ta l zólyomi főesperes, az egyházjog 
tudora.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770. Az esztergomi főkáptalan bir
tokaira vonatkozó okmányok tára. 149.

1469—1497. I b a fa lv a i T am ás. 1462-ben mint az esz
tergomi szentszék hites jegyzője szerepel. Azután kanonok, 
az Oltáriszentség kápolnájának igazgatója, amelyről azonban 
1489-ben lemond s végre 1479 táján szentgyörgymezei pré
posttá lesz. Estei Hippolyt kiskorúsága alatt 7 éven keresz
tül általános érseki helynök. 1493-ban tartományi zsinatot 
tartott, amelynek végzéseit csak annyiban ismerjük, amennyi
ben azokat az 1494-iki nyitrai zsinat átvette. Egy ideig a 
pannonhalmi főapátság kormányzója is volt.

Római Állami Levéltár. Divers. Sixti IV . Annat. Lib. IV . Fol. 169 a. 
Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Datar. Sixti IV . A. IV . Lib. II. Föl. 168. Suppl. 
Innoc. V III. A. IV . Tom. X IV . Fol. 23 a. Országos Levéltár. D. O. Nr. 
15.722. 19.460. 19.930. 31.850. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 
14. Fase. 8. Nr. 21. Capsa 34. Fase. i i . Nr. 6. Capsa 44. Fase. 6. Nr. 20. 
Magánlevéltár. Lad. 19. Fase. 3. Nr. 5. Lad. 26. Fase. 5. Nr. 2. Lad. 72. 
Fase. 2. Nr. 4. Katona X V I. 94. 758. Péterffy I. 201. Schm itth: Episcopi 
Agrienses II. 198. Pray: Specimen Hierarchiáé II. 354. Szvorényi: Amoeni
tates V. 246. Lányi: Magyar egyház történelme I. 451. Rupp : Magyarország 
helyrajzi története I. 17. Czaich: Regesták 12. 30. Magyar Sión 1866. éyf. 771.

1469—1474. B a u rio  D é n e s , György fia, honti főes
peres, javadalma után 25 ezüst márka jövedelme van. 
1474 junius 17-én megengedi neki a pápa, hogy két java
dalmat is élvezhessen.

Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Datar. Sixti IV . A. III. Lib. 5. Föl. 224. 
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 140.

1470. Im re szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1.

1470. M iklós szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. I .
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1470. A n d rá s  a szentistváni káptalan kanonokja.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I. Nr. 1.
1470—1486. T aszári L ász ló  szentistváni kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Esztergomi káptalani Magánlevél- 

tár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. 1. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó 
okmányok tára 148.

1470—1476. C seh i P á l a szentistváni káptalan tagja.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 

Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1.

1470 — 1476. S z ig l ig e t i  J a k a b  szentistváni kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 

tár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. t.
147,0. M ihály  a szentistváni káptalan tagja.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1.

1471 —1485. V e r e sm a r ty  B á lin t  kanonok. 1452-ben a 
bécsi egyetemen a bölcsészeti kar hallgatója. 1470-ben a 
szabadművészetek mestere és az egyházjbg baccalaureusa. 
1474-ben megbízza a pápa, hogy Mihály milkói püspökkel 
hozzon ítéletet a veszprémi püspök és Peleskei Ördögh 
Miklós közti perben. 1478-tól helyettes érseki helynök.

Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Datar. Sixti IV . A. III. Lib. I. Föl. 4. 
Országos Levéltár. D. O. Nr. 18.073. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 
27. Fasc. 2. Nr. 14. F raknói: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen a X IV . 
és X V . században. Czaich: Regesták 9. 24. Az országos levéltárban őrzött 
pecsétek mutatója 36.

1471 —1486. C se s z tr e g i Im re kanonok, 1480-tól barsi 
főesperes. 1471-ben a bécsi egyetem hittudományi karán 
sz. János evangéliumát adja elő. Az egyetem jegyzőkönyvé
ben szeptember 14-éről ezt olvassuk: »M. Emericus defecit 
in tempore isto, facultas eundem suspendit ab inceptione 
suorum cursuum usque ad festum Paschae.«

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14. Fraknói : 
Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a X IV . és X V . században. 
29. 36. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 149.

1471. M ad arasi M árton  kanonok.
Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 21.
1471. G e rg e ly  kanonok. Lemondván javadalmáról, a 

pálosrendbe lépett s itt 1472 —1475. mint rendfőnök mű
ködött. Mátyás király előtt oly nagy kegyben állott, hogy 
több ízben meglátogatta őt a sz. Lőrinczről nevezett Buda
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melletti zárdában s barátságos beszélgetés közt sétált vele 
a zárda folyosóin, sőt néha még a borkamrába is elment 
vele. 1479-ben halt meg a szentség hírében.

Eggerer: Fragmen Panis Corvi Protoeremitici. Viennae, 1663. p. 246. 
Orosz: Synopsis Annalium Ordinis S. Pauli. Sopronii, 1747. p. 92. Magyar 
Sion 1865. évf. 591. 1.

1473. N a lá cz i G y ö r g y  szenttamási prépost meghalt 
augusztus 31-én.

Kovachich : Scriptores Minores II. 379. Danlcó: Hymnarium 453. 
R upp: Magyarország helyrajzi története I. 16.

1473. N a g y -L u c se i O rbán  szenttamási prépost, budai 
kanonok és királyi alkanczellár.

Anjoukori Okmánytár II. 224. R u p p : Magyarország helyrajzi törté
nete I. 16.

1473. L é v a i M árton  pozsonyi kanonok esztergomi 
kanonokká lesz.

R im ely : Capitulum Posoniense 257.

1474. K á lm á n e se h i D o m o n k o s  a B, Szűzről nevezett 
fehérvári prépost, nyitrai főesperes, pápai protonotarius.

Római Állami Levéltár. Divers Sixti IV . Annat. Lib. IV. Fol. ι66.

1474 —1475. P r o sc h io  J á n o s  szentistváni prépostnak, 
királyi titkárnak megengedi a pápa, hogy két javadalmat 
élvezhessen.

Vatikáni Levéltár. Reg. Bull. Sixti IV . A. III. Lib. V. Fel. 89. Mat- 
hes: Veteris Arcis Strigoniensis Descriptio 24. R upp: Magyarország helyrajzi 
története I. 8.

1475— 1479. D o ro g h á z i L ász ló  kanonok, 1475-ben a 
bécsi egyetem hallgatója.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 18.184. Fraknói : Magyarországi - tanárok 
és tanulók a bécsi egyetemen a X IV . és X V . században. 74.

1476. Im re sasvári főesperes.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770.

1476— 1486. F a r n a d i L őr in cz  szentistváni kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Az esztergomi főkáptalan birtokaira 

vonatkozó okmányok tára 148.

1476—1485. B a jo n i I s tv á n  komáromi főesperes, váczi 
kanonok, az egyházjog tudora. 1478-ban mint a pápai követ
től kiküldött biró szerepel.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770. 18.073.



113

1476 —15°5· S e g e s d i A m b ru s előbb szentistváni kano
nok, 1484-ben a szenttamási káptalan tagjává lesz, 1486-tól 
pedig mint a szentistváni káptalan őrkangnokjával talál
kozunk vele.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 
tár. Lad. 53. Fasc. 2. Nr. 27. Fasc. 4. Nr. 28. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 148. 163. M athes: Veteris Arcis Strigo- 
niensis Descriptio 24. és R u p p : Magyarország helyrajzi története I. 8. tévesen 
Írják, hogy 1484— 1491. szentistváni prépost lett volna.

1476—1513. A rm ai G e r g e ly  szentistváni kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 

tár. Lad. 53. Fasc. I. Nr. 16. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó 
okmányok tára 148. 163.

1476—1486. N á n d o ri B e n e d e k , a szentistváni káptalan 
kanonokja.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.842. Az esztergomi főkáptalan bir
tokaira vonatkozó okmányok tára 148. Itt azonban Naszvadnak iratik.

1476 —1477. P é te r  honti íőesperes.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770. Yagner: Adalékok 436.

1476—1477. K á lm á n c se h i G y ö r g y  éneklőkanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770. Vagner: Adalékok 436.

1476—1507. G arázd a P é te r  nyitrai főesperes. 1507-ben 
halt meg mint szentistváni prépost és eltemettetett a szent 
István-templomban; 1823-ban pedig porai a Bakacs-kápolna 
sírboltjába vitettek át.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 17.770. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár 
Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14. Vagner: Adalékok 436. Mathes: Veteris Arcis 
Strigoniensis Descriptio 24. R upp: Magyarország helyrajzi története I. 8. Magyar 
Sión *1867. évf. 428.

1477. J e n ő i A m b ru s gömöri íőesperes.
Vagner: Adalékok 436.

1477. I s tv á n  szenttamási prépost.
Vagner: Adalékok 436.

1478—1486. Ib r á n y i I s tv á n  őrkanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 149. Csak 

Kempnél találtam Ibrányinak nevezve 149.

1479. M eg y er i B e r ta la n  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. 18.184.
1479. P é te r  éneklőkanonok.
Czaich: Regesták 24.

8
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1 4 7 9 - C ze g léd i I s tv á n  kanonok.
Czaich : Regestáb 24.
1479. S á n d o r i T am ás kanonok.
Czaich : Regesták 24.

1479. C sö rg ő i I s tv á n  kanonok.
Czaich : Regesták 24.

1480. G e r g e ly  kanonok.
Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 12.
1480. P ál nógrádi főesperes, mint apostoli szentszéki 

megbízott kiközösítéssel sújtja a kürthi plébánia pénzének 
lefoglalóit.

Knauz jegyzetei.
1480. R o d e r ik  olvasókanonok, portuensi püspök.
Liber Ruber n o .  Kemp 134.
1481. L ő rét B e r ta la n  kanonok.
Czaich : Regesták 31.
1483. A lm á si A m b ru s kanonok, sz. Balázs napján a 

főoltárnál minden évben tartozott egy szentmisét bemutatni 
a megholt lelkek üdvéért.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14. Liber 
Ruber p. 153.

1 4 8 3 . S y m a  M árton  előbb 1478-tól nyitrai őrkanonok, 
ez évben esztergomi kanonokká lesz.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14. Vagner: 
Adalékok 108.

1483. G e r g e ly  éneklőkanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14.

1483. R oh od i I s tv á n  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 9.

1483. E s z te r g o m i I s tv á n  kanonok. 1456-ban mint tanú 
s a szabadművészetek baccalaureusa ir alá egy okiratot.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 15.030. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 
tár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14.

1483. F a rn a d i M á ty á s kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14.
1483—1494. E s z te r g o m i G y ö r g y  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27· Fasc. 2. Nr. 14. Lad. 47. 

Fasc. 6. Nr. 6.

1483. J á n o s  zólyomi főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 2. Nr. 14.
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1483· R ub y M ik lós szentgyörgymezei kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 18.795.
1483— 1485. B o rsi L a jo s aquilai püspök, mindkét jog 

tudora, érseki helynök. Nápolyi születésű ember volt; meg
halt Rómában 1485 november 12-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 44. Fase. 6. Nr. 20. Az 
országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 19. Ughelli: Italia Sacra I. 391. 
Gams 851.

1484— 1513. G aray A n ta l esztergomi és nyitrai kano
nok, sz. Péter oltárának igazgatója. Több ízben szerepel az

* esztergomi káptalan előtt mint a nyitrai káptalan képviselője. 
Végrendeletében az esztergomi káptalanra bizonyos misék 
fejében budai házát, a nyéki (Hontmegye) templomnak pedig 
egy kelyhet hagyományozott.

Nyitrai Káptalani Levéltár. Fasc. 2. Nr. 16. Esztergomi Káptalani Magán- 
levéltár. Lad. 71. Fasc. 1. Nr. 5. Vagner: Adalékok i l l .  Kemp 134.

1484—1489. G rab or ia i M ik lós kanonok, sz. Miklós 
oltárának igazgatója; 1484-ben az oltár javairól leltárt készít. 
1489-ben az Oltáriszentség oltárának igazgatója lesz.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 24. Fasc. 3. Nr. 30. Lad. 72. 
Fasc. 2. Nr. 4. Magyar Sión 1868. évf. 809.

1484 — 1499. C so m a h á za i G o sz to n y i A n d rá s  szentist- 
váni prépost. Végrendeletében bizonyos pénzösszeget hagyo
mányozott a szentistváni káptalanra, amelyet János öcscse, 
esztergomi őrkanonok, Budán helyezett el, hogy annak ka
matai fejében bizonyos misék végeztessenek. Meghalt 1499 
okt. 22-én s eltemettetett a sz. István-templomban. Sirirata 
szerint »pietate in Deum ac patriam, liberalitate in suos, be
neficentia in omnes doctos probosque darus, cunctis defletus«. 
Síremléke 1823-ban a Bakacs-kápolna sírboltjába vitetett át.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Fasc. 4. Nr. 25. 
Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 3. Nr. 1. Lad. 46. Fasc. 3. Nr. 19. Lad. 53. 
Fasc. 3. Nr. 21. M athes: Veteris Arcis Strigoniensis Descriptio 24. R upp: 
Magyarország helyrajzi története I. 8. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonat
kozó okmányok tára 149. Magyar Sión 1867. évf. 428.

1486—1507. J e s tr a ld ó i M axen ez nápolyi clericus, szent
tamási prépost. Sok ideig perben állott Vas Tamás esztergomi 
clericussal a prépostság és egy esztergomi kanonokság miatt, 
aki azokat jogtalanul lefoglalta. A pert mind a három fo-

8»
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rumon meg is nyerte. 1507-ben II. Gyula pápa megkeresi 
II. Ulászló királyt, felkérvén, hogy hajtassa végre az ítéletet 
és hajtassa be az időközben elhalt Vas Tamás örökösein 
azt a 3000 aranyat, amivel Jestraldói a javadalom bitorlása 
következtében megrövidült.

Theiner II. 574. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok 
tára 149.

i486 —1495. F ü lö p  zólyomi főesperes és budai kano
nok. 1496-ban már nem él.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Cápsa 6. Fasc. 7. Nr. 13. 16. 
Capsa 30. Fasc. 7. Nr. 3. Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. c. Nr. I I .  Az esz
tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 149.

i486—1491. Pf íOÜ G y ö r g y  kanonok, a B. Szűz oltárá
nak igazgatója, érseki helynök.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 19.542. Vatikáni Levéltár. Czaich Gilbert 
szives közlése. Katona X V I. 758. -

i486. P ia c e n z a i M ik lós érseki helynök.
Magyar Tudományos Értekező I. 156.

i486—1494. M arm elli D o n a t olasz származású Arrez- 
zoból, ferrarai kanonok, Estei Hippolyt érsek helynöke és 
az esztergomi érseki palota kormányzója, az egyházjog tudora.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 19.212. Esztergomi Káptalani Magánlevél- 
tár. Lad. 47. Fasc. 6. Nr. 6. Katona X V III. 96. Kovachich: Formulae solem- 
nes styli 537.

i486. P o z s o n y i Á k o s szentistváni kanonok.
Az esztergomi főkáptalán birtokaira vonatkozó okmányok tára 148.

i486. F e g y v e r n e k i  P é te r  szentistváni kanonok.
Az esztergomi. főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 148.

i486—1513. N y ir -B á to r i I s tv á n  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az esz

tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 148. 160. 163.

i486—1493. P á l, atyja Imre, anyja Margit; testvére 
Váradi Péter kalocsai érseknek, akinek valószínűleg szintén 
része volt abban, hogy esztergomi nagypréposttá neveztetett 
ki. Igazgatója volt a B. Szűz oltárának. Midőn Mátyás király 
Váradi Péter érseket fenyegető nyilatkozatai miatt fogságba 
vetette, Pál mindent elkövetett, hogy helyzetén változtasson. 
Ugylátszik még attól sem riadt vissza, hogy maga előtt a 
király előtt védelmezze testvére ügyét s az ellene követett
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eljárást igazságtalannak nyilvánítsa. De ezzel nemcsak hogy 
nem segített a fogoly sorsán, hanem még magának is bajt 
szerzett vele, mert a király őt is megfosztotta javadalmától. 
1490-től Rómában tartózkodik s augusztus 7-én beiija saját 
és családja nevét a Szentlélek-társulat könyvébe. 1491-ben 
testvére, az érsek nevében tárgyalásokat folytat Borgia bibor- 
nokkal a péterváradi apátság ügyében, amelyet Mátyás, 
megfosztván tőle az érseket, a bibornoknak adományozott. 
Pápai protonotarius és bácsi prépost is volt. VI. Sándor 
pápa néhány héttel megválasztatása után titkos kamarásává 
nevezte ki. 1494-ben már nincs életben.

Római Állami Levéltár. Divers. Alexandri VI. 1494— 1795. Annat. Lib. 
III. Fol 158 b. Vatikáni Levéltár. Suppi. Innoc. V III. A. V III. Nr. 1176. 
Fol. 92. Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 19. Fase. 3. Nr. 5. Vati
káni Okmánytár. I. 5. 10. 12. 24. K atonaX V II. 470—478. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 149. F raknó i: Váradi Péter élete 17.

1489— 1502. R éth á z i P á l, 1489-ben mint barsi főes
peres Mátyás király megbízásából követségben jár Jihodus 
szigetén, miközben Morea mellett összes podgyászát elrabol
ták némely genuai hajósok. 1495-ben nagyprépost. 1496-ban 
Ispány Péter az Esztergom közelében fekvő bajoni birtokát 
200 forintért elzálogosítja nála. 1501-ben egy Budán 800 
forintért vásárolt házát . s bajoni birtokát hagyományozza 
végrendeletileg a káptalanra oly feltétel mellett, hogy a 
kanonokok minden vasárnap de die, hétfőn sz. Pál, kedden 
sz. Katalin tiszteletére, szerdán a megholt lelkek üdvéért, 
pénteken Krisztus kínszenvedésének és szombaton a B. Szűz 
tiszteletére mutassanak be egy szentmisét. 1503-ban nem él.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa , 30. F'asc. 7. Nr. 3 
Magánlevéltár. Lad. 50. Fase. I. Nr. 2. Lad. 64. Fasc. 1. Nr. 25. Az 
esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 207. 209. Magyar 
diplomácziai emlékek Mátyás király korából. Bpest. 1878. IV . 59. 1. Codice Diplo- 
matico dei sacro militare ordine Gerosolimitano. Lucca, 1737. p. 442. 444.

1490— 1495. P o z s e g a i M ik lós kanonok, az Oltáriszent- 
ség kápolnájának igazgatója. 1494-ben a szepesi prépost 
képviseletében jár el.

Vatikáni Levéltár. Czaich G. szives közlése. Esztergomi Káptalani Orszá
gos Levéltár. Capsa 18. F'asc. 1. Nr. 11. Capsa 30. Fasc. 7. Nr. 3. Katona 
X V II. 624. W agner: Analecta Scepusii I. 351.
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I491· F e r e n c z  skradini püspök, érseki helynök.
Esztergomi Káptalani Magánlevéttár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. I .

1491. N a g y  B a lá zs  szenttamási kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 1.

1491. F a r k a s  J á n o s , János fia, komáromi főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. I .

1491. K r is tó f  modrusi püspök, a szentgyörgymezei 
prépostság kormányzója.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 19. Fasc. 3. Nr. 5.
1492 —1521. A ty a i M ik lós kanónok, 1494-ben szent

györgymezei prépost, 1504-ben pedig olvasókanonok. 1495-ben 
Marmelli Donát érseki helynök távollétében ellátja a helynöki 
teendőket. Hontmegyei orsáni birtokát bizonyos, minden héten 
elvégzendő szentmisék fejében, a káptalanra hagyományozta.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 19.212. 20.002. 22.027. 32·°35· Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 6. Fasc. 7. Nr. 13. Capsa 30. Fasc. 
7. Nr. 3. Capsa 51. Fasc. I .  Nr. 12. Fasc. 9. Nr. 19. Capsa 52. Fasc. 7· 
Nr. 2. Capsa 53. Fasc. 7. Nr. 7. Capsa 70. Fasc. I I .  Nr. 79. Magánlevéltár. 
Lad. 19. Fasc. 3. Nr. 5. Lad. 27. Fasc. 3. Nr. 6. 10. 11. Lad. 47. Fasc. 6. 
Nr. 6. Lad. 52. Fasc. 2. Nr. 6. Nagy J. III . 125. R u p p : Magyarország hely
rajzi története I. 17. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok 
tára 175. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 2. Magyar Sipn 
1866. évf. 295. 460.

1492. E szék i I s tv á n  nyitrai főesperes. Váradi Péter 
kalocsai érsek ez évben levelet írván neki, igy szólítja meg: 
»Dilecte Istók«. Kemp szerint később szentistváni prépost 
lett belőle; ennek nyomát azonban másutt nem találom.

Katona X V II. 494. Petri de W arda epistolae p. 180. Kemp 134.

1492. S z a k á e sy  L őrin ez szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 19. Fasc. 3. Nr. 5.
1493. S a r a y  T a m á s, atyja Bálint, anyja Erzsébet, szent

györgymezei kanonok ez évben Rómában jár s beiratkozik, 
rokonai nevét is bejegyezve, a Szentlélek-társulatba.

Vatikáni Okmánytár I. 5. 31.

1493;—1502. L a rd isi T ádé, olasz származású Ferrarából, 
gömöri főesperes. 1511-ben az egri nagyprépostságban ta
láljuk őt.

W agner: Analecta Scepusii I. 351. Schematismus Archidioecesis Agri- 
ensis. 1871. 32. Kemp 135.

1493—1505. S e g e s d i A n ta l kanonok, a Szentháromság
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oltárának igazgatója; 1500-ban alőrkanonok. A főszékesegy
házat saját költségén ellátta egyházi ruhákkal, házát pedig 
a Szentháromság kápolnájának adományozta. Hippolyt érsek 
megerősítvén az adományt, kiköti, hogy azon szentmisén 
felül, amit a régi alapítvány értelmében minden vasárnap be 
kell mutatni a Szentháromság tiszteletére, szombaton Segesdi 
Antal s az összes esztergomegyházmegyei papság lelkiüdveért 
is ajánltassék fel a B. Szűz tiszteletére egy szentmise.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 19.982. 20.608. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 3. Nr. 2. Lad. 53. P'asc. 3. Nr. 27. Lad. 71. 
Fase. I .  Nr. 20. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok 
tára 157. 160.

1494. F a b r lg n is i A n ta l nagyprépost s a B. Szűz oltárá
nak igazgatója. Összes jövedelme a nagyprépostság, a kano- 
nokság és az oltárigazgatóság után évi 1100 arany forint.

Római Állami Levéltár. Divers. Alexandri VI. 1494— 1495 - Annat. Lib. 
III. Fol. 150 b.

1495— 1508. F e r r a r a i T am ás A m a d é kanonok, azután 
gömöri, majd nyitrai főesperes, érseki helynök, az egyház
jog tudora.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 20.380. 20.943. 21.424. 21.425. 21.526. 
25.404. 32.035. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. P'asc. 4. 
Nr. 25. Capsa 30. P'asc. 7. Nr. 3. Capsa 30. P'asc. 6. Nr. 9. Magánlevéltár. 
Lad. 27. Fasc. 3. Nr. 2. Katona X V III. 480. Az esztergomi főkáptalan bir
tokaira vonatkozó okmányok tára 160. Az országos levéltárban őrzött pecsétek 
mutatója 10. Magyar Sión 1866. évf. 614. Uj Magyar Sión 1880. évf. 511.

1495 —1505. P á p a i A n d rá s  kanonok, megalapítója a 
sz. András kápolnájának az esztergomi főszékesegyházban, 
amelynek Iváncsi Sebestyén budai polgár és felesége Orsolya
1495-ben egy budai házat 300 arany forintért zálogba adnak, 
oly módon, hogy ők és örököseik évi 15 forintot fizessenek 
kamat fejében. Amit ha megtenni három éven keresztül 
elmulasztanak, a ház tulajdonjoga a káptalanra szálljon.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 71. P'asc. 1. Az esztergomi 
főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 156. 160.

1496— 1521. P é c s i M ik lós kanonok és sz. Margit oltá
rának igazgatója. 1498— 1519-ig Rómában tartózkodik mint a 
káptalan ügyeinek képviselője. 1496-ban békésen megegyezik 
még két kanonoktársával együtt Bakacs Tamással, bizonyos
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régebbi egyenetlenkedés után. Esztergomi házát a káptalanra 
hagyományozta.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 6. Fase. '7. Nr. 16. 
Capsa 14. Sacc. Fase. 7. Nr. 17. Fase. 8. Nr. 23. 24. Magánlevéltár. Lad. 44. 
Fase. 5. Nr. 12. Fase. 7. Nr. 6. Fase. 9. Nr. 14. Lad. 46. Fase. 3. Nr. 25. 
Lad. 53. Fase. 3. Nr. 26. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó ok
mányok tára 208. Magyar Sión 1866. évf. 130.

1496. E s z te r g o m i D én es  kanonok.
Kemp 135.

1497. O b erseze i Im re kanonok meghal julius 17-én.
D ankó: Hymnarium 451. Magyar Sión 1864. évf. 307. 1.
1497. D ö m jén  kanonok. Esztergomban a sz. Anna 

városrészben fekvő házát a káptalannak adományozza.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 24. Fasc. 3. Nr. 27.

1497— 1521. P e s t i G e r g e ly  kanonok, az egyházjog 
licentiatusa. 1509-ben, mint a Krisztus-társulat növendéke az 
érseki helynök által átíratja VIII. Incze pápának a társulat 
részére 1485-ben kiállított Bulláját. 1512-ben mint barsi 
foesperes és a Krisztus-társulat elnöke megjelenik a budai 
káptalan előtt s itt kijelenti, hogy a társulatnak Budán az 
olasz-utezában levő házát örök bérbe adta Péchy Tamás 
budai polgárnak, évi 10 arany forintért. Főesperessége után 
80 arany forint jövedelmet élvezett.

Római Állami Levéltár. Diversorium Leonis X . 1513. Annat. Lib. I. 
Fol. 142. Nemzeti Múzeumi Levéltár Véghelyi gyűjtemény 1508. Magyar Sión 
1863. évf. 349. 351. Kemp 135.

1498— 1507. F y a d i G e r g e ly  kánonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 8. Fasc. 6. Nr. 23. Az 

esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160. Kemp 1-35.

1499— 1508. O sg y á n i B a k o s G y ö r g y  sz. Adalbert ol
tárának igazgatója, Bakacs Tamás érsek követe és meg
bízottja a papság által nyújtandó segély ügyében.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 18. Fasc. 8. Nr. 13. 
Magánlevéltár. Lad. 25. Fasc. 3. Nr. 15. Theiner II. 576. Palástkyak I. 399. 
Történelmi Tár X I. 131.

1499—1505. V iz y  G y ö r g y  kanonok, Bakacs Tamás 
megbízottja a papságtól beszedendő segély ügyében.

Történelmi Tár X I. 131. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó 
okmányok tára 160.
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XVI. SZÁZAD.

1500—1505. T h a k a ró  G e r g e ly , atyja Ferencz mező
túri lakos. Előbb rábaközi főesperes és győri kanonok. 
1495-től severini püspök. 1500-ban győri olvasókanonok és 
esztergomi kanonok; összes jövedelme e javadalmak után 
2000 arany forint s az apostoli camarának 95 forint annatát 
fizet. 1502-ben II. Ulászlótól czimeres levelet nyert. Több 
éven keresztül működött mint érseki helynök.

Római Állami Levéltár. Divers. Alexandri VI. 1500. Anat. Lib. X . 
Fol 79. Nagy I. X I. 124. Tudományos Gyűjtemény 1835. IV . 107. Schema
tismus cleri Dioecesis Jauriensis An. 1876. 17. Az esztergomi főkáptalan bir
tokaira vonatkozó okmányok tára 161.

1500. P e le sk e i M ih á ly  éneklőkanonok.
Liber Ruber 113. Kemp 135.

1500. P á ly  M ihály  őrkanonok.
Liber Ruber 115. Kemp 135.

1501 —1502. T h urzó  Z s ig m o n d , atyja Márton, Mátyás 
királynak kedvelt katonája. Családi és személyi összeköt
tetéseiből arra következtethetünk, hogy Padua nagyhírű 
egyetemén is tanult. Nevével először 1500-ban találkozunk, 
ekkor már esztergomi olvasókanonok s királyi titkár, ki 
mint ilyen azon szövetség létrehozásának egyik tényezője, 
melyet II. Ulászló XII. Lajos franczia királylyal kötött. 
1501-ben szerémi püspökké lesz, de még ugyanezen évben 
felcseréli méltóságát a jövedelmezőbb fehérvári prépostság- 
gal. 1503-ban választott nyitrai püspök, a következő év 
végén erdélyi, 1506-ban pedig elnyeri a váradi püspökséget. 
Mint politikus nagyon előkelő szerepet játszott, főleg azon 
diplomácziai tárgyalásokban, amelyek a magyar királyi udvar 
és Francziaország, valamint Velencze közt folytak. Mint 
váradi püspök már inkább székhelyén tölti idejét. Jótékony 
alapítványokat tesz, nagyszerű építkezésekbe kezd stb. Káp- 
talanával azonban nem a legbarátságosabb viszonyban élt; 
viszályuk úgy a király, mint a pápa előtt megfordult. Élte 
virágában, váratlanul érte őt a halál 1512-ben. Földi marad
ványai szülővárosában, Lőcsén a családi sírboltban helyez
tettek örök nyugalomra. Legszebb emléket kétségkívül Oláh
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Miklós, a későbbi nagynevű prímás emelt neki abban a 
néhány szóban, amelylyel őt második atyjának nevezi. Egyike 
volt kora legműveltebb államférfiainak s méltó képviselője 
a humanismusnak és a renaissancenak az irodalom és mű
vészet terén is.

W enzel G. Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz. Bpest, 1878. 
Bunyitay I. 354—36b. Katona X V III. 261. 334.

1501. O rosz Z s ig m o n d  kanonok ez évben veszprémi 
préposttá neveztetik ki.

Beke A .: Az erdélyi káptalan levéltára. Bpest, 1890. 85. 1.
1501 —1504. I ls v a i P á l esztergomi plébánost VI. Sándor 

pápa milkói püspökké nevezi ki 1501-ben, miután azonban 
az erdélyi részeken sok nem katholikus lakott, megengedte 
neki, hogy Esztergomban lakjék, ott egy kanonoki javadal
mat élvezzen és az esztergomi érsektől 100 arany forint 
segélyt húzzon. 1502-ben már szentistváni kanonok és vári 
plébános, amelynek együttes jövedelme 100 arany. Annaták 
czimén 95 forintot fizet.

Római Állami Levéltár. Diversorium Alexandri VI. 1500. Annat. Lib. 
X . Fol. 79'. Érdújhely : Kutatásaim a római levéltárakban 27. Magyar Sión 
1869. évf. 184.

1501. T ord ai S a la th ie l királyi jegyzőt Bakacs Tamás 
prímás október 31-én kanonokká és zólyomi főesperessé 
nevezi ki.

Beke: Az erdélyi káptalan levéltára 85.
1502 —1513. E rd őd i J á n o s , Bakacs Tamásnak unoka- 

öcscse, ki őt gyermekkorától nevelte s külföldön több isko
lában taníttatta. 1502-ben is a ferrarai gymnasiumot járta, 
amikor elnyerte a Kétházi Pál halálával megüresedett nagypré- 
postságot. Majd titeli préposttá és 1514-ben zágrábi püs
pökké lesz, amelyről azonban 1518-ban lemondott. E java
dalmakra való tekintetből nagybátyja kizárta őt az utána 
való örökösödésből és úgy intézkedett, hogy ha István és 
Farkas öcscsei utódok nélkül halnak el, a reájuk hagyo
mányozott birtokok az esztergomi káptalanra szánjanak.
1518-ban, mivel nem felelt meg egyházi állásával járó köte
lességeinek, Bakacs Tamás megfosztotta őt a nagyprépost- 
ságtól és bár több főur, sőt maga a király is közbenjárt
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érdekében, nem kegyelmezett neki. Nem sokkal nagybátyja 
halála után ő is elhalálozott. Földi maradványai a monyoró- 
keréki sírboltban helyeztettek nyugalomra.

Galgóczi levéltár. Fraknói püspök ur szives közlése. Múzeumi Kézirattár. 
I.iber Regius I. 427. Fol. Lat. 3648. Kerchelich: Historia Episcopatus Zagra- 
biensis I. 213. Nagy I. I. 103. Fraknói: Erdődi Bakócz Tamás élete. Bpest, 
1889. 175.

1502. Z a rm a csl vagy Z a c sn o r i I s tv á n , a szent- 
istváni prépostság kormányzója, szerémi püspökké nevez
tetik ki.

Érdújlielyi: Kutatásaim a római levéltárakban 27. Gams 379.

1503. T h ú ry  G e r g e ly  esztergomi kanonokból győri 
kanonok lesz.

Schematismus Jauriensis Dioecesis A. 1876. p. 19.

1503. A u ssa i P é te r  tornai főesperes.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 32.044.
1503 — 1508. S z e le s te i G o sz to n y i J á n o s . A Gosztonyi, 

máskép Kövesszarvi ősnemesi családból származott; anyja 
Erzsébet. Tanulmányait András nagybátyja segélyével részint 
Német-, részint Olaszországban végezte. A párisi egyetemen 
is megfordult és itt kötött barátságot Clichtoveus chartresi 
kanonokkal, aki neki ajánlotta több munkáját hála fejében, 
hogy őt műve összeállításában, kiadásában serkentette, segí
tette. Pályáját mint II. Ulászló feleségének, Anna királyné
nak titkára és tolmácsa kezdte meg. Elhalálozván a királyné, 
a kanczelláriánál alkalmaztatott, szintén titkári minőségben.
1503-tól esztergomi őrkanonok. 1507-ben Ulászló királytól 
családi czimere kibővítése kapcsán czimeres levelet nyer. 
1508— 151 o-ig váczi püspök, 151 o-ben átmegy a győri, 1525 -ben 
pedig az erdélyi püspöki székre. 1526 január 11-én jelenti
VII. Kelemen pápának, hogy eddig még megerősítését ki 
nem eszközölhette. Mentségül azt hozza fel, hogy a hadak 
tartása olyannyira igénybe vette jövedelmeit, hogy nem 
rendelkezett a bullák költségeinek fedezésére szükséges ösz- 
szeggel. 1525-ben a velenczei köztársaság kövéte azt írja 
felőle, hogy alacsony termetű, nagyon kövér, eszes, tisztes 
életű ember, aki a köztársaságot nem igen szereti; évi 
jövedelme 24—25.000 arany.
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Schoenvisner: Antiquitatum et Historiae Sabariensis Libri Novem. Pestini 
p. 274. Pray: Specimen Hierarchiáé I. 323. II. 273. Karcsú: Vácz város tör
ténete V. 146. Gams 374. Szerdai: Series Episcoporum Transilvaniae 187. 
Károlyi: Speculum Jauriensis Ecclesiae 77. Fraknói: Magyar királyi kegyúri 
jog 217. Dankó: Hymnarium 46. Turul IX . 59. 195. Magyar Sión 1865. 
évf. 555-

1503— 1,513. Ig a r  S im on  szentgyörgymezei prépost, 
primási titkár. 1504 ápril 18-án Bakócz Tamás, hivatkozás
sal Igar azon panaszára, hogy elődei alatt némelyek bizo
nyos, a prépostság tulajdonát képező könyveket és más 
dolgokat kikölcsönöztek, amiket még mostanáig sem adtak 
vissza, kiközösítés terhe alatt szólítja fel őket a visszatérítésre. 
1507-ben megbízza őt a prímás a brassói plébánosok ügyé
nek megvizsgálásával. 1513-ban ismét találkozunk nevével 
azok közt a kanonokok közt, akik békésen megegyeznek 
Bakócz Tamással egy régibb keletű peres ügyben.

Pozsonyi Szentszéki Ügyek. Knauz jegyzetei. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár. Lad. 44. Fasc. 5. Nr. 12. Katona .X V III, 480. Szvorényi: 
Amoenitates V. 246. Benkő : Milkovia I. 159. Magyar Sión 1866. évf. 130.

1504— 1525. N y á s i D ö m ö tö r  kanonok az egyházjog 
tudora, érseki, majd káptalani helynök. 1510-ben zsinatot 
tart Esztergomban s ugyanezen időtájban a Szepességben is.
1520-ban ismét Esztergomban hí össze megyei zsinatot, 
ennek végzését azonban egyáltalában nem ismerjük. 1513-ban 
santoriai felszentelt püspök és nyitrai főesperes,. 1521-ben 
szentgyörgymezei prépost. 1522-ben Rozonyi Istvántól meg
veszi egyik sárosmegyei birtokát 1200 forintért, oly feltétellel, 
hogy végrendeletében Nyás községének hagyományozza mise- 
alapitvány fejében. Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár 
ily czimü kéziratát őrzi: Nyás Demetrii Vicarii Generalis 
Formularium Ecclesiae Strigoniensis 1529.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 23.925. 24.084. 25.693. 29.401. Nemzeti 
Múzeumi Levéltár. Véghelyi gyűjtemény 1508. Katona X IX . 379. Wagner.: 
Diplomatarium Comitatus Sarosiensis. Posonii, 1780. p. 493. Lányi: Magyar 
Egyháztörténelme. I . 453. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmá
nyok tára 160. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 24. Magyar 
Sión 1896. évf. 83.

1504. E r d é ly i D o m o n k o s szentistváni kanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 210.
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1504— 1513- D em esi B e r e c z k  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az esz

tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160. 163. 210.
1504—1505. G y a rm a th i P é te r  szentistváni kanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160. 210.

1504—,1513. M isk o lcz i M áté szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az 

esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160. 163. 2ΐφ.

1504— 1505. E s z te r g o m i P é te r  szentistváni kanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160. 210.

1505. D a ra si Z s ig m o n d  szentistváni kanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160.

1505— 1516. B u d a i B á lin t  kanonok. 1512-ben a fehér
vári káptalan előtt képviseli káptalana ügyeit.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 6. Fasc. 7. Nr. 14. 
Capsa 51. Fasc 1. Nr. 12. Magánlevéltár. Lad. 27. Fasc. 3. Nr. 6. 9. 10. 
13. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160.

1505—1536. B a k y  J á n o s  kanonok, később érseki 
helynök.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 44. Fasc. 5. Nr. 12. Knauz : 
A Garammelletti Szent-Benedeki apátság I. 114. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 160.

1505—1507. S ző llő s i L ő r in cz  kanonok. 1505-ben Leán- 
don, Barsmegyében 125 forintért egy malmot vásárol meg, 
amelyet 1507-ben a sághi conventnek adományoz a saját, 
szülei és rokonai lelkiüdveért, oly feltétellel, hogy a minden
napi szentmisében urfelmutatás alatt huzassák meg a nagy 
harangot s a »Recordare Mater dum steteris in conspectu 
Dei etc.« egy imával a B. Szűz tiszteletére, pénteken pedig 
a »Tenebrae factae sunt« kezdetű antifonát s egy imát 
Krisztus kínszenvedése tiszteletére énekeljenek el. Ha ezt 
megtenni elmulasztanák, az esztergomi érsek vegye el tőlük 
a malmot és adományozza valamely más szent helynek.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 9715. 21.701. Az esztergomi főkáptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 160.

1505—1531. K örm en d i J á n o s  kanonok, az egyházjog 
tudora, 1512-től komáromi főesperes s a Liber Ruber föl
jegyzése szerint ekkor járt a káptalan megbízásából követe 
ségben Velenczében. 1520-ban az ország felsegélyezésére
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kivetett tizedek szedője. 1528-ban éneklőkanonok és szent- 
gothardi apát s még ugyanezen esztendőben olvasókanonok 
lesz. Meghalt 1531 déczember 25-én.

Liber Ruber n o .  Katona X IX . 169. Szvorényi: Amoenitates IV . 121. 
W agner: Analecta Scepusii II. 192. Bárdosy : Moldaviensis decimae indagatio. 
Posonii, 1808. p. 31. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok 
tára 160. Dankó: Hymnarium 461. Magyar Sión 1864. évf. 30%

1505. S o k ly ó s i P é te r  1504-től győri kanonok, 1505-ben 
az esztergomi káptalan tagja lesz.

Schematismus Dioecesis Jauriensis. A. 1876. p. 19.

1505—1516. V e r e b é ly i M ih á ly  kanonok. Meghalt 
1516-ban. ·' )

Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160. 
Kemp 136.

1505. T o rn a i I s tv á n  kanonok, succentor.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160.

1505. B a k ó ez a i P é te r  kanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 160.

1506. A lsó le n d v a i B e n e d e k  kanonok, káptalani jegyző.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 21.557.
1507. A s s z o n y fa lv i  B e n e d e k  kanonok meghal szep

tember 22-én.
Dankó: Hymnarium 455. Magyar Sión 1864. évf. 308.
1507. C sazm ai M á ty á s szentistváni prépost.
Mathes: Veteris Arcis Strigoniensis Descriptio 24. R upp: Magyarország 

helyrajzi története I. 8. Kemp 1517-re teszi 137.
1507—1546. P a x y  B á lin t  kanonok.
Kemp 136. Szerinte később nagyprépost lett volna, ez azonban bizonyára

tévedés.
1507—1540. Ib r á n y i I s tv á n , a Vay nemzetségből, 

őrkanonok, a királyi kisebb iroda főnöke. 1515-ben Bakócz 
Tamás ügyigazgatója. 1537-ben hevesi főesperes az egri 
káptalannál, 1540-ben esztergomi olvasókanonok.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 42. Fase. 2. Nr. I t .  
Magánlevéltár. Lad. 27. Fase. 3. Nr. 13. Lad. 46. Fase. 5. Nr. 19. Lad. '51. 
Fasc. 3. Nr. I .  3. Katona X IX . 465. Schmitth: Episcopi Agrienses II. 188. 
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 99. 168. 1-74. 
215. Nagy I. V. 217. Bunyitay II. 168. F raknói: Erdődi Bakócz Tamás élete 
199. hibásan Tamásnak írja. Schematismus Archidioecesis Agriensis A. 1871. 
p. 33. Magyar Sión 1867. évf. 681.
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1507— 15 i8. S z a tm á r i M ih á ly , Bakócz Tamás prímás 
unokaöcscse, kanonok, később éneklőkanonok. Miután azon
ban egyházi állása kötelmeinek nem felelt meg, 1518-ban 
Bakócz megfosztotta őt javadalmától.

Galgóczy Levéltár. Fraknói püspök ur szives közlése. F raknó i: Erdődi 
Bakócz Tamás élete 175.

1508— 15i i . V á ra d i J á n o s  kanonok, az Oltáriszentség 
kápolnájának igazgatója.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 32.172. Nemzeti Múzeumi Levéltár. Vég- 
helyi gyűjtemény 1508. Az esztergomi fökáptalan birtokaira vonatkozó okmányok 
tára 213. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mutatója 35.

1508. M arsu p in i F er en cz  nógrádi főesperes.
Nemzeti Múzeumi Levéltár. Véghelyi gyűjtemény 1508.

1508. V á cz i A n d rá s  kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Capsa 52. Fase. 8. Nr. 9.

1510. R o seti L ázár kanonok, Bakócz Tamás prímás 
káplánja.

Kemp. 136.

1510. C sula i M ore FÜlÖp. Szatmárvármegye Madarász 
nevű községében született előkelő családból. Atyja valószínű
leg Péter, aki 1494-ben követségben járt a pápánál. 1510-ben 
esztergomi kanonok s még ugyanezen évben egri nagypré
post, királyi titoknok s végre 1524 október 26-án VII. 
Kelemen pápa megerősíti őt a pécsi püspökségben, mely 
alkalommal 4930 aranyat kellett lefizetnie a számára kiál
lított bullákért. A pápa 1525 deczember 6-án tekintettel a 
török részről fenyegető veszélyre, 10 évre felmentette a 
Rómába való zarándoklás kötelezettsége alól. Meghalt 1526 
augusztus 29-én a mohácsi ütközetben. A velenczei követ 
jelentése szerint a pécsi püspöknek 1525-ben 25—26.000 
arany jövedelme volt.

Brüsztle: Recensio cleri dioecesis Quinque.ecclesiensis. Quinque-Ecclesiis, 
1874. I. 308. Nagy I. V II. 561. Schematismus cleri archidioecesis Agriensis A. 
1871. p. 32. Magyar Sion 1865. évf. 556. Kemp tévesen írja, hogy nagyprépost 
lett Esztergomban 136.

1511. B u rjá n i L ászló  esztergomi és győri kano
nok, sasvári főesperes; 1503—1510-ig locsmándi főesperes 
és győri kanonok. Összes jövedelme 200 arany. Midőn
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milkói püspökké neveztetik ki, annaták czimén 88 forintot 
fizetett.

Római Állami Levéltár. Divers. Julii II. Annat. Lib. X I. Fol. 95. 
Schematismus cleri dioecesis Jauriensis A. 1876. p. 19.

1512 előtt. B o d r o g i F iilöp  barsi főesperes; 1513-ban 
már nincs életben.

Római Állami Levéltár. Divers. Leonis X . 1513. Annat. Lib. I. 
Fol. 142.

1512 —1517. C se r e g o n i M ih ály  (de Montefloro) mindkét 
jog tudora, zágrábi kanonok, esztergomi éneklőkanonok, 
érseki helynök.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 22.355. Katona X V III. 660. Benkő : 
Milkovia I. 188. Kemp 137.

1512— 1519. H a m el M ih á ly  szentistváni prépost.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 4. Nr. 42. M athes:’ 

Veteris Arcis Strigoniensis Descriptio 24. R upp : Magyarország helyrajzi törté
nete I. 8. Zeitschrift von und für Ungarn. Pesth, 1802. I. 308. 1

1512. D io tsy  M ih ály  pápai gyóntató, szentgyörgymezei 
prépost és székesegyházi főesperes; ezek után évi jövedelme 
150 arany.

Római Állami Levéltár. Divers. Julii II. 1512— 1513. Annat. Lib. 
X III . Fol. 71.

1513. B u lz J á n o s  kanonok, két másik társával együtt 
békés kiegyezéssel vet véget a Bakócz Tamás prímás és 
köztük fenforgó régebbi egyenetlenkedésnek.

Magyar Sión 1866. évf. 130.

1513. S e g e s d i B á lin t  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az 

esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 163. '

1513. P á p a i M árton  a szentistváni káptalan tagja.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az esz

tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 163.

1513. R u d a b á n y a i G e r g e ly  a szentistváni káptalan 
kanonokja.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az esz- . 
tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 163.

1513. V e r e b é ly i A n d rá s  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 1. Nr. 16. Az 

esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 163.

1513. O laszy  K e lem en  szentgyörgymezei kanonok.
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Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 1.
1513. B erm en d i M áté szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. I .

1513 —1530. L ö v ö ld i P é te r  szentgyörgymezei kanonok.
1514-ben arról vádolja Igar Péter társa, hogy jogtalanul 
bitorolja javadalmát. 1530-ban főszékesegyházi kanonok.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 1. 2. Kemp 138.

1513. P á lfy  P é te r  Esztergomból, a szentgyörgymezei 
káptalan tagja.

Esztergomi K áptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 1.

1513. E szen i B o ld iz sá r  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 1.
1513.'B a k o s M ik lós szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 1.

1513. B ó la v á r i J á n o s  a szentgyörgymezei káptalan 
kanonokjcí.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 1.

1514. Ig a r  P é te r  szentgyörgymezei kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 2. T

1515— 1540. V a y  F er en cz  kanonok, Bakócz Tamás 
prímás udvari papja. 1521-ben mint Bakócz végrendeleti 
végrehajtója szerepel.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 46. Fasc. 5. Nr. 20. Buryitay 
II. 168. Fraknói: Erdődi Bakócz Tamás élete 199.

1516— 1522. T a sn á d i T am ás kanonok, saloni felszentelt 
püspök, Bakócz Tamás segédpüspöke és végrendeleti végre
hajtója.

Fraknói: Erdődi Bakócz Tamás élete 199. Történelmi Tár 1887, évf. 
563. Magyar Sión 1867. évf. 681.

1516—1535. B o ld o g a s s z o n fa lv i M áté kanonok, 1535- 
ben éneklőkanonok.

Kemp 137. Magyar Sión 1867. évf. 686.

1516. C sá b rá g i P é te r , Bakócz Tamás prímás unoka- 
öcscse, 1505-től pozsonyi kanonok, 1516-ban az esztergomi 
káptalanban nyer stallumot.

Galgóczi Levéltár. Fraknói püspök ur szives közlése. Rimely : Capitujüm 
Posoniense 261.

1516—1528. K a p ly o n i L ászló  kanonok, 1526-tól szent- 
györgymezei prépost.

9
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Kemp 137.

1517—1523. E n d rő d i M ik lós kanonok.
Kemp 137.

1518. B á th o r y  M ih á ly  szentistváni kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 4. Nr. 41.
1519—1524. E sztergO m i P á l kanonok.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 3. Nr. 6. Lad. 53. 

Fasc. 4. Nr. 42.
1519—1530. S z a th m á r i F e r e n c z  1508—1519-ig· győri 

kanonok és pápóczi prépost. 1519-ben esztergomi kanonok 
és 1521 — 1530-ig honti főesperes. , .

Schematismus cleri dioecesis Jauriensis A. 1876. p. 20. Kemp 137.

1519— 1536. K e v e n d i S z é k e ly  J á n o s  szenttamási pré
post, majd á szentgothardi apátság kormányzója. 1525-ből 
Ruppnál ezt olvassuk felőle: »elveszítvén hitét és czimét, 
Dóczy Ferencz a prépostságot öcscsének, Nagy-Luchei 
Jánosnak kérte adományoztatni«. De még 1526- és 1528-ban 
is szerepel e minőségében. 1536-ban pedig mint éneklő- 

• kanonokkal találkozunk vele.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 8. Fasc. 9. Nr. 4. Capsa 

39. Fasc. 9. Nr. 13. Magánlevéltár. Lad. 47. Fasc. 5. Nr. 10. Lad. 51. Fasc. 
3. Nr. I. R upp: Magyarország helyrajzi története I. 16. K nauz: A  Garam- 
melletti Szent-Benedeki apátság I. 113. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vo
natkozó okmányok tára 218. Az országos levéltárban őrzött pecsétek mu
tatója 31.

1519. P é c s i F e r e n c z  kanonok.
Bärnkopf: Chronicon canonicorum ecclesiae Strigoniensis 24. Kemp 137.

1520— 1539. C sézi A n d rá s  1516-ban mint csázmai pré
post és zágrábi kanonok Bakócz Tamás érsek által bíróvá 
neveztetik ki a gyulafehérvári káptalan egyik perében. 
Mindkét jog tudora. 1520-tól esztergomi nagyprépost, királyi 
tanácsos és a B. Szűzről nevezett plébánia temetőjében lévő 
sz. László-kápolnának igazgatója. Ez utóbbi után évi 60 
arany jövedelmet élvezett. Állandó levelezésben van Oláh 
Miklóssal, mikor ez Belgiumban tartózkodik. A mohácsi 
vész előtt Szalkay László prímás által Pozsonyba küldetik, 
hogy intézkedéseket tegyen a lutheranizrrius terjedésének 
meggátlására. 1531-ben pedig I. Ferdinánd Kassára küldi, 
hogy a lutheránus prédikácziók következtében szorongatott
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és kiűzéssel fenyegetett ferenczrendieknek és domonkosoknak 
segélyére legyen. Ó volt az, aki Bakócz Tamást figyelmez
tette, hogy javairól végrendelkezzék s egyúttal végrendeleti 
végrehajtója is volt. A Liber Ruber írójának feljegyzése 
szerint II. Lajos király őt és Ibrányi István őrkanonokot 
1524-ben Esztergomban elzáratta, mivel nem akarták Bakócz 
Tamás hagyatékát a királynak az ország szükségleteire 
kiadni, és csak Korlátkői Péter országbíró és Bakócz Mátyás 
vránai perjel közbenjárására nyerték vissza szabadságukat.

Római Állami Levéltár. Divers. Leonis X . 1519— 1520. Annat. Lib.. 
X II. Fol. 165. Nemzeti Múzeumi Levéltár. A. 1536. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Capsa 14. Fase. 7· Nr. 24. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 13. 
Capsa 34. Fase.-2. Nr. 11. 42. Capsa 48. Fase. 3. Nr. 5. Capsa 49. F ase .-4. 
Nr. 18. Katona X IX . 26. 59. 1277. Kerchelich : Historia Zagrabiensis Eccle
siae I. 68. Knauz: A Garammelletti Szent-Benedeki apátság I. 104. Ipolyi : 
Oláh Miklós levelezése. Bpest, 1875. p. 151. Az esztergomi főkáptalan birto
kaira vonatkozó okmányok tára 49. 50. 99. 174 · 218.'F raknó i: Erdődi Bakócz

* . 7 ·
Tamás élete 199. Történelmi Tár 1881. évf. 247. 1890. évf. 341. Magyarosion 
1863. évf. 713. 1867. évf. 440. 681.

1520—1521. G e re csy  G ásp ár honti főesperes.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Saecular. Fase. 

4. Nr. 10. *1

1520—1535. A lb er t áldozárt 1520-ben nevezi ki Bakócz 
Tamás prímás szentistváni kanonokká. Λ

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. 17. Magyar 
Sión 1867. évf. 693.

1521. B a b ó cza i P é te r  kanonok.
Kemp 137.

1521. D e é sh á z a i I s tv á n  szentgyörgymezei .prépost, 
érseki jószágkormányzó s Bakócz Tamásnak egyik végren
deleti végrehajtója.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fase. I .  Nr. 4. Fraknói: 
Erdődi Bakócz Tamás élete 199. világi urnák mondja. Magyar SionV l8Ó7. 
évf. 681.

1521 —1530. E szék i L ász ló  zólyomi főesperes.
Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 13. 

Kemp 137.
1521. Ib e r lisz k ó i I s tv á n  1503—1521-ig győri kanonok 

és káptalani jegyző, 1521-ben gömöri főesperessé lesz.
Schematismus cleri dioecesis Jauriensis A. 1876. p. 19. Kemp 137.

9*
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1521— 1536. L e h o ta i K e lem en  kanonok, Bakócz Tamás 

prímás gyóntatója.
Knauz : A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 105. Fraknói: Er- 

dődi Bakócz Tamás élete 198.

1521. N a g y b á n y a i J a k a b  kanonok.
Kerap 137.

1521 —1532. Kaj á r i A n ta l kanonok, az egyházjog tudora. 
1524-ben az esztergomi szentszék jegyzője, 1526-ban nyitrai 
főesperes. Ez évben Szalkay László prímás rendeletéből 
Csézi András nagyprépost kíséretében Pozsonyba megy, a 
lutheranizmus terjedése ellen való intézkedések megtétele 
czéljából. 1528-ban egri érseki helynök, 1530-ban szenttamási 
prépost, 1532-ben egri kanonok és szentistváni prépost.

Országos Levéltár. D. O. Nr. 23. 925. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 18. Fase. 2. Nr. 13. Capsa 64. Fase. 12. Nr. 45. R upp: 
Magyarország helyrajzi története I. 16. Magyar Sión 1863. évf. 714. 1866. évf, 
351. 1867. évf. 681. Schematismus cleri Archidioecesis Agriensis A. 1871. p. 32.

1521. P a ta k i B a lá z s  nógrádi főesperes.
Kemp 137.
1522. K le m e n tin i J á n o s  komáromi főesperes. Az esz

tergomi káptalan Rómába küldi őt követül, hogy eszközölje 
ki a pápánál a B. Szűz kápolnájának a káptalanba való 
bekebelezésének megerősítését, s ez alkalommal a velenczei 
dogé egy bibornoknak ajánlja őt.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 44. Fasc. 10. Nr. 5. 6. 
Magyar Sión 1866. évf. 204.

1522— 1542. O láh M ik lós. Született Szebenben 1493 
január 10-én, a Hunyadiakkal rokon oláh vajda családból; 
atyja István, anyja Hunzár Borbála. A házi nevelés befejezte 
után szülői a váradi káptalani iskolába adták 1505—1512 
közt. Befejezvén 17 éves korában tanulmányait, atyja óhajára 
Ulászló király udvarába vétetett fel apródnak. Hivatása 
azonban az egyházi pályára vitte őt és 1516-ban Szakmáry 
György pécsi püspök titkára lévén, két év múlva felszen
teltette magát és csakhamar pécsi kanonok, 1522-ben pedig 
komáromi főesperes és sz. Péter és Pál oltárának igazgatója 
lett. 1526 márczius havában II. Lajos király a maga és 
neje titkárává tette. 1527-ben Ferdinand neki adományozta
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a fehérvári őrkanonokságot. A szerencsétlen mohácsi ütkö
zet után is Mária királyné mellett végzi a titkári teendőket, 
sőt midőn Károly császár a németalföldi tartományok kor
mányzásával bízta meg őt, Oláh is vele utazott Belgiumba.
1542- ben megvált a királyné oldala mellett elfoglalt állásától, 
visszatért hazájába és Ferdinándnak udvari kanczellárja lett.
1543- ban a zágrábi püspöki székre emeltetett, 1548 novem
ber 22-én áthelyeztetett az egri püspökségre, mig végre 
1553 május 7-én az ország első egyházi méltóságát, az esz
tergomi érsekséget nyerte el. Mint prímásnak első teendője 
volt az érseki javadalom rendezése. Visszaszerzi az idők 
zavarai közt feledésbe ment pizétum jogot; visszaváltotta a 
saját pénzén a turóczi prépostságot, visszavette a nyitrai 
püspökség, zalavári, szálkái apátság javadalmait. Felügyeletét 
kiterjesztette az egri püspöki megyére, sőt a húsz év óta 
főpásztor nélkül álló kalocsai egyházmegye vezetését is 
magára vállalta, a pápa jóváhagyása után. Az ország- 
gyűléseken minden tekintélyét, befolyását latba vetette, 
hogy a katholikus vallás érdekeiben törvények alkottassanak. 
1557-ben egyházi vizsgálatot tartott az összes érseki jog
hatósága alá tartozó prépostok, apátok felett. 1558-ban ki
nyomatta Bécsben saját költségén a breviáriumot papjai részére. 
1559-ben egész egyházmegyéjében főesperesi vizsgálatot ren
delt el. 1560-ban, valamint a következő években is egyház- 
megyei zsinatot tartott. Megtelepitette hazánkban a Jézus
társasági atyákat, megalapította az első papnevelő intézetet, 
visszaállította azt a jámbor szokást, hogy a B. Szűz tisz
teletére este és délben harangozzanak. De főképen halhatat
lan érdemeket szerzett a tanügy terén úgy a népnevelés, 
mint a felsőbb iskoláztatás érdekében kifejtett munkássága 
által. Kimondhatatlan fájdalommal kellett azonban látnia, 
hogy e roppant munkásság, a legszélesebb körű lázas tevé
kenység daczára sem áll hatalmában a reformácziót terje
désében megakasztani. Már hat évvel halála előtt keserű 
panasszal írja a tridenti zsinat atyáihoz: »minden évben 
tartok zsinatot, de a meghívottak azzal az elhatározással 
jelennek meg, hogy inkább fognak a papságról, mint a vét-
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kés életről lemondani. Azt is megtettem már, hogy néhányat 
bezárattam, néhányat elűztem, másokat rosszabb javadalomra 
helyeztem át, hogy igy a többit a rósz úttól elijeszszem, de 
mind hiába! Legfeljebb azt nyertem, hogy akiket elűztem, 
azokat ott tartották kegyuraik s a birtokosok, vagy pedig 
az eretnekekhez pártoltak át. Innen van aztán, hogy a pap
ság hiánya miatt sokan barmok módjára születnek, élnek s 
halnak meg, nem lévén senki, aki nekik a szentségeket ki
szolgáltassa s őket a katholikus vallásban oktassa. Krisztus 
Urunk kínszenvedésére — ki a czélból jött a földre, hogy 
az elveszett juhokat megkeresse s az ő legdrágább vérére, 
melyet az elveszett juhok üdvéért ontott, kérlek benneteket 
szent atyák, a többi püspökkel egy szívvel, egy lélekkel, 
adjatok tanácsot, mit. kelljen e bajok s nehézségek közt 
tenni s feleljetek kegyesen e levelünkre.« 1567 október 
havának végén még egy rendeletet eszközölt ki a királynál 
a soproni kálvinisták és keresztség ismétlők ellen. Mire 
azonban a leirat rendeltetése helyére ért, ő már betegen 
feküdt pozsonyi palotájában. Közel 75 év nyomta vállait, 
midőn 1568 január 15-én lelke visszatért Teremtőjéhez. Vele 
a XVI. század egyháztörténetének egyik legnagyobb, leg
kiválóbb embere szállott sírba, akinek halálát méltán tekin
tette pótolhatlan veszteségnek a magyar katholiczizmus. 
Tetemei később Nagyszombatba vitettek s itt tétettek örök 
nyugalomra. Sírját ezen felirat jelöli: »Conditur hoc moriens 
tumulo Nicolaus Olahi, qui praesul vivens Strigonien- 
sis erat.«

Belgiumi tartózkodása idején több történelmi munkát 
irt, igy: 1. »Attila« czimü munkáját, mely 1528-ban jelent 
meg. 2. Nicolai Olahi Hungária. Kiadta Bél 1735-ben. 3. 
Genesis filiorum Ser. Reg. Ferdinandi. Kiadta Kovachich. 
4. Ephemerides. Pitati Péter veronai csillagász Ephemeride- 
seihez. Kiadta Kovachich. 5. Instructio Pastoralis ad Clerum. 
Tyrnaviae, 1560. 6. Catholicae ac Christianae Religionis 
praecipua quaedam capita. Viennae, 1560. 7. Brevis descrip
tio cursus vitae Benedicti Zercheky. Kiadta Kovachich. Irt 
ezenkívül számos elegiát s alkalmi költeményt is. Könyvei
nek egy része máig megvan a kismartoni ferenczrendiek 
könyvtárában.
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Kollányi: Oláh Miklós irodalmi foglalkozásai a külföldön. Oláh Miklós 
és Rotterdami Erazmus. Uj Magyar Sión 1885. évf. 171. 252. 585. 736. Oláh 
Miklós. Katholikus Szemle 1888. évf. 16. Zelliger: Egyházi írók csarnoka. 
370. Magyar Sión 1863. évf. 632. 1866. évf. 221.

1524 előtt. C seh y  I s tv á n  szentgyörgymezei prépost és 
székesegyházi főesperes.

Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium. Armar. 40. Vol. 20. Nr. 1507.

1524. F e k e te  T am ás skradini püspök, szentgyörgy
mezei prépost. Minthogy Ulászló, Miklós fia, egyházi java
dalmának jövedelmeit lefoglalta, 1528-ban folyamodik a 
pápához, hogy járjon el az erőszakoskodó ellen. 1524 augusz
tus 24-én traui püspökké lett. Meghalt 1527-ben.

Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium. Armar. 40. Vol. 20. Nr. 1507. 
Theiner II. 634. Gams 424.

1524. B r o d a r ic s  I s tv á n . Született a Szerémségben 
1490 táján. 1521-ben mint pécsi prépostot II. Lajos Rómába 
küldi, hogy a pápa támogatását és segélyét a török ellen 
kikérje. Rómából, ahol a pápa jóakaratát is nagy mértékben 
sikerült megnyernie, csak 1524-ben tért vissza hazájába. Ez 
időben szerette volna valamelyik megüresedő püspökséget 
elnyerni. Azonban daczára annak, hogy a pápa is irt érde
kében nemcsak II. Lajosnak, hanem Zsigmond lengyel 
királynak is, Brodarics ezúttal nem ért czélt, hanem némi 
kárpótlásul az esztergomi éneklőkanonokságot nyerte el, 
amelynek jövedelmét a pápai követ évi 800 aranyra becsülte 
s II. Lajosnak azon Ígéretét vette, hogy a legelső alkalom
mal megüresedő püspökséget neki adományozza. 15^6 már- 
czius 11 -én királyi kanczellárrá neveztetik ki. A szerencsétlen 
mohácsi ütközetben a király oldalán vett részt; midőn a 
gyászos csata színhelyéről Pozsony felé menekült, cseh 
katonák kezébe esett, kik mindenéből kifosztották, úgy hogy 
csak. egy hadi köpenybe burkolva, gyalog érkezett meg 
Pozsonyba. Brodarics azonnal Ferdinand pártjára állott, 
azonban ennek bizalmatlansága s a polgárháborútól való 
félelem csakhamar Szapolyai táborába vitték át őt, akinek 
ügyét azután a legodaadóbb fáradozással szolgálta élte végéig. 
Több ízben küldte őt követségbe Ferdinandhoz, V. Károly 
császárhoz, majd Krakkóba Zsigmond lengyel királyhoz.
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1526-ban szerémi, 1533-ban pécsi és végre 1537-ben váczi 
püspökké neveztetik ki. Meghalt 1539 november 8-án. Veran- 
csics a következő szavakban emlékezik meg haláláról: »El
vesztettük Brodarics Istvánt, ama kitűnő férfiút, akinek 
hiányát Magyarország még sokáig érezni fogja s nincsen 
senki, aki őt meg ne siratná. Könnyű halállal múlt ki az 
életből, méltán életéhez és erényeihez, oly gyorsan, egyetlen
egy lehelettel, mintha csak aludnék és nem haldokolnék, 
mindvégig eszméletén lévén, adta ki lelkét püspökségének 
székhelyén Váczon. Keresnek püspökségébe hozzá méltó 
utódot, de hol találjanak ? Hisz nincs senki, ki erényben és 
tudományban, melyekben ő annyira bővelkedett, csak meg 
is közelítené.«

Zsigmond lengyel király számára leírta a mohácsi csa
tát, mely munkáját Pyrser Mátyás adta ki először Krakó- 
ban 1527-ben ily czim alatt: De conflictu Hungarorum cum 
Tureis ad Mohacz verissima historia.

Széhely Samu: Brodarics István élete és működése. Történelmi Tár 1888. 
évf. I .  225. Monumenta Vaticana II. i .  91. Pray: Epistolae Procerum regni 
Hungáriáé. Posonii, 1806. I. 187. Briisztle: Recensio I. 544. Karcsú: Vácz 
város története V. 150. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái. Bpest, 1890. 
I. 1847.

1525. B a n csa  M ik lós kanonok meghal január i-én.
Dankó : Hymnarium 439. Magyar Sión 1864. évf. 307.

1525—1539. L ip th a y  P é te r  barsi főesperes. A mohácsi 
ütközet előtt visszaveszi a Krisztus-Társulat 1000 rajnai 
forintját, melyet Bécsbe vittek s az ottani egyetemi elöljáró
ság őrizetére bíztak, és kiadja két bécsi polgárnak ötös 
kamatra.

Magyar Sión 1863. évf. 353.

1525. G a zd a g  Im re kanonok, esztergomi születésű.
Kemp 138.

1525. T örök  M ih á ly  kanonok.
Kemp 138.

1525. B á r tfa i J á n o s  kanonok.
Kemp 138.

1525. S z e r é m ú jla k i A n d rá s  kanonok.
Országos Levéltár. D. O. Nr. 24.151.

1526. Ú jla k i A n d rá s  kanonok.
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Országos Levéltár. Ecclesiastici. Fase. 2. Nr. i8. Kemp csak az 1532. 
évben említi.

1527. K á p o sz tá sm e g y e r i A lb er t. Ez évben nevezi ki 
őt Várdai Pál érsek a szentistváni káptalan őrkanonokjává.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. I .  Nr. 19.

1528. C ze g léd i L u k á cs kanonok.
Liber Ruber 155. Kemp 1530-ra teszi 138'.

1528. G alád y  D o m o n k o s kanonok.
Kemp 138. Szabó Családinak nevezi.

1528. Ú jv á r o s i J á n o s  honti főesperes és a királynő 
alamizsnása.

A / Liber Ruber csak 1530-ban említi. 155. Kemp 138.

1529. S zin y  T am ás sasvári főesperes.
Történelmi Tár X II. 105. Kemp szerint már 1510-ben kanonok. 136.

1530. E szék i J á n o s . Ez évben találkozunk vele elő
ször mint esztergomi kanonokkal. 1538-ban pécsi püspökké 
lesz, amely méltóságában a római kúria 1539 junius 9-én 
megerősíti. Verancsics csak jót, szépet és dicséreteset tud 
róla írásaiban mondani. A közügyekben szorgalmas, meg
bízható, sokoldalúsága által kiválóan használható embernek 
festi, aki a magánérintkezésben nyájas, művelt modorú, kel
lemes társalgásu férfi tudott mindenkor lenni. Kortársai 
egyformán kedvelték őt, királyától lefelé. Mint János király 
odaadó hive, 1540-ben Verbőczy István kíséretében Kons
tantinápolyban járt követségben. Visszatérvén utjából, szék
helyére ment; itt azonban nem érezte magát biztonságban 
a Ferdinandhoz szító polgárság miatt, ennélfogva Erdélybe 
költözött, ahol ugyancsak Verancsics tanúsága szerint nem
sokára meg is halt 1541 márczius havában.

Monumenta Hungáriáé Historica. Verancsics összes munkái. Pest, 1857. 
I. 107. 1. Koller V. 237— 260. Brüsstle I. 382. Magyar Sión 1867. évf. 681.

1530. S z e n tfa lv a i J á n o s  kanonok, a szentkereszt oltá
rának igazgatója.

Kemp 138.

1530. K o lo z sv á r i A d o rjá n  kanonok.
Kemp 138.

1530. L ü ttic h i P é te r  kanonok.
Kemp 138.
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153°· K a ssa i B á lin t  kanonok.
Kemp 138.

1530. M u sarelli J á n o s  fizikus, komáromi főesperes.
Liber Ruber 143. Kemp 139.

1530— 1536. P a k s y  F a r k a s  szentistváni prépost.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 50. 218. 

221. Knauz : A  Garammelletti Szent-Benedeki apátság I. n o .  Mathes: Vete
ris Arcis Strigoniensis Descriptio 24. Rupp : Magyarország helyrajzi törté
nete I. 8.

1530. B o r o sje n ő i Á b ra h á m  kanonok.
Kemp 138.

1530. E r d ő te lk i P á l kanonok.
Kemp 138.

1530. T e le g d i L u k á c s  kanonok.
Liber Ruber 155. Kemp 138.

1530—1550. H a g y m á sy  K e lem en . Előbb barsi, később 
nyitrai főesperes, majd olvasókanonok és érseki helynök. 
Egyik forrásunk mondja róla, hogy 1550-ben »resignatis 
beneficiis ad vota saecularia transiit«. Kiegészíti ezt egy 
másik tudósítás, amely szerint Luther követőjévé szegődött.

Forrásaink különben nem egyeznek a rá vonatkozó adatokban. Kemp sze
rint csak 1536-ban lett a káptalan tagja s azután olvasókanonok. Knauz mun
kájában: A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság. I. 104. 1536-ban mint 
egyszerű kanonokkal találkozunk vele, 1546-ban pedig mint olvasókanonokkal és 
helynökkel. A Liber Ruber írója 1543-ban nyitrai főesperesnek, egy év mulVa 
pedig olvasókanonoknak és helynöknek nevezi. 111. Az esztergomi főkáp
talan birtokaira vonatkozó okmányok tárában 1534- és 1536-ban találkozunk 
vele mint kanonokkal. 49. Szabó pedig már 1522-re teszi barsi főesperességét. 
Ez azonban nyilván tévedés, mert a pör, amelyre Szabó hivatkozik, nem 1522- 
ben folyik Oláh Miklós és Pozsony város polgárai között, hanem csak' 15 év 
múlva vette kezdetét és csak 1539-ben került Hagymásynak, mint érseki helynök-r 
nek ítélete alá. Magyar Sión 1863. évf. 632.

1530. V e lik e y  A n d rá s  kanonok.
Kemp 139.

I5 3 °- V á r y  A n d rá s  kanonok és egyúttal a káptalan 
megbízottja Szurdok-Püspökiben. 1531-ben a sághi convent 
előtt káptalana nevében tiltakozik a Bakócz Tamás prímás 
által róla nevezett kápolna javára hagyományozott kincsek 
lefoglalása ellen.

Liber Ruber p. 155. Kemp csak egy évvel később említi. 139.
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1530 — 1549· S b a r d e lla t i D u d ics  J á n o s  Á gO ston . Olasz, 
valószínűleg velenczei családból származott, Istvánfi szerint 
azonban már hazánkban született. Nagybátyja volt Dudics 
Andrásnak, az apostata pécsi püspöknek, akinek nevelteté
séről is ő gondoskodott. Nevét régi Íróink különféleképen, 
de majd mindig hibásan hol Spaladiernek, hol Spadaliernek, 
sőt Bardalának is írják. A közélet terén 1530-ban találkozunk 
vele először, még pedig mint szentgyörgymezei préposttal. 
1543-ban, midőn a török Esztergomot elfoglalta, már nagy
prépost volt s egyik főgondját képezte a káptalan levéltárát 
az ellenség pusztító dühétől megmenteni, ami sikerült is 
neki. 1549-ben váczi püspökké lesz, amely méltóságában a 
pápa őt 1550 május 3-án erősítette meg. Felszenteltetésének 
ünnepélyére Ferdinand király saját pénztárából 200 arany 
forintot utalványozott ki neki. 1550 junius 21-én a pápa 
az esztergomi érsekség kormányzását bízta reá, azzal az 
indokolással, hogy mint volt esztergomi nagyprépost már is
merős a viszonyokkal és a királynak jelenleg nincs alkalmas 
jelöltje a fontos állásra. Feltételül tűzi ki azonban a pápa, 
hogy a két évre terjedő megbízatás alatt kifizesse a meg
halt érsek adósságait, magának pedig csak 200 aranyat 
tartson meg, a többi jövedelmet pedig a várak fentartására 
fordítsa. A király őt még 1549-ben a felvidéki városokba 
küldötte, hogy azok polgárait a reformáczió elfogadásától 
visszatartsa. Fáradozását azonban nem koronázta siker. 1552 
augusztus 10-én hősi halált halt Palásth hontmegyei község 
határában a török ellen vívott küzdelemben. A helyen, 
hol elesett, a Palásthy-család később kápolnát emeltetett. 
Egyik, hozzá legközelebb eső életirója mondja róla: »okos 
és tanult ember volt, aki mindig helyt állott hivatásával és 
állásával járó kötelmeiben«. Halála után nővérei hagyatéká
nak kiadatását kérelmezték Ferdinandtól, de csak irományait 
és könyveit kapta meg unokaöcscse András.

Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium Arm. 41. Vol. 56. Nr. 571. Ist- 
vánffy : Historiarum de rebus Ungaricis libri X X X IV . Viennae, 1758; p. 205. 
Pray: Specimen Hyerarchiae Hungaricae I. p. 352. Szentivány: Dissertatio 
Paralipomenica. Tymaviae, 16.99. P* 7 7 · K arcsú: Vácz város története V. 134.
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Palás thy P á l: Paláshyak. I. 42. Liber Ruber 25. 102. Kemp halálának napját 
augusztus 9-ére teszi. 139.

1531. D eb re cz en i A m b ru s kanonok és egyúttal káp
talani kiküldött Zenyiren.

Liber Ruber 155. Knauz : A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 108.
1532—1536. S á li J e r o m o s  kanonok és később olvasó

kanonok.
Liber Ruber 155. csak 1536-ban emlittetik, holott Kempnél már 

1532-ben szerepel. 139.

1532—1557. M a k ó fa lv i M ih ály  kanonok és nyéki tiszt.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Fase. 4. Nr. i i . 

Kemp már 1532-ben említi és szerinte csak 1540-ig volt tagja a káptalannak. 
Knauznál A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 109. 1535-ben talál
kozunk vele, a Magyar Sión szerint 1867. évf. 640. 1540-ben is szerepel,
mig a Liber Luber írója csak 1557-ben emlékezik meg felőle. 156.

1532—1535. D e b r e n c z e i B á lin t  kanonok.
Kemp 139.

1533. V a d k e r ti J á n o s  kanonok, meghal ez évi októ
ber i-jén.

így olvasta egy régi misekönyv feljegyzésében Dankó Vetus Hymnarium 
ecclesiasticum Hungáriáé 457. valamint Knauz is Magyar Sión 1864. évf. 309. Té
vesnek kell tehát tartanunk Kemp adatát, aki az elhalálozás évét 1553-ra teszi. 141.

1534. K u lcsá r  A n d rá s  kanonok.
Liber Ruber 154.

1534—1558. S zo n d y  P á l. Régi feljegyzések szerint még 
1546-ban is folytatta tanulmányait az örök városban, bár 
már 1534-ben kanonok és szenttamási prépost volt. Úgy 
látszik ekkor működött itt mint pápai gyóntató is. 1555-ben 
már itthon szerepel, mint a kér. sz. Jánosról nevezett oltár 
igazgatója, nagyprépost, Oláh Miklós prímás helynöke és 
ez. rozoni püspök. Nagyszombatban halt meg 1558 julius 
hó elején és eltemettetett a főtemplomban, a szentélyben, a 
nagyprépost stalluma előtt. Mielőtt a nagynevű Pázmány 
Péter 1619-ben restaurálta volna a templomot, fehér kőtábla 
jelelte nyughelyét. Mint a nevelés- és oktatásügy meleg 
barátja még életében jelentékeny alapítványt tett a bolog
nai egyetem tanulói számára. Az ő halálától lakták Nagy
szombatban az érsekek azt a házat, amely a kér. sz. János 
kápolnájának igazgatóját illette volna.
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Liber Ruber 25— 26, 102. Péterffy Sacra Concilia IX. 8. Kemp. 139.
1535—1541. P e s th y  A lb ert nyitrai főesperes, érseki 

helynök és gallipoHsi ez. püspök.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 39. Fol. 9. Nr. 24. 

Knauz: A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 108. Kemp 139.
1535. BŐSi M áté kanonok, ez évben az esztergomi káp

talant képviselte egy bizonyos peres ügyben a pozsonyi előtt.
Knauz : A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 108. Kemp Mihály

nak nevezi 139.

1535 —1554. K ö rm en d i M ihály  ez évben mint kano
nok jelenik meg káptalanja ügyében a sághi convent előtt. 
Egy évre rá már komáromi főesperes és ipolynyéki tiszt, 
1544-ben' pedig a szentbenedeki apátság felügyelője.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 69. Fol. 5. Nr. 13. 
Knauz: A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 108. Kemp csak 1536- 
ban említi 139., a Liber Ruber írója pedig csak 1539-ben 155.

1535. K e lem en , a szentistváni káptalan kanonokja.
Magyar Sión 1867. évf. 693.

1535. P é c s i P é te r  kanonok, mindkét jog tudora.
Ferenczrendiek levelezőkönyve a pesti rendház könyvtárában 212.

1535. C sa lló k ö z i M áté kanonok.
Liber Ruber 155.

1535. S z e n te s i K eru b in  kanonok.
Magyar Sión 1867. évf. 686.

1535. P é c s i A lb ert kanonok.
Liber Ruber 155.
1535. L ászló  kanonok.
Liber Ruber 155.

1535. P e r e se d ! M ihály  kanonok.
Liber Ruber 155.

1535. M rák J á n o s  szent-tamási prépost.
Szabó kézirata 85.

1535. P á p a y  K e lem en  szentgyörgymezei őrkanonok.
Magyar Sión 1867. évf. 686.

1535—1561. P á p a y  G ásp ár kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 34. f. i. Nr. 24. Liber 

Ruber 155.

1536. LÖVÖldy F er en cz  szentgyörgymezei kanonok.
Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 2 22.

1536. E sz te r g o m i A n d rá s  kanonok.
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Liber Ruber 155.
1538—1561. P á p a y  P á l nyitrai főesperes, majd később 

éneklőkanonok és egyúttal nagyszombati plébános, végre 
érseki helynök.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 54. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár. Lad. 41. Fase. I .  Nr. 22. Esztergomi Káptalani Országos Le
véltár. Capsa 8. F . 9. Nr. Caps. 52. Fase. 4. Nr. 22. Caps. 51. Fase. i. Nr. 
7. L. I .  A. 1552. f. Knauz: A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 112. 
123. Péterfíy Sacra Concilia II. 8. Kemp 139. Liber Ruber 44. 113. Az esz
tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 228.

1538—1559. J o se fit  F e r e n c z . Gams még Rizzanonak 
is nevezi. Valószínűleg Fiúméban született. Előbb ferencz- 
rendi szerzetes volt, majd zengi püspökké neveztetik. Chio- 
lich György szerint már 1521-ben, Gams szerint pedig csak
1541-ben. Mikor lett a káptalan tagjává, lehetetlen pontosan 
meghatározni; 1538-ban már mint olvasó kanonok szerepel. 
Még 1534 október 26-án elnyeri a szentbenedeki apátságot, 
amelyet 1537-ben a nyitrai káptalan előtt zálogba ad az 
esztergomi káptalannak 2978 arany forintért. 1537-ben 
Párizsi Péter, az apostoli kamarák ügyviselője suspendálta 
őt, mivel nem fizette meg az esztergomi káptalannak 
1000 frtnyi tartozását. Gams írja róla, hogy 1549-ig volt 
zengi püspök, amely évben áthelyeztetett a trieszti püs
pökségre, innen azonban még ugyanazon évben elmoz- 
dittatott. 1552 táján - lemondott a szentbenedeki apátság
ról, sőt — mi okból, nem tudjuk — excommunicáltatott. 
Majd ismét, miután 1552-ben feloldoztatott a kiközösítés 
alól, visszafogadtatott a káptalanba és a gömöri főesperes- 
séget nyerte el. Az általa bírt káptalani javadalomba' 1559- 
ben nevezik ki utódját s igy valószínű, hogy nem sokkal 
előbb halt meg.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 79. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár. Lad. 44. Fasc. 7· Nr. 8. Lad. 1. Fasc. 3. Nr. 3. Gams. 389. 
320. K nauz: A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 103. Liber Ruber 
135. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 224. Ma
gyar Sión 1867. évf. 696.

1538. A lv in e z i J á n o s  kanonok.
Liber Ruber 155. Kemp csak 1543-ban említi 140.

1539. B a z in i G y ö r g y  kanonok.
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Liber Ruber 155.

1539. F e h é r v á r i G y ö r g y  kanonok.
Liber Ruber 155.
1540—1561. K a p ro n cz a i P a u lin i P é te r . Kezdetben 

titkári minőségben működött Oláh Miklós oldala mellett, 
aki őt 1555-ben az Ujlaky Ferencz halálával megüresedett 
pozsonyi prépostságba nevezte ki. Mielőtt azonban javadal
mát elfoglalta volna, megjelent a pozsonyi káptalan előtt 
Draskovics György, akinek ugyanekkor a király adomá
nyozta oda a prépostságot, és tiltakozott Paulini kinevezte- 
tése ellen. Úgy látszik azonban, hogy minden eredmény 
nélkül. Rimely szerint már ekkor esztergomi kanonok és 
szentistváni prépost lett volna; mig régebbi feljegyzések 
szerint e javadalomhoz csak két év múlva, 1557-ben jutott. 
Péterffy pedig azt írja róla, hogy mielőtt az esztergomi 
káptalan tagjává lett volna, előbb egri prépost volt. 1559- 
ben elnyeri a szentgyörgymezi prépostságot, majd nem 
sokkal rá a Csanádi püspökséget, a mely méltóságában a 
pápa őt 1560 julius 17-én megerősíti. Ugyanezen évben 
neveztetik ki szepesi préposttá is, amely javadalomban Oláh 
érsek május i-én investiálja. Ez alkalommal kiállított nyi
latkozatában, eltérőleg elődjeitől, akik csupán az érseknek ígér
tek hűséget és engedelmességet, Paulini az érseki helynökök 
iránt is tartozó kötelességének ismeri e meghódolást. Pré
postkodásának rövid idejét is arra használta fel, hogy 
papságát 1560 május 21-én zsinatra hívta össze. Meghalt 
1561 ápril havában.

Esztergomi Primási Egyházi Levéltár. A. V. Nr. ιο ί .  Primási Világi 
Levéltár. Protocollum Olahi p. 69. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. 
Caps. 68. Fol. 10. Rimely: Capitulum Posoniense p. 237* Péterffy: Sacra 
Concilia II. 8. W agner: Analecta Scepusii III. p. 89. P ray : Specimen Hie
rarchiáé Hungaricae II. 288. Liber Ruber 57.

1540. A rn old  barsi főesperes.
Kemp 140.

1540. H e r b e r ste in  F er en cz  kanonok.
Kemp 140.

1542—1567. K á lm á n d y  B á lin t  kanonok. 1546-ban már 
mint szentgyörgymezei préposttal találkozunk vele, 1550-ben
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őrkanonokként szerepel, majd érseki helynök lesz s végre 
éneklőkanonok.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 23. Fase. 9. Nr. 13. Capsa 
48. Fase. 4. Nr. 9. Capsa 68. Fase. 10. Nr. 3— 5. Lib. I. A. 1552. Fol. 15. 
Lib. 4. A. 1567. Fol. 18, Knauz : A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 
112. Péterffy: Sacra Concilia II. 8. Liber Ruber 44.

1543 —1545. C sézy  B a lá zs  szenttamási prépost, locs- 
mándi főesperes, esztergomi és győri kanonok, jelen volt 
Esztergom megadásánál.

Magyar Sión 1869. évf. 196. Kemp. 140.

1543— 1557. S o k ly ó s y  L ászló . Előbb pozsonyi kanonok, 
1525—1533-ig. 1530 táján szentirását tárgymutatóval látta el. 
A könyv czime: Textus Bibliae 1526. Biblia cum concor
dandis, Lugduni, s jelenleg az esztergomi egyházmegyei 
könyvtár tulajdonát képezi. Jegyzeteivel, mint a könyv végén 
olvasható feljegyzésből megállapíthatjuk, az 1532. évben, sz. 
László ünnepén készült el. Nem sokkal ezután még mint 
pozsonyi kanonok győri őrkanonok lesz, majd 1543-ban az 
esztergomi káptalanban kap javadalmat. Végre 1552-ben, 
midőn Josefit Ferencz lemondott a szentbenedeki apátság
ról, I. Ferdinand Prágában adománylevelet állít ki az ő és 
Tamásy János részére az apátságra vonatkozólag, amit ők 
siettek Nagyszombatban a káptalan egyik gyűlésén bemutatni. 
Kemp feljegyzése szerint 1557-ben halt meg.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 28. Fase. 5. Nr. 9. Liber 
Ruber 135. Lányi Magyar Egyháztörténelme I. 591. 1. R im ely : Capitulum
Posoniense 262. Kemp 140. Schematismus Jauriensis 1876. 24.

1544— 1577. M o n o sz ló y  M ik lós kanonok s a káptalan
nak Nagyszombatba történt áthelyezése után ennek kebeléből 
az első nagyszombati plébános. 1555-ben nógrádi főesperessé 
lép elő, majd 1560-ban elnyeri a vágujhelyi prépostságot is. 
Szegedy Mihály mint egyházlátogató erre vonatkozólag a 
következő megjegyzést teszi: »duobus sellis insidens, in dam
nationem tum facientis, tum confirmantis.« Vágujhelyen külön
ben saját költségén egy papot tartott. 1567 márczius 17-én 
installálják a szenttamási prépostságban; 1571-ben pedig a 
szentbenedeki apátság felügyeletét bízzák reá. Meghalt Nagy
szombatban 1577-ben. Milyen békés, nyugodalmas lehetett
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élete, mutatja az a körülmény is, hogy 1560-ban kénytelen 
volt néhány ember ellen pert indítani, akik őt megverték 
és megsebesítették.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Capsa 5. Fase. 7. Nr. 14. Capsa 
46. Fase. I I .  Nr. 2. Capsa 2. Fase. 10. Nr. 9. Capsa 49. Fase. 6. Nr. 8. 
Lib. i. A. 1554. Fol. 72. Lib. 3. A. 1563. Fol. 22. Lib. 4. A. 1570. Fol. 
120. Lib. 4. A. 1567. Fol. 15. Capsa 34. Fase. 3. Nr. 29. Capsa 53. Fase. 
2. Nr. 35. Capsa 52. Fase. 6. Nr. 18. Lib. 4. A. 1567. Fol. 8. Liber Ruber 
125. Némethy L. Series parochiarum et parochorum Archidoecesis Strigoniensis. 
Strigonii, 1894. p. 802.

1545—1557. D a b a si A m b ru s kanonok s 1551-ben a 
szentbenedeki apátság ügyeinek intézője.

Knauz: A Garammelletti Szent-Benedeki A pátság i. 123. Kemp 140.

1545—1549. R a jc sá n y i M ih á ly  tornai főesperes.
Kemp 140.

1545. N a g y b a jo m  G e r g e ly  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. L. 8. .A. 1545. Föl. 81.

1546. D e á k y  Gál kanonok.
Kemp 140.

1546. T h ú ry  L őrin ez kanonok.
Kemp 149.

1546. M ikly I s tv á n  kanonok.
Kemp 140.

1547—1576. D o b r a k u ty a i M ih á ly , előbb a · nyitrai 
káptalan tagja s mint ennek kiküldöttje 1533-ban szerepel 
először. 1547-ben esztergomi kanonokká lesz, 1550-ben meg
kapja a komáromi főesperességet, amelyet 1576-ban bekövet
kezett haláláig megtartott. 1563-ban Szent-Benedeket évi 
600 írtért bérbe veszi. 1560-ban Oláh prímás parancsára 
vizitácziót tartott főesperessége területén, mely alkalommal 
az érsekhez intézett jelentése máig megvan a primási levél
tárban s igen fontos adatokat szolgáltat az azon kori egy
házi viszonyok megismeréséhez.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Tranzumptorum Archivi Ecclesia
stici Primatialis Veteris continens Visitationalia Anni 1559— 1562. Esztergomi 
Káptalani Országos Levéltár. Capsa 14. Fase. i. Nr. 4. Capsa 37. Fase. 7. Nr. 
10. Capsa 49. Fase. 6. Nr. 8. Capsa 52. Fase. 4. Nr. 22. Magánlevéltár. 
Lad. I .  Fase. 4. Nr. 10. Vagner: Adalékok a nyitrai káptalan történetéhez. 118.

1547—1561. N a g y v á th y  J á n o s  kanonok.
10
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. L. 3. A. 1565. Föl. 76. Pri- 
mási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 66. Kemp 140.

1547— 1562. G e r e g y e i M árton  alőrkanonok és szent- 
benedeki praefectus. 1561-ben Bessenyey Ilona, gróf Eszter- 
házy Benedek özvegye, Galántán egy rétet zálogosít el nála 
24 frt értékben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 2. 1561. Föl. 447. Capsa 
34. Fase. 2. Nr. 32. Capsa 51. Fase. i. Nr. 7. Primási Világi Levéltár. Proto- 
collnm Olahi 100. A  Liber Ruber írója hibásan Chereginek hja 156. Pé- 
terfíy : Sacra Concilia II. 8. Bereghynek. Knauzi-A Garammelletti Szent-Benedeki 
Apátság I. 123.

L547—1562. Z a th a y  B a lá zs  zólyomi főesperes, 1561-ben 
főesperessége területén vizitácziót tart és egyébként is Oláh 
Miklós prímás jobbkeze volt, a bányavárosok lelkészkedő 
papságának oktatásában és javításában.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi p. 54. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Capsa 49. Fase. 6. Nr. 8. Lib. 2. A. 1559. Fol. 99. Cata
logus Manuscriptorum Regiáe Universitatis Budapestinensis. Nr. 419. Liber R u 
ber 147. Péterffy: Sacra Concilia II. Lányi: Magyar Egyháztörténelme II. 106.

1547 —1552. F e h é r v á r y  P é te r  kanonok, az Oltári- 
szentségről nevezett oltár igazgatója.

Kemp 140.
1548— 1570. G örög  M áty á s. Életének korábbi tör

ténetéből csakis annyit tudunk, hogy 1508-ban született. 
1548-ban már mint esztergomi kanonokkal és nyitrai főes
peressel találkozunk vele. Ferdinand király 1549 márczius 
16-án neki adományozta a káptalan tulajdonát képező szent- 
benedeki apátságot oly kikötéssel, hogy a rend ruháját három 
hónap alatt felvegye. A káptalan emiatt nagyon megnehez
telt reá, aki szerinte esküjének ellenére eszközölte ki az 
adományozást. Ezzel elkeseredett harcz keletkezett a két fél 
között annál több szenvedélyességgel, mert Görögtől egy 
előttünk ismeretlen vétség miatt már előbb megvonták 
jövedelmeit. Ferdinand király többször ráirt a káptalanra 
Görög érdekében, de ez az apátságot a többszöri parancs 
és sürgetés daczára sem adta ki. Végre is egyezségre került 
a dolog és úgy egyeztek ki, hogy Görög a káptalantól 600 
forintot kapott. A káptalan ugyan nem szívesen fizette ki 
ezt az összeget, de az egyezménybe végre mégis belenyugo
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dott. Később Görög is igen tevékeny és hasznos élettel 
békitette ki a káptalant a szerzett kellemetlenségekért. 
1555-ben olvasókanonokká léptettetik elő, 1562 január i-jén 
pedig nagyprépost és érseki helynök lesz. Mint ilyen is a 
sz. Dorottya oltár igazgatóját illető házban lakott, ahol 1570 
márczius 24-én meg is halt, életének 62. évében. Eltemet- 
tetett a főtemplomban, Szondi Pál mellett, ahol sírját egy 
ideig vörös márványtábla jelelte.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 51. Fase. i .  Nr. 7· Capsa 
52. Faso. 4. Nr. 22. A  Liber Ruber írója kanonoksága kezdetét tévesen 1551-re 
teszi 103. Kaprinay pedig hibásan úja, hogy 1560-ban lett nagypréposttá. 
Nemzeti Muzeum Könyvtárának Kézirattára. Föl. 335. III . 15. Az esz
tergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára 226, 229. Péterffy:
Sacra Concilia II. 8. 147. K nauz: A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság 
I. 103.

1548. K a je tá n  M ik lós kanonok, orvostudor.
Kemp 140.

1548—1555. S z e n tm ik ló sy  M iklós kanonok.
Kemp 140.
1548—1560. B a r sy  J á n o s  kanonok. Oláh Miklós érsek 

1560-ban, közvetlen halála után megerősíti végrendeletét.
Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 29, 125. Liber Ruber 155.
1548—1556. V a sy  A m b ru s kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 49. Fase. 6. Nr. 8. 

Kemp 140.

1548—1554. H é v izy  J á n o s  kanonok.
Kemp 140.

1548—1585. P o k lo s tó y  M áté kanonok, 1556-ban a 
szentbenedeki apátság praefectusa, 1559-ben pedig sághi 
préposttá lesz. 1570 táján 1100 rajnai forintot küld a bécsi 
egyetem elöljáróságához alapítványul, két magyar egyetemi 
hallgató segélyezésére. Kiköti azonban, hogy az alapítvány 
kamatait élvező ifjakat, vagy utódja a prépostságban, vagy 
pedig ennek üresedése esetén az esztergomi káptalan jelölje 
k i; a káptalan is vizsgálja meg őket és tanulmányaik 
elvégzése után, mint felszentelt áldozárok, tartozzanak az 
esztergomi egyházmegye szolgálatába lépni. Meghalt Nagy
szombatban 1585 szeptember 18-án és eltemettetett a sz. 
Miklós-egyházban a B. Szűz oltára elé. Végrendeletében

10*
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különféle hagyományokat tett a nagyszombati szegény tanulók 
javára, az árvák fentartására, a sághi templomra és a szent- 
benedeki zárdára.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 29, 125. Esztergomi Káp
talani Országos Levéltár. Capsa 53. Fase. 2. Nr. 47. Magánlevéltár. Lad. 
67. Fol. I .  Nr. 18. Liber Ruber 156. Magyar Sion 1863. évf. 357. K nauz: 
A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 123.

1548—1554. Z a k o r n y a y  J á n o s  kanonok.
Liber Ruber 156. Kemp 141.

1548— 1554. A b o n y i P á l kanonok.
Kemp 14 1.
1548 — 1558. T a m á sy  J á n o s  kanonok és 1555-ben honti 

főesperes. I. Ferdinand király parancsára ő iktatja be a 
Temesvárnál elesett főkapitány, Losonczy István négy gyer
mekét, az atyjuk által szerzett összes birtokokba.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 8. 13. Liber Ruber 138. 
Kemp 141.

1549— 1554. B é cs i J á n o s  kanonok.
Liber Ruber 155. Kemp 141.

1549—1562. N a g y s a r ló i  Gál kanonok. Végrendeletét 
Oláh Miklós prímás 1562 október 2-án erősiti meg.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 98, 101. Esztergomi Kápta
lani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 7. Nr. 12. Liber Ruber 156.

1549—1559. K u c s ilic s  P é te r  (Kuhulyának is iratik) 
nyitrai főesperes és aradi prépost. A Liber Ruber írója sze
rint még szentbenedeki apát is. 1559-ben lemondott az esz
tergomi káptalanban birt javadalmáról és egri kanonok lett, 
ahol 1569-ben mint újvári főesperessel találkozunk vele.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 15. Liber Ruber 155. Pé- 
terffy : Sacra Concilia H. i j . Kemp 141. Schematismus Agriensis 1871. 35.

1549—1552. M a la te sta  K a m ill kanonok.
Liber Ruber 156. Kemp 141.

1549—1568. K u th a sy  G y ö r g y  kanonok, a sz. Péter és 
Pál apostolokról nevezett oltár igazgatója. 1562 február 
28-án éneklőkanonokká neveztetik ki. 1568-ban bekövet
kezett halála előtt Bécsben 809 frtnyi alapítványt tett két 
esztergommegyei szegény tenuló segélyezésére. O pedig 
1563-ban Aranyady Katalintól egy házat kapott ajándékba, 
azon feltétel alatt, hogy ennek Dániel nevű fiát éltartsa.
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Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 82. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 3. A. 1566. Föl. 134. Magánlevéltár. Lad. 67. Fasc. 
i. Nr. 15. 16. A. 1563. Föl. 10. Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Uni
versitatis Budapestinensis 332. Kemp 141.

1549— 1562. B e r g a m ó i F er en cz . Capo d’Istriából szár
mazott és miután egy évig Várday Pál esztergomi érsek 
mellett teljesített egyházi szolgálatot (»per lector della missa«), 
esztergomi kanonokká lett. 1549 junius 18-án Nagyszombat
ból levelet ir Elio Antal pólai püspöknek, melyben arra kéri 
őt, hogy eszközöljön ki számára Farnese Sándor bibornolctól 
egy ajánló levelet az esztergomi érsekhez valamelyik java
dalomra, miután tudja, hogy az érsek szívesen tenne kedvére 
a bibornoknak, s miután az országban a főpapok szabadon 
adományozhatják saját egyházukban a javadalmakat. Kemp 
téved, midőn azt Írja, hogy 1563-ban volt a káptalan tagja, 
mert utódja a javadalomban már 1562 november 7-én kine
veztetett. Valószínűleg nem sokkal ezelőtt halálozott el, vagy 
hagyta el a káptalant. 1559-ben mint egri kanonok is 
szerepel.

Parmai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1549. V. 2. Primási 
Világi Levéltár. Protocollum Olahi 99. Liber Ruber 156. Kemp 141. Schema
tismus Agriensis 34.

1550— 1554. P é c h y  M ihály  kanonok.
Liber Ruber 155. Kemp 141.

1550. L a sk ó i M iklós kanonok.
Liber Ruber 155.

1550 október 10—1557. V e r a n c s ic s  A n ta l. A XV.
század közepe táján több katholikus család kénytelen volt a 
török miatt Boszniát elhagyni, s a szomszédos országokban 
maguknak menhelyet keresni. Ez alkalommal költözött ki 
hazájából a Verancsics család is, előbb Krajnában, később 
pedig Dalmácziában telepedvén le. Itt született Sebenicóban 
1504 május 9-én Verancsics Antal. Atyja Ferencz, anyja 
Statileo Margit, a hírneves erdélyi püspöknek, Statileo Já
nosnak nővére volt. Gyermekkorát nagyobbrészt nagybáty
jánál, az időben felső-eőri prépostnál és Berisló Péter vesz
prémi püspöknél töltötte, ahol első oktatását is nyerte. 
Elvégezvén Paduában felsőbb tanulmányait, sümegi főes
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peres és János király titkára lesz, aki később az ó-budai 
és erdélyi prépostságot is neki adományozta. János király 
halála után egy ideig még annak özvegyét szolgálta, 
1543-ban azonban már Ferdinánd pártján találjuk őt, aki 
1550 junius 9-én szabolcsi főesperessé, október 10-én esz
tergomi éneklőkanonokká, a következő év november 3-án 
pedig szent Margitról nevezett pornói apáttá nevezte ki. 
1553-ban gyulafehérvári prépost, s még ugyanezen év junius 
6-án pécsi püspök lesz. Még mielőtt a pápai megerősítés 
megérkezett volna számára, Zay Ferencz kíséretében Kon- 
stantinápolyba utazott, mint követ, s innen csak sok viszontag
ság és nélkülözés közt eltöltött négy év múlva, 1557 október 
havában tért vissza. Jutalmul az egri püspöki széket nyerte 
el november 9-én; a pápai megerősítésben azonban csak 
1561 szeptember 24-én részesült. 1563 deczember 13-án 
megkapja a túróczi prépostságot, és végre 1569 október 17-én 
az esztergomi érseki székre emeltetik. Meghalt 1573 julius 

• 2i-én Eperjesen, munkás, sokat hányatott életének 69. évé
ben, közvetlenül azelőtt, hogy XII. Gergely pápa brévéje, 
amelyben bibornokká történt kineveztetése nyilvánosságra 
hozatott, Magyarországba megérkezett volna. Tetemei Nagy- 
Szombatban temettettek el a székesegyházban, a főoltár előtt.

Verancsics kétségkívül kiváló tehetségekkel megáldott 
ember volt. Eleven esze, klasszikái műveltsége, nyelvismeretei 
és megnyerő modora őt nagyon alkalmassá tették az állami 
szolgálatra s diplomácziai pályára. János és Ferdinánd királyok 
megbízásából majd minden fejedelmi udvarban megfordult 
mint követ s a törökök császárjánál is kétszer volt külde
tésben. Ha nem koronázta is mindig siker fáradozását, 
képességeivel mindig fontos szolgálatot tett hazájának és 
királyának.

Kevésbé magasztalható, mint főpap; nem csak buzgóság 
volt benne kevés, de még valami nagyon vallásosnak sem 
mondható; inkább szabad gondolkozásu és közönyös. Jel
lemző e tekintetben reá nézve, hogy bár 1551 deczember 
8-án Felvinczy János erdélyi segédpüspök áldozárrá szentelte 
(Lányi tévesen irja, hogy csak 1561-ben lett felszentelve),
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csak 18 év múlva, 65 éves korában, két héttel esztergomi 
érsekké történt kineveztetése után, mondotta el első miséjét, 
s ekkor is kényszerűségből. »Folyó hó 5-én — írja ő maga 
Nagyszombatba káptalanénak — kénytelen voltam itt Bécs- 
ben misézni, ami igazán első ízben történt. Miután a szent
szék elé küldendő processusban szükséges annak kimutatása 
is, hogy miséztem, rá hagytam magam beszélni, hogy 
elvégezzem. Figyelmeztettek, hogy már régtől fogva püspök 
vagyok, s még egy alkalommal sem mutattam be a vérnélküli 
áldozatot. Engedtem tehát barátaim óhajának s a jezsuiták 
templomában csendes misét mondottam ; az énekeseket, ha 
Isten is akarja, majd Nagyszombatban fogom nemsokára 
elvégezni.« Végrendeletében pedig kinyilatkoztatta, hogy 
nem akarja, miszerint halála alkalmával gyászszertartások 
vagy misék tartassanak; ehelyett inkább a szegényeket 
segélyezzék. O meg lesz elégedve, ha Istenben hal meg. 
Mindazonáltal, ezen közönyösség daczára sem lehet róla azt 
mondani, hogy főpásztori teendőit teljesen elhanyagolta volna, 
vagy hogy a hitújításhoz szított volna. Ellenkezőleg, őszintén 
igyekezett a felmerülő bajokon segíteni. így pl. határozottan 
érdeméül kell feljegyeznünk, hogy felismervén a nagy károkat, 
amelyek a papok hiányából a kath. vallásra háramlanak, 
tőle telhetőleg, őszintén igyekezett e bajon segíteni. 1571-ben 
vagy 50 egyént szentelt fel az Ur szolgálatára s midőn ez 
kevésnek bizonyult, felkérte a passzaui és bécsújhelyi püs
pököket, hogy ha nélkülözhetnek nehány erre alkalmas 
egyént, küldjék azokat a főegyházmegye számára Nagy
szombatba. A pápától pedig kieszközölte, hogy a kántor
napokon kívül évenkint még hétszer szentelhessen papokat 
nemcsak az esztergomi megyében, hanem máshol is, még 
pedig az illetékes püspök megkérdezése és beleegyezése nél
kül. E mellett birtokain semmiféle hitujitó prédikátort meg 
nem tűrt, zsinatot szándékozott tartani stb.

Daczára magas, fényes állásainak, egész életén át az 
anyagiakkal küzködött. Nem sok jövedelmeiből igyekezett 
mindig családját is segélyezni. Viszonyaira elég fényt dérit 
az az egy körülmény is, hogy rokonaihoz való meleg ra
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gaszkodása daczára, végrendeletében nem hagyományozha
tott többet unokanővéreinek kiházasitására iooo— iooo forint
nál. Pedig Magyarország prímása volt.

Munkáit és iratait kiadta a Magyar Tudományos Aka
démia három csoportban, amelyek közül az első önálló iro
dalmi műveit, a második a portai követségre vonatkozó írásait, 
a harmadik pedig leveleit foglalja magában. Irataiban is az, 
a mi életében volt, humanista műveltséggel tetőtől talpig 
magyar államférfiú és hazafi. Műveinek sorozata I. kötet: 
Történelmi dolgozatok deák nyelven.. II. Történelmi dolgo
zatok magyar nyelven. III—IV. Első portai követség. V. 
Második portai követség. VI—XI. Vegyes levelek. XII. 
Pótlékok.

Monumenta Hungáriáé Historica. X X X II .  p. V I—X X V III. Smitth : 
Episcopi Agrienses. III. 23— 103. B rüstle: Recensio cleri Quinqueecclesiensis 
I. 395— 403. Lányi: Magyar Egyház történelem. II. 125. 1. Zelliger: Egyházi 
irók csarnoka 545.

1550. K ien  J a k a b  kanonok.
Kemp 141.

1550—1559. F e in e r  K r is tó f  előbb Mária királyné ud
vari káplánja, azután esztergomi kanonok és tornai főesperes.

. »Clypeus defensorius Ecclesiae Catholicae in Quaestione 
sub utraque specie Sacramenti ex Doctorum sententia pro 
simplicibus sacerdotibus« czimen az egyszin alatt való áldo
zás védelmére könyvet irt, mely 1550-ben jelent meg 
Bécsben.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 26. Kemp hibásan Treiner- 
nek iija és csak elhalálozási évében említi 143. Lányi: Magyar Egyháztörté
nelme II. 394. Szinnyey Magyar irók III. 250. Zelliger Egyházi irók csarnoka. 123.

1551 —1553. P á p a i A n d rá s  szentistváni prépost.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 23. Fase. 10. Nr. 6. 

Knauz : A Garammelletti Szent-Benedeki Apátság I. 123. Kemp már 1495-ben 
említi 135.

1551 — 1554. B a b iljá k  A n d rá s  kanonok.
Kemp 141.

1552. A lb er t kanonok és sz. 'Jánosról nevezett budai 
prépost.

Liber Ruber. 156. Szabó kézirata. 157.

1552—1566. I ll ic in i P é te r . Gyermekéveiről, ifjúságáról 
keveset tudunk. Egyik költeményében ő maga írja, hogy 
Olaszországban, Siénában született. Ugyanitt elvégezvén ta
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nulmányait s mindkét jog doktorává avattatván magát, egy 
nagyobb utazást tevő mágnás kíséretében Lengyelországba 
ment, ahol Macieiowski krakói püspökkel megismerkedvén, 
ez őt a krakói egyetemen a görög nyelv tanításával bízta 
meg. Ez időben nagyobb irodalmi tevékenységet fejtett ki, 
amely hírét elhozta hazánkba is, ahol a tudománykedvelő 
főpapság pártfogása folytán a pécsi akadémián tanszéket 
kapott, körülbelül 1550 táján. A főiskola feloszlása után 
Bécsbe ment lakni, ahonnan az esztergomi káptalan m 551 
végén Nagyszombatba hívta azon ajánlattal, hogy itt egy 
kanonoki javadalmat kap, átveszi az újonnan létesített közép
tanoda -vezetését és a kanonokoknak naponkint előadást 
tart az egyházi és polgári jogból. Illicini elfogadta az aján
latot, az 1,552. év husvét táján Nagyszombatba költözött 
és elfoglalta állását. Vagy másfélév múlva 1553 junius 
4-én Bornemissza Pál erdélyi püspök szatmári főesperessé 
és gyulafehérvári kanonokká nevezi ki »tekintettel érdemeire 
és erényeire.« Ez alatt szorgalmasan tanított és dolgozott. 
A káptalani iskolában előadásokat tartott a theologiából és 
egyházjogból, órákat adott a nagyszombati polgárok által 
kezdeményezett tanodában, amelyet később Oláh Miklós 
egyesített amazzal, szorgalmasan prédikált és foglalkozott az 
irodalommal. Sőt a tanügy érdekében tetemes áldozatokat is
hozott. Körülbelől 40 ifjút látott el élelemmel, ruházattal s 
egyéb szükségesekkel a saját házában és három tanárt alkal
mazott saját költségén ezek oktatására mindaddig, mig a 
harminczadból évi 102 forintot és a széplaki apátság jövedel
meit nem kapta meg e czélra Ferdinándtól. 1556-ban szent
tamási préposttá lesz, 1558-ban pedig Oláh Miklós a főiskolává 
alakított városi és káptalani tanoda kormányzójává ne
vezte ki.

Nagy változás állott be élete viszonyaiban 1561-ben, 
midőn a prímás a főiskolát a jezsuiták vezetésére bízta. 
Ügyvéd lesz, előbb csak hivatalból, később már anyagi ér
dekből s végre, szinte azt mondhatnók, szenvedélyből.

Mint a jogszolgáltatás terén teljesen járatos ember, 
csakhamar hírnévre tesz szert, mint ügyvéd is. A perlekedő
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felek mind nagyobb számmal bízták rá ügyeiket. S ő azzal 
igazolja a beléje helyezett bizalmat, hogy megnyer pereket, 
amelyeket mindenki elveszettnek hitt. A folytonos siker 
azonban nem vált javára. Elbizakodottá lesz és elveszíti jó
zanságát. Elvállal bármily ügyet, tekintet nélkül azok kényes 
természetére, s ami még rosszabb, nem válogat az eszkö
zökben, hogy azokat diadalra vigye. Már nemcsak vérének 
szenvedélyességét viszi bele a vitákba, amelyekben kímélet
lenül támadja és sértegeti ellenfeleit, hanem elhatalmasodik 
rajta a birvágy is és a haszonlesés arra bírja, hogy kizsák
mányolja a felek szorult helyzetét. Végre az egyik ily sze
rencsétlen vállalkozásában oly hatalmas befolyásokat ingerel 
maga ellen, hogy eljárása az országgyűlésen is szóba kerül; 
főpásztora a rábizonyult hitványságok következtében (egy nőt 
támadott meg anyai becsületében és egy családot jó hírne
vében) kénytelen őt elejteni és bíróság elé állítani, amely a 
makacskodót megfosztja hivatalától, javadalmaitól és kiközö
sítéssel sújtja. Illicini hiába próbálja ellensúlyozni ezt hatal
mas összeköttetéseinek érvényesítésével, a bünhődés utoléri és 
kénytelen az országot elhagyni.

Szereplésének hazánkban ezzel vége szakad. Egy ideig 
még pereket vállalt, ügyvédkedett s egy öregedő ember 

■ lankadtságával gondolt a jövőre, amely egészen kietlenül 
állott előtte. Az időpontot, melyben hazánkból eltávozott, nem 
tudjuk pontosan megállapítani. Az 1568—71. éveket való
színűleg Bécsben töltötte, nagyobbrészt irodalmi foglalkozással, 
visszatérve újra arra a térre, ahol első és legtartósabb sikereit 
aratta. Folytatja e munkásságát akkor is, amidőn olmüczi 
kanonok lesz, hihetőleg 1572-ben. Munkái tehetséges és 
gyakorlott íróra vallanak. Irásmodora eleven, a vitatkozások
ban, az érvelés és czáfolásban kemény és éles, de emellett 
meggyőző. Idézetei mutatják, mennyire járatos volt a szent- 
irásban.

Utolsó éveiről, halálának idejéről nem tudunk semmi 
bizonyosat. Mint olmüczi kanonok, még egyszer felkeresi le
velével az esztergomi káptalant, arra kérvén egykori társait, 
hogy állítsanak ki részére egy írásbeli nyilatkozatot arra
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nézve : mivel foglalkozott, minő életet folytatott ő Esztergom
ban. A káptalan nemeslelküen teljesíti kívánságát. Fátyolt 
vet hibáira, amelyekért már megbünhődött, és csak érdemeit 
sorolja fel, a melyeket a tanítás és prédikálás terén szerzett. 
»Közöttünk, mondják a többi közt— dicséretes, tisztességes 
módon élt, és semmi olyast nem tudunk felőle, amit akár 
életmódjában, akár tanításában kárhoztatnunk kellene.«

Ez kétségkívül csak annyit jelent, hogy mint egyházi 
embernek magánélete a legkényesebb pontban tiszta volt, 
s orthodoxiája kétségbevonhatlan.

Következő munkáit ismerjük: i. Idyllium in laudem 
Samuelis Cracoviensis Ecclesiae Antistitis. 1547. 2. Ad Sá
muelem Cracoviensis Ecclesiae episcopum. Satyra. 3. Epita
phium Bionis. Idyllium elegantissimum e Graeco Moschi 
translatum. Cracoviae 1548. 4. Oratio de homine et discipli
nis. Cracoviae 1539. 5. Commentaria in secundum librum C. 
5. Commentariolum de justitia et jure. 7. Commentarium in 
primum librum Ciceronis. 8. Commentarium in Aristotelis 
Categorias. 9. Commentarium in ejusdem librum de Enun- 
ciatione. 1 o. Praefationes. 11. Loci communes in totum te
stamentum novum. 12. Apologia de substantia. 13. De anti
nomiis juris librum. 14. Librum regularum juris et senten
tiarum. 15. Librum apologeticum de sexaginta quaestionibus 
juris. 16. Librum de diatriba Platonica et Aristotelica. 17. 
Commentarium in orationem Socratis de regno. 18. Librum 
variorum poematum.

A bécsi udvari könyvtárban pedig következő kéziratai 
őriztetnek: 1. Ad Maximilianum flebilis Hungária. 2. Para- 
naesis ad Maximilianum II. 3. Oratio ad Ungaros. 4. In 
laudem Hungáriáé.

Kollányi: IUicini Péter. Századok. 1895. évf. 237. Szinnyei: Magyar 
írók. V. 42. Zelliger: Egyházi írók csarnoka. 189.

1552—1557. R a k o n a k y  A n ta l kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. I .A . 1552. Föl. 12. Kemp 

csak 1553-ban említi 141.
1552—1564. Z a k a lin sz k y  I s tv á n . Előbb Oláh Miklós 

káplánja és egri kanonok. 1552-ben esztergomi kanonokká 
lesz és egyúttal sasvári főesperes. 1555-ben a barsi főespe- 
rességet nyeri el, 1558-ban pedig olvasókanonokká léptetik 
elő. A következő évben már scopiai püspök és helynök; 
ugyanezen év október 14-én pedig tapolczai apáttá nevezte
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tik ki. Bírta még ezen felül a sz. Keresztről és sz. Balázsról 
nevezett oltárok igazgatóságát. Meghalt Nagyszombatban 
1564 táján és eltemettetett asz. Miklós templomban, Ilosvay 
István mellé, a szentkereszt oltára elé. A templom restaurálása 
előtt vörös márványtábla jelelte nyughelyét.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 289. Liber Ruber 38. Szabó 
kézirata 35. Péterffy : II. 8.

1552—1564. H o r ch o v icz a i D u d ics A n d r á s ;  anyai né
ven Sbardellatinak is emlittetik. Született Budán 1533 feb
ruár 5-én. Iskoláit Páduában, Veronában majd később Pá- 
risban, hova Anglián át került, elvégezvén, Bécsben, a 
királyi udvarnál kapott alkalmazást, hol sokoldalú képzett
sége, kellemes modora által annyira megkedveltette ma
gát, hogy egymásután nyerte el a legkitüntetőbb czimeket 
és javadalmakat. Hogy mikor lett esztergomi kanonokká, 
nem áll módunkban egész pontosan megállapítani. Egyik 
életirója szerint 1557 táján történt ez, midőn hazájába vissza
tért. Egy régebbi feljegyzés szerint azonban még 1552-ben. 
Nem sokkal ezután apostoli főjegyző, felhévizi prépost lett, 
majd 1561 junius 3-án szent Istvánról nevezett esztergomi 
prépost, 1562-ben knini, majd Csanádi püspök. Még alig 
volt 28 éves, midőn az oláh Miklós által 1561 január i-én 
Nagyszombatban megtartott zsinaton, a magyar clerus kép
viseletében Kolozsváry János Csanádi püspök kíséretében a 
tridenti zsinatra küldetett. 1562 február 7-én érkezett meg 
ide, megelőzvén társát, az előkészületek megtevése végett. 
Február 17-én mindaketten bemutatkoztak a pápai követek
nek. Dudics mindjárt első fellépése alkalmával feltűnést kel
tett. April 6-án mondott beszédével — írja Borromaeo 
bibornok a pápai követnek — a zsinati atyákat annyira 
elragadta, hogy bár terjedelmessége által a congregatiónak 
egyéb tanácskozmányokra szánt idejét is lefoglalta, az idő 
múltát senki észre nem vette; ami mindenesetre ritkaság az 
oly gyülekezetben, amelynek tagjai nemcsak magas igénye
ket táplálnak, de az idővel is szeretnek gazdálkodni. Nem 
sokára már több bizottságba is beválasztották, julius 16-án 
pedig, az ötödik ülés napján, a majdnem teljes számmal meg
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jelent pápai, fejedelmi követek és zsinati atyák előtt az 
ünnepélyes isteni tiszteleten, a zsinat kitüntető megbízása 
folytán ő tartotta a szentbeszédet. A beszéd most is általá
nos tetszésben részesült, sőt az atyák egy része által a szó
nok tapssal üdvözöltetett. Egyébként is Telkes buzgalommal 
és tehetségeinek legjobb használásával szolgálta az ügyet, 
melyet képviselt, úgy hogy a magyar névnek csak tiszte
letet és elismerést szerzett. Néhány hóval a, zsinat befejezte 
előtt haza érkéz véti,' a ' király őt 1563 szeptember 4-én pécsi 
püspökké nevezte ki. Mint ilyennek első dolga volt meg
hagyni káptalanjának, mely ez időben Pozsonyban lakott, 
hogy három hét leforgása alatt Szigetvárra költözzenek át, 
különben megfosztja őket jövedelmeiktől. Sőt a jó példa 
kedvéért ő maga is ide tette át lakását. Az itt tartózko
dásnak azonban mihamar vége szakadt, mert a török 1566 
szept. 7-én Szigetvárt elfoglalta.

Időközben két ízben is volt Miksa császár követe 
Zsigmond lengyel király udvaránál, s 1567-ben harmadszor 
is ideutazott, hasonló minőségben. Körülbelül ebben az idő
tájban történt meg bensejében az a nagy átalakulás, amely 
végre az apostaziába sodorta őt. Elvesztette lelkének egyen
súlyát, hitének szilárdságát. Gyenge jelleme, izgatott, szen
vedélyes természete mindjobban elhomályosította eszének 
világosságát. Végre kitépte magát az egyház kötelékeiből, 
az antitrinitariusokéhoz hasonló elvekkel lelkében luthe
ránussá lett, és elvette a királyné egyik udvarhölgyét, 
Sirassa Reginát.

Jóakarói és ismerősei előtt lehető és lehetetlen módon 
igyekezett menteni eljárását. Ugyan mit tettem, írja 1567 
deczember 9-én egy bibornok ismerőséhez? Megházasodtam. 
Vájjon ezzel keresztre feszítettem Krisztust? És azután? 
Magányos életet élek, nem is gondolok olyanra, ami a köz
békét megzavarhatná, s minden tevékenységem a legnagyobb 
mérsékletre vezethető vissza. Semmiféle szektához nem csat
lakoztam, senkinek nem alkalmatlankodom, mi okból kínoz
nak tehát engem az emberek ? Eltűrik maguk közt, és 
kitüntetik az erkölcstelen, házasságtörő embereket, sőt iszonyú
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még kimondani is, a legaljasabb szodomitákat, és mindenféle 
más tisztátalan gyönyörök fertőjébe merült embereket, hogy 
ne mondjam barmokat, és engem, egy becsületes, szemér- 
metes asszonynak férjét, aki istenfélelemben, tisztaságban és 
tisztességben élek, nem akarnak eltűrni.

így végezte életét ez a szép eszű, megnyerő külsejű, 
ismeretekben és tapasztalásban egyaránt gazdag, ékesen 
szóló, de szerencsétlen ember Lengyelországban 1589 február 
23-án 56 éves korában, magával vivén a sírba a gyanút, 
hogy a pécsi püspökség kincseit eltulajdonította, bár Miksa 
király kérdésére 1567 julius 26-án irt levelében tisztázni 
igyekezett magát e vád alól, sőt nagyon , is önérzetes han
gon szólt a roszakaratú rágalom ellen. Annyit azonban be
ismert, hogy egy infulát 200 írtért elzálogosított, s több 
egyházi ékszert 600 rajnai forint értékben eladott János 
mester bécsi ötvösnek, Ezt pedig azzal menté és magyarázá, 
hogy a zsinaton, később pedig bécsi tartózkodása idején, 
sok adósságot kellett csinálnia s emellett még a szegények 
segélyezése is nagyon igénybe vette tárczáját. »Magamhoz 
magam állok legközelebb, mondja e levelében, azután anyám, 
testvéreim, rokonaim, akiket ha a kikoldult segélylyel nem 
gyámolitok, nem tudnak hová lenni. Az én szegénységem 
pedig köztudomású dolog. Három püspökségre lettem rövid 
idő alatt egymásután behelyezve, amelyeket sohasem kíván
tam, soha nem kértem, s hogy ezeknek mily csekély a 
jövedelmük, tudja mindenki. A knini püspökségből 200, a 
Csanádiból a boldog emlékezetű Ferdinánd király parancsára 
400 frtot kaptam. És mit élveztem a pécsi püspökségből, 
midőn már megelőzőleg is Lengyelországban voltam követ
ségben? Itt püspökségem első évében jövedelmemet elődöm 
embereinek rablása emésztette fel, a többi évekét pedig 
magával a püspökséggel és Szigetvárral együtt a török 
vitte el.« Végül, miután még idézi szent Ambrust, aki azt 
mondja: nem azért van az egyháznak aranya, hogy azt 
megőrizze és tartogassa, hanem hogy értékesítse, és szük
ség idején segélyezésre fordítsa, azzal fejezi be levelét, hogy 
csodálja, hogy holmi dologtalan emberek fontos foglalatos
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ságai közepette nem átallanak a felségnél ily esetlenségek
kel alkalmatlankodni.

A tridenti zsinaton mondott beszédei nyomtatásban is 
megjelentek e czimen: Andreae Dudich. Orationes quinque. 
Praefatus est ac dissertationem de vita et scriptis ill. aucto
ris historico criticam adjecit Lorandus Samuelfy. Halae, 1743.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 69. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Capsa 13. Fase. 8. Nr. 24. Magánlevéltár. Lad. 53. 
Fase. 4. Nr. 18. 19. Koller i. m. IV . 192— 266. Brüsztle Recensio. I. 405. 
Frankl: A magyar főpapok a trienti zsinaton. Magyar Sion. 1863. évf. Theiner: 
Vetera Monumenta Slavorum Merodionalium. Zagrabiae, 1875. II· 48· Archeo
lógiái Értesítő X III . 321.

1553—1559. N a g y m e g y e r i  J á n o s  kanonok.
Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 45. Kemp 141.

1553—1559. K ö rm en d i F e r e n e z  kanonok.
Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 45. Kemp 141.
1555—1566. V e lik e y  J á n o s  kanonok, a nagyszombati 

iskola igazgatója és közjegyző.
Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 128. Liber Ruber 156. 

Kemp 142.

1555--1567. Z em ch ei R a d éczy  I s tv á n . Szebenben szü
letett, és már kora ifjúságában kiváló érdeklődést tanúsított 
a tudományok s kivált a költészet iránt, úgy hogy Oláh 
Miklós is a legszebb jövőt jósolta neki. Az egyházi pályára 
lépvén, előbb nyitrai kanonok és szálkái apát lesz. 1555-ben 
esztergomi kanonokká neveztetik ki, úgy hogy e javadalma 
mellett apátságát is megtartotta. 1562 márczius 8-án sasvári 
főesperessé, 1564 november 13-án pedig szentistváni pré
posttá léptettetik elő. Majd Miksa király 1567 január 29-én 
nagyváradi püspökké nevezi ki, innen azonban anélkül, hogy 
Rómából a megerősítést elnyerte volna, már 1572 julius 
29-én az egri püspöki székre helyeztetett át. Időközben még 
királyi helytartóvá és a pozsonyi kamara igazgatójává lesz, 
sőt 1575-ben a pozsonyi prépostságot is elnyeri. Mint püs
pök főfeladatának tekintette a reformáczió terjedésének meg- 
gátlását és a katholikus vallás érdekeinek megoltalmazását, 
amiben első sorban a jezsuiták közremunkálását vette igénybe.

Mint pozsonyi prépost 1579-ben gazdagon megajándé
kozta templomát egyházi szerekkel. Végrendeletében kije
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lentette, hogy mintán javait, amelyeket nagy fáradsággal, 
hosszas szolgálatok árán szerzett, még életében elajándékozta, 
most csak ezen előbbi intézkedéseit akarja megerősíteni. 
Gabonáját, házi felszerelését szétosztotta rokonai és alkal
mazottjai között, hat legjobb lovát felajánlotta a királynak.

Meghalt Pozsonyban, 1585-ben, és a sz. Mártonról ne
vezett főtemplomban temettetett el, a szentély közepén Fe- 
jérkövy István esztergomi érsek tetemei szomszédságában. 
Sírfelirata, melyet maga készített, a következő volt: »Ex an- 
teactis futura prospiciens, vivens hoc monumentum ponendum 
sibi curavit, dormiens somnum toto communi, excitante Do
mino iterum resurgam.«

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 122. Liber Ruber 63. 
Szabó kézirata 74. V agner: Adalékok a nyitrai káptalan történetéhez czimü 
munkájában nem találjuk nevét a kanonokok közt. Schematismus Historicus cleri 
Dioecesis Magnovaradiensis. A. 1896. p. 89. Gánóczy: Episcopi Varadienses II. 
135— 155· Schmitth: Episcopi Agrienses III. 103— 136. Rimely: Capitulum 
Ecclesiae Posoniensis 239. Kollányi: A magyar kath. főpapság végrendelkezést 
jogának története. 109.

ΐ 5 5 5 · N y itr a i M á ty á s  kanonok.
Kemp 142.

1555— 1591. A n d r e is i F e r e n c z . Előbb Oláh Miklós 
prímás káplánja, 1555-ben esztergomi kanonok és gömöri 
főesperes, 1558 márczius 2-án a pozsonyi érseki palota ká
polnájának igazgatója,. 1564 april 18-án felhévizi préposttá 
lesz. 1568-ban a nógrádi főesperességet kapja meg, 1578-ban 
a sz. Lászlóról nevezett oltárigazgatóságot, 1573-ban pedig 
éneklőkanonokká léptettetik elő. Mint scopiai püspök egy
úttal segédpüspökként is működött. Verancsicscsal' élénk 
levelezésben állott, és több hozzá intézett levelét ismerjük. 
Meghalt 1591-ben nagycsütörtökön, ugyanazon a napon, a 
melyen 36 évvel előbb esztergomi kanonokká neveztetett ki, 
élete 66. évében. Eltemettetett a sz. Miklós egyházban, sz. 
Fábián és Sebestyén mártírok oltára elé.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 9. 112. 114. Esztergomi Káp
talani Országos Levéltár Lib. 3. A. 1574. Föl. 259. Lib. 5. A. 1579. Föl. 372. 
Lib. 6. A. 1579. Föl. 693. Lib. 8. A. 1591. Föl. 403. Liber Ruber 44. Veran- 
csics összes munkái X . X I. kötet.

1556— 1568. B o r n e m issz a  G e r g e ly . Mint Oláh Miklós
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prímás titkárjával, esztergomi kanonokkal és sasvári főespe
ressel 1556-ban találkozunk véle először. Később még a 
szentistváni prépostságot is elnyeri, sőt érseke egy időre a 
tornai főesperesség adminisztráczióját is rábízza 1561 augusztus 
7-én. Ferdinánd király 1561 juniüs 26-án szepesi préposttá 
nevezi ki, amiben őt julius 10-én Oláh Miklós is megerősíti, 
ámde mielőtt javadalmát elfoglalhatta volna, többféle nehéz
séget kellett leküzdenie, amit a Thurzó család gördített eléje. 
A Thurzó testvérek ugyanis az időtől fogva, hogy Szepes- 
várát birtokukba vették, a prépostságra vonatkozó kegyúri 
jogot is magukhoz akarták ragadni és most Bornemissza 
ellenében Thurzó Ferencz kezeibe akarták juttatni a java
dalmat. Végre is győzött azonban a királyi akarat és érseki 
befolyás. A király 1563-ban a sz. Antalról nevezett lechniczi 
kolostort a menedékszirti kolostorhoz tartozó javakkal együtt 
Bornemisszának adományozza oly meghagyással, hogy a 
lechniczi zárdát, a melyben a menedékszirti karthauzi szer
zetesek is laktak, de azt kicsapongásaikkal megszentségte- 
lenitették, egyházi szereikből kifosztották, tőlük haladékta
lanul elvegye s ha a szükség úgy hozza magával, esetleg 
ő és káptalana is oda költözzék. Egyébként pedig gon- · 
doskodjék az isteni szolgálat megtartásáról és arról, hogy a 
Lengyelországból vagy más helyekről megszökött, elűzött 
szerzetesek, ha ezt jónak ítéli, a zárdába visszafogadtassanak. 
Az 1565. évi pozsonyi országgyűlés tartama alatt november 
19-én a Csanádi püspöki székre emelte uralkodója bizalma, amit 
1572 október 27-én a váradival cserélt fel. Bírta ezeken felül 
még a jászói prépostságot is. Törekvésének egyik legfőbb 
czélját képezte, hogy a szepesi prépostság javait minden lehető 
módon és áron visszaszerezze javadalma számára. E czélra csu
pán a sajátjából több mint 12,000 forintot áldozott. Elöregedve 
és kifáradva találta őt a halál az 1583. év vége felé.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 72. 76. Liber R uber 121. Gá- 
nóczy i. m. II. 156— 165. Pray : Specimen Hierarchiáé Hungaricae. II. 301. W ag
ner: Analecta Scepusii. III. 89. R upp: Magyarország helyrajzi története. II. 202.

1556—1560. P a x y  F e r e n c z  kanonok és a káptalan 
hites jegyzője.

11
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Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 54- 1l8. Esztergomi Kápta
lani Országos Levéltár. Capsa 14. Fase. I. Nr. I I .  Péterffy: Sacra Concilia 
II. 30. Kem p 142. téved, midőn azt Írja, hogy 1559-ig volt kanonok, mert 
végrendelete 1560-ból van keltezve, amelyet Oláh prímás 1561 február 6-án 
erősít meg.

1556—1559. P ek rő e z i M iklós kanonok, 1558-tól barsi 
főesperes, de már a következő évben meghal.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 36. Kemp 142.
1556—1558. B o lu ss ic h  Á g o s to n  kanonok. Mindössze 

csak annyit tudunk felőle, hogy Dalmácziából származott s 
hogy 1558-ban lemondván javadalmáról, leleszi préposttá lesz.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 6. Kemp 142.

1557 _ i 562. K a m a n c sy  G e r g e ly  kanonok; 1560-ban 
csornai préposttá neveztetik ki.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 41. 98. Kemp 142.

1557. P r iv ig y e i  B á lin t  kanonok.
Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 41. 98. Kemp 142.

1558. K is J á n o s  kanonok.
Kemp 142.
1558 január 20—1562. S z e g e d i M ihály . Kineveztetése 

után alig egy évre már nyitrai főesperessé léptettetik elő 
márczius 16-án. De nem sokáig élvezte javadalmát, mert 
mint egy régi feljegyzésből értesülünk, különféle kihágások 
miatt 1563 elején, vagy közepe táján, megfosztatott bene- 
ficziumától.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 6. 18. Szabó kézirata 8. 92.
1558 január 20—1581. D e r e c sk é i T örök  J á n o s . Való

színűleg a biharmegyei Derecske községből származott, s innen 
nyerte előnevét is, amelyet később egyedül használt. Tanul
mányait némelyek szerint a krakói egyetemen végezte s 
azután a nagyváradi káptalan tagjává lett. 1557-ben ő is mene
kül Nagyváradról, de már a következő év elején helyet és java
dalmat nyer az esztergomi káptalanban, mint honti főesperes. 
E minőségben Oláh Miklós még 1558-ban a bányavárosokba 
küldötte, hogy a Selmeczen egybegyült lelkészekkel a kath. 
egyház hitágazatának 18 czikkelyét aláírassa. Főesperessége 
területén a török portyázás miatt folytonos veszélyben fo
rogva, tartotta az 1558—59. években az egyház-látogatásokat. 
Később szentgyörgymezei préposttá lett, majd lemondván e
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javadalmáról, ehelyett a zólyomi főesperességet nyerte el. 1572- 
ben pedig Érsekújvárban plébánoskodott. Halála közeledtével 
Garay Márton társával megjelenik az esztergomi káptalan 
előtt és egy ezelőtt kiállított okiratban felhívja Báthory 
Andrást és Miklóst, hogy azon 50.000 forint értékű egyházi 
szereket, a melyeket a nagyváradi káptalan még 1556-ban 
reájuk bízott megőrzés végett, senkinek oda ne adják, hanem 
a vára'di egyház számára híven megőrizzék. Végrendeletében 
nagyszombati házát az esztergomi káptalanra hagyományozza. 
Meghalt 1581 márczius 19-én Nagyszombatban, az általa 
épített és elhagyományozott házban, életének 67. évében és 
eltemettetett a sz. Miklós-templomban a sz. Györgykápolnában.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 8, 13. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 3. Nr. 13. Káptalani Országos Levéltár. Capsa 
48. F asc .'2. Nr. 20. Capsa 52. Fasc. 4. Nr. 22. Lib. 4. A. 1567. Föl. 17. 
Lib. 5. A. 1557. Föl. 39. Lib. 7. A. 1581. Föl. 52. Liber Ruber 118. 
Bunyitay i. m. II . 186. Lányi: Magyar Egyháztörténelme. II. 112.

1558 február 16—1559. G uári P é te r  kanonok. Már 
egy év múlva lemond javadalmáról és 1559-ben Győrött 
találjuk mint éneklőkanonokot.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi n ,  16. Schematismus Jauri- 
nensis. 1876. 25.

1558—1561. Z la tá r i S im o n  kanonok. Oláh Miklós prí
más 1561 május 8-án erősiti meg végrendeletét, tehát nem 
sokkal ezelőtt halt meg.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 65. Liber Ruber 156.

1558. S z e g e d i A lb er t kanonok, javadalmát még ez 
évben szepesi kanoniával cseréli fel, 1562-ben pedig elnyeri 
az egri olvasókanonokságot.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi I I .  Kemp 143. Schema
tismus Agriensis 34.

1558. S zer ém i G y ö r g y  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Cap. 68. Fasc. 12. Nr. 14.
1558—1565. S z a k á lo s  J á n o s  kanonok.
Kemp 142.
1558 — 1563. B o csi T o rd a y  P é te r . Erdélyi származású 

ember, előbb kanonok, azután szentgyörgymezei prépost. 
1563-ban pannonhalmi főapáttá neveztetik ki, s mint ilyen
nek 1566-ig találjuk nyomát.

11*
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Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 119. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 2. A. 1559. Föl. 60. Status personalis Archi-Coenobii 
Sancti Martini. 1844. Jaurini. 26. R upp: Magyarország helyrajzi története 
I. 18.

1559 márczius 6. Z em p czi G ábor ekkor neveztetik ki 
kanonokká.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 16.

1559 ápril 10—1562. N a g y k o m á r i B á lin t . Az 1546— 
56. évek közt a nyitrai káptalanban találjuk, hol különféle 
kiküldetésekben vesz részt a káptalan képviseletében. 1559 
ápril 10-én esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1562 január 
16-án megerősíti őt Oláh Miklós prímás a nagyszombati 
plébániában.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 22. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 2. A. 1562. Föl. 567. 79. 102. Liber Ruber 156. 
Vagner: Adalékok. 125.

1559 május 22 — 1580. K ó n y a fa lv i G y ö r g y  kanonok 
1561 január i-én barsi főesperessé lett, 1574 ápril 30-án 
pedig a szentgyörgymezei prépostságra lép elő. Meghalt 
Nagyszombatban 1580 augusztus 8-án életének 62. évében 
és eltemettetett a Szent-Miklós-templomnak Szent-György- 
kápolnájában.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 24, 36. Liber Ruber 57.
118. Liber Cantoralis 61. Knauz : Magyar Sion 1869. évf. 253. Rónyaffalvynak 
olvasta.

1559 szeptember 16—1561. N e c sk e i F eren cz  szepesi 
vicarius esztergomi kanonokká és tornai főesperessé lesz, 
de javadalmáról már 1561-ben lemond, miután előbb főespe- 
ressége területén vizitácziót tartott.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 26, 77. Liber Ruber 148. 
Kemp 143. hibásan MeLche-nek irta.

1559 október i .  I lo s v a y  I s tv á n  egyházi jogtudor. 1524- 
ben Mező-Telegd községében a Szentlélek-oltárnak igazgatója, 
később ugyanitt mint lelkész működik. Itt tartózkodása 
idején egy malmot épített s egy gyümölcsöst ültetett, me
lyet hívei évtizedek múltán is István pap malmának hívtak. 
A helység kegyuraságának bizalmát annyira megtudta nyerni, 
hogy Telegdi Miklós árvájának egyik gyámjául őt nevez
ték ki. 1539-ben egri kanonok lesz, 1544-ben pedig ugyanitt
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prépost, 1547-ben mint váradi olvasókanonokkal találko
zunk vele, s még ugyanezen évben Frater György imeriai 
püspökké szentelteti és hely nőkévé teszi. 1552—1555 közt 
váradi prépost lesz. Midőn azonban két év múlva a kápta
lan elpusztult, Ilosvay Nagyszombatba megy s 1559 október 
i-jén esztergomi nagypréposttá neveztetik ki. E javadalmát 
azonban alig másfél hónapig élvezte, mert november közepe 
táján meghal. Eveken át gyűjtötte hazai törvényeinket; mun
kájának megjelenését azonban már nem érte meg s kézira
tát 1583-ban Telegdi Miklós adta ki nagyszombati nyom
dájában. Eltemettetett a sz. Miklósról nevezett templomban 
Nagyszombatban.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 27. Primási Egyházi Levéltár. 
A. V. Nr. 104. Liber Ruber 26. 102. Bunyitay: A váradi püspökség tör
ténete. II. 55.

1559 november 7 — 1574. D om b ró l S k o d a  P é te r . A
sághi préposttá lett Poklostóy Máté helyét foglalta el a 
káptalanban. Oláh Miklós 1566 január 23-án sz. Adalbert 
oltárának igazgatójává nevezi ki, 1568-ban nagyszombati 
plébános lesz, utóbb pedig, körülbelül 1572-ben nyitrai fő
esperes. A Liber Ruber írója szerint »tandem resignata pa
rochia moritur plenus dierum, verum cum magna animi an-' 
xietate, et cura multa, in domo suo propria in platea Hye- 
rusalem vocata.« Eltemettetett a sz. Miklós-egyházban.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 29. 125. Esztergomi Kápta
lani Országos Levéltár. Lib. 1572. Föl. 150. Liber Ruber 74.

1559 november 18. B e lé n y e s i  D ö m ö tö r  kanonokká 
neveztetik az elhalt Körmendi Ferencz utódjaként.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 31.

1560 május 15—1572. C zir k v e n ia i C zah el B e n e d e k
mint a prímás káplánja nyer stallumot az esztergomi 
káptalanban, 1564. évi május 10-én pedig a nagyszombati 
szent Miklós-egyházban a sz. Györgyről nevezett oltár igaz
gatója lesz.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 41. 98. 114. Liber Ruber 
157. csak 1569-ben említi. Knauz: A  Garammelletti Szent-Benedeki Apátság.

1 L 176.
1560 julius 26. C a sle ta n i N ik á z  kanonokká neveztetik.
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Csak annyit tudunk róla, hogy flandriai származású és a 
nagyszombati iskola igazgatója volt.

Primási Világi Levéltár. Protocollura Olahi 45. Kemp 143.

1560. Z e le m é r i J á n o s  kanonok. Nyitra-Sárfőn tem
plomot építtetett.

Kemp 143.

1560. N a g y b a r á t i  J á n o s  kanonok.
Kemp 143.

1561 január 25—1586. T e le g d i M ik lós. A XVI. szá
zad magyar egyháztörténelmének egyik legkimagaslóbb, 
legérdemesebb alakja, aki e kor szenvedélyes vallási küz
delmeiben egy negyedszázadon keresztül fáradhatlanul har- 
czolt a szó és toll fegyvereivel egyházának igazai mellett. 
Született 1535-ben Biharmegyében a mai Mező-Telegden, 
egy Márton nevű »literatus« jobbágy atyától, nevét szü
letési helyétől kölcsönözvén. Iskoláit valószínűleg Ilosvay 
Istvánnak pártfogása folytán, aki pályája kezdetén telegdi 
plébános volt, a krakói egyetemen végezte, ahol mint bacca
laureus, a magyar ház seniorává is megválasztatott. Bécsben 
felszenteltetvén, a nagyszombati papnevelő tanulmányi fel
ügyelője, majd a nagyszombati iskolában tanár, 1561 január
25-én pedig esztergomi kanonok, s mint ilyen, 16 esztendőn 
át nagyszombati plébános lesz. 1562 február 26-án a zólyomi 
főesperességet, 1565 november 12-én az olvasókanonokságot, 
1570-ben a nagyprépostságot, 1579 február 6-án pedig a 
pécsi püspökséget nyeri el. 1580-ban XIII. Gergely pápa egy 
hozzá intézett levelében dicsérettel halmozza el buzgó mű
ködését, s felszólítja őt, hasson oda a királynál, 'misze
rint a Verancsics halála óta üresedésben levő esztergomi 
érsekséget végre betöltse. Miután azonban az érsekséget 
többen is szerették volna elnyerni, s a felség egyiket sem 
akarta mellőzni, a nunczius ajánlatára úgy segített a dolgon, 
hogy az egyházmegye vezetését Telegdire bízta, az érseki 
széket továbbra is betöltetlen hagyván.

Talán soha sem volt a katholikus egyház siralmasabb 
állapotban, mint Telegdi helynöksége idején. »A magyar 
katholikus egyház, írja ő a pápához — végromlása szélén
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áll. A nagy fáradságok és erőlködések, a számtalan veszély 
és gyülölség, melynek kiteszszük magunkat, midőn az eret
nekek fanatikus törekvései ellen szegülünk, az igaz vallásnak 
már mit sem használnak. A főpásztor nélkül maradt nyájat 
az eretnekek már a székhelyen (Nagyszombatban) is megtá
madták. Szemünk előtt ragadtak magukhoz a városban egy 
egyházat, a melyben a kiváncsiaknak istenkáromlásaikat hir
detik. Nemsokára ellepik majd az ország egyéb városáig 
faluit, pusztáit is mint a legyek, s a katholikus hitnek még 
neve sem fog fenmaradni.«

Pedig a mi embertől telt, ő mindent megtett, hogy a 
reformáczió terjedését megakaszsza. Ebben még a legkemé
nyebb eszközöktől sem riadt vissza. 1575-ben, miután hasz
talan tiltotta el több ízben is mindazokat, akik erre hiva
tással, készültséggel s küldetéssel nem bírtak, a nép vallási ok
tatásától s a szentségek kiszolgáltatásától, a hívatlanul működő 
Ochtmann Benedeket, Billiczer Györgyöt, Schimkó Venczelt 
elfogatta s csak akkor bocsájtotta őket szabadon, midőn a 
szentbenedeki kolostorban esküvel fogadták, hogy mig fel 
nem szenteltetnek, egyházi ténykedést nem végeznek. Ziboldi 
Dömötör kálvinista hitszónokot pedig, aki a városi kórház 
kápolnájában szokta a katholikus vallást gyalázni, a városból’ 
kiűzte, a védelmére kelt 7 városi tanácsost pedig Rudolf 
király által Pozsonyban több mint fél éven át fogva tartatta.

Legbuzgóbb, legdicséretesebb és kétségkívül legered
ményesebb része azonban működésének az, a mit mint 
egyházi szónok és iró fejtett ki. »Tizenhat esztendeje múlt 
el immár — írja 1577-ben kiadott magyar prédikáczióinak 
előszavában, — hogy a nagyszombati egyházban a Krisztus 
Jézusnak evangéliumát prédikálom. Jóllehet közösleg egyébütt 
is, ahová érkeztem, kiváltképen pediglen Pozsonyban, az 
országgyűlésben és a közönséges törvényeknek, (melyeket 
oktáváknak hínak) idején, kereskedtem az Istentűi nekem 
adott girával és igyekeztem az én Uramnak nyereséget sze
rezni.« Oly nagy volt buzgalma, hogy e tisztétől még be
tegségében sem állott el. így írja ezt róla kartársa, Káldi: 
»noha fölötte elgyötrötte volt őt a kösz vény, úgy hogy csak
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székben hordozhatnák, mindazonáltal a prédikállást el nem 
háttá, hanem felvonatta és tolyatta magát nagy fájdalommal 
a nagyszombati prédikálló székre, és úgy prédikállott, mintha 
semmi dolga nem lett volna.«

Predikaczioi nyomtatásban is megjelentek. Úgy ezeket, 
mint egyéb vita iratait, nemes egyszerűség, egészséges nyel
vezet jellemzik, sőt igen gyakran művészi szépséget fede
zünk fel bennük; úgy hogy írójuk prózai irodalmunknak 
mindenkor elsőrangú mestere marad. Munkái oly keletnek 
örvendettek, hogy már Káldi életében: »drága pénzzel sem 
lehetett szert tenni azokra.« A mi kétségkívül legjobban 
jellemzi irodalmi munkásságának becsét és értékét.

Meghalt Nagyszombatban 1586 ápril 22-én, sz. Adalbert 
napján, életének 51. évében s eltepiettetett a sz. Miklós-temp- 
lomban a B. Szűz oltára előtt. Halála előtt két nappal tett 
végrendeletében következőkép rendelkezik: midőn e sorokat 
írom — olvassuk ebben, oly kevés pénzem van, hogy alig lesz 
elég temetési költségeim fedezésére. O felségének hagyok 
égy poharat. A püspökök bocsássanak meg, hogy nem hagy
hatok reájuk semmit; de akinek nincs, az nem adhat. Aján
lom ő felsége kegyelmébe az esztergomi káptalant, mely 
annyi időn át él itt Nagyszombatban számkivetésben és 
velem együtt annyi hasznos szolgálatot tett az egyháznak 
és királynak. Különösen azért esedezem alázattal, hogy ide
gen, éretlen és érdemeden egyéneket ne vegyen be a káp
talanba, hanem érdemes, megfontolt, józan életű magyarokat, 
akik itt lakjanak. Annyi ugyanis itt a dolog, különösen 
mialatt a bíróságok működnek, hogy ha a kanonokok nin
csenek jelen, vagy pedig kevésbé alkalmas egyének vannak 
a káptalanban, alig lehet elvégezni. Kivált a nagyprépostsá- 
got, a melyet jelenleg én bírok, méltóztassék Kutassy János
nak adományozni, aki hogy milyen ember, ha én hallgatok 
is erről, mindenki elmondhatja, aki csak ismeri őt. Olyan 
szónok, bátran merem állítani, hogy hozzá hasonló Magyar- 
országban nincs. A szenttamási prépostságot pedig, amelyet 
most Kutassy bir, méltóztassék Kecskés Andrásnak ado
mányozni, aki legközelebb mint doktor tér vissza Bologná-
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ból, s akinek készültségére a szentszéknek nagy szüksége 
van.« Kevés vagyonáról úgy intézkedik, hogy borát, búzáját 
temetése után azonnal adják el, mihelyt tisztességes ára lesz, 
a kapott összeget őrizzék meg mindaddig, mig végrende
letének megerősítése megérkezik, azután pedig oszszák fel az 
egyház, rokonai és a szegények között.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 52. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 3. A. 1565. Föl. 93. Lib. 6. A. 1578. Föl. 451. Liber 
Ruber 27— 28. 103. Regestum Bursae Hungarorum Cracoviensis. Wien, 1894. 
33. K atona: Historia Critica X X V . 486. Magyar Sion 1886. évf. 81. 
Brüsztle I. 406. Lányi: Magyar Egyház történ el me II. 415. Tudományos Gyűj
temény 1817· X· 71. Kollányi : A magyar kath. főpapság végrendelkezési joga 
109. Némediy: Series parochiarum 982. Zelliger 521.

1561 május g—1574. D om b ró l M a tth e ics  M ih ály  kano
nok, 1567-ben nyitrai főesperessé lesz. 1574-ben mint végren
delkezési tanú szerepel, de még ugyanezen évben ő is meghal.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi .66. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 5. A. 1577. F ö l.354. Caps. 68. Fase. i i .  Nr. 7. Kemp 143.

1561 junius 3 — 1581. N o v á k  M ik lós. Elvégezvén ta
nulmányait a krakói egyetemen, Oláh Miklós prímás által 
esztergomi kanonokká neveztetik ki, nem sokkal reá pedig 
honti főesperessé. 1561 julius 6-án nyitrai főesperessé lép 
elő, 1564 május 10-én a sz. Péter- és Pál-oltár igazgatójává 
lesz a nagyszombati sz. Miklós-templomban, ugyanez évben 
szentbenedeki praefectus, 1565 november 12-én zólyomi fő
esperes, 1577-ben pedig szent-tamási prépost és egyúttal 
nagyszombati plébános. Verancsics 1572 május 28-án hozzá 
intézett levelében arra figyelmezteti, hogy miután azok a 
kanonokok, akik Szent-Benedekbe utaztak, rábízták a pap
nevelő vagyonát, legyen gondja rá, hogy e megbízatásának 
lelkiismeretesen megfeleljen. 1563-ban mint tót hitszónok fej
tett ki áldásos tevékenységet Nagyszombatban. Meghalt 
ugyanitt 1581-ben, eltemettetett a sz. Miklós-templomban a 
B. Szűz oltára előtt, saját költségén készíttetett kriptában.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 71. 94. 115. Esztergomi 
Káptalani Országos Levéltár. Caps. 68. Fase. i i .  Nr. 10. Liber Ruber 69. 
126. Liber Cantoralis 87. Verancsics: Összes munkái. X I. 78. Némethy: 
Series parochiarum 823.

1561. S zá n tó  M iklós kanonok.
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Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 97.
1562 február 13—1564. D esies  M iklós kanonok.
Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 80. Kemp 143.

1562 márczius 25—1579· G aray  P á l. Először mint 
nagyváradi kanonokkal találkozunk vele. Valószínű, hogy 
innen a káptalan feloszlása után Nyitrára került és itt java
dalmat nyert. Legalább a nyitrai kanonokok sorában talál
kozunk egy Garay Pállal, aki a káptalani jegyzőkönyvben 
1560—62. években szerepel. 1562 márczius 25-én esztergomi 
kanonokká neveztetik ki, később pedig nagyszombati plébá
nos lesz..Meghalt 1578-ban Nagyszombatban és eltemettetett 
a sz. Miklós-templómban a B. Szűz oltárának közelében.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 88. 157. Esztergomi Kápta
lani Országos Levéltár. Caps. 68. Fase. i i .  Nr. 7. Libr. 3. A. 1563. Föl.
10. Bunyitay II. 186. Vagner: Adalékok 134. Némethy 586.

1562 október 5—1573. M elik  J á n o s  nógrádi főesperes, 
1566 január 25-én nyitrai főesperessé és szentszéki ügyészszé 
lesz. Nógrádi főesperes korában, előléptetése reményében, 
következő módon Ígér javulást: »mind azt a rosszat, amit 
eddig elkövettem szánom és bánom, és szabad elhatározá
somból fogadom, hogy életemet, erkölcseimet megjavítom, 
az isteni tiszteletet el nem hanyagolom, borral nem fogok 
élni, sem a tisztátalanság bűnének, sem egyéb vétkeknek, a 
melyek bennem a papi méltóságot meggyaláznák, nem fogok 
hódolni, hanem minden igyekezetemmel azon leszek, hogy 
példás életemmel az Isten dicsőségének és az egyház javá
nak előmozdításához hozzájárulhassak. Ha pedig másként 
cselekedném, úgy főpásztoromnak jogában álland minden 
törvényes eljárás mellőzésével egyszerűen a legrövidebb utón 
megbüntetni és javadalmaimtól megfosztani.« Nyilatkozatát, 
mely az akkori idők viszonyairól elég hangosan szóló adat, 
tanúként öt kanonoktársa is aláírta.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 97. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Caps. 30. Fase. 7. Nr. 10. Liber Ruber 74. 132. Kemp 
144. Lányi: Magyar egyház történelme II. 123.

1561 november 7 — 1583. S u sk o v ic s  P é te r . Szárma
zására nézve kroáta és mielőtt kanonokká neveztetett volna, 
Oláh Miklós prímás káplánja volt. Utóbb még a sz. Borbála
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oltárának javadalmát nyerte el és a komáromi főesperessé- 
get. Mint ilyen 1567-ben egy misekönyvet vett. Meghalt 
Nagyszombatban és eltemettetett a sz. Miklós-egyházban a 
B. Szűz oltára elé.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 99. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Caps. 24. Fase. i i .  Nr. 1. Lib. 4. A. 157°· Föl. 99. 
Liber Ruber 143. Magyar Sion 1869. évf. 12. Vagner Adalékok czimű munká
jában hibásan nevezi Pálnak 135.

1562. T ah y  G e r g e ly  kanonok. Miután többszöri fel
szólításra sem akart resideálni, ez évben megfosztották java
dalmától és mint egy régi feljegyzésben további sorsáról 
értesülünk »se ad vota saecularia contulit.«

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 88.
1562—1578. G aray  M árton . Az 1552-iki országgyűlés 

által honvédelmi czélokra kivetett adó beszedésénél mint 
dicator volt alkalmazva s e minőségben 30 frt 25 dénár 
fizetést húzott. Később nagyváradi kanonokká lett. A káp
talan feloszlása után 1562-ben Esztergomban kapott java
dalmat, majd 1573 január 15-én nógrádi főesperes és nagy- 
szombati plébános lesz. Meghalt Nagyszombatban 1578-ban 
s eltemettetett a sz. Miklós-egyházban.

Liber Ruber 132. Szabó kézirata szerint 1565-ben már olvasó-kanonokságig 
vitte fel, s már 1567-ben meghalt. Ez azonban lehetetlen, mert az 1565—67-ig ter
jedő időben Telegdi Miklós volt az olvasó-kanonok. Bunyitay II. 181. Kemp 144.

1562 —1571. G y u la y  I s tv á n  kanonok.
Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 4. A. 1573. Föl. 152. 

Kemp 144.

1563 február 19—1570. S ir in i M ih ály  kanonok. 1567 
január 28-án mint subeustost megerősítik a sz. Miklós-tem- 
plomban levő sz. Balázs-oltár javadalmában. — 1568-ban 
őrkanonokká lép elő.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 100. 129. Esztergomi K áp
talani Országos Levéltár. Lib. 4. A. 1567. Föl. 18. Liber Ruber 50. 115. 
Kemp hibásan írja 144., hogy 1569-ig volt tagja a káptalannak, mert még 
1570-ben is szerepel, mint őrkanonok.

1563 ápril 14—1588. V e lik e y  G y ö r g y . Előbb néhány 
éven keresztül falusi plébános volt s mint ilyen lett eszter
gomi kanonok és a három királyok oltárának javadalmasa. 
1564 május 10-én a Mindenszentek-oltárának igazgatójává,
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1564 november 13-án pedig szentgyörgymezei préposttá ne
veztetik ki s a seminárium praefectusává. Végre 1573 január 
15-én az őrkanonokságra léptettetik elő. Meghalt Nagy- 
Szombatban 1588 január havában. Eltemettetett a sz. Miklós- 
egyházban a B. Szűz oltára elé.

Országos Levéltár Eccl. Fasc. 60. Nr. 26. Primási Világi Levéltár. Pro- 
tocollum OJahi ιο ί .  115. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 4. A. 
1567. Föl. 18. Lib. 7. A. 1582. Föl. i n .  Caps. 68. Fol. 12. Nr. 27. Liber 
Ruber 50. Vagner: Adalékok 135.

1563 ápril 15 — 1570. A n th o n o v ic s  M ihály  kanonok. 
1564 május 10-én a sz. Miklós templomban sz. Katalin oltá
rának igazgatójává lesz, majd szent-benedeki praefectussá. 
Meghalt Pozsonyban 1570 november havában, Szentmiklósi 
Balázs György pozsonyi kanonok házában.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 102. 115. Esztergomi Káp
talani Országos Levéltár. Lib. 4. A. 1569. Föl. 90. Liber Ruber 156.

1563 —1578. P o lz m a n n  B o ld iz sá r  kanonok és egyúttal 
német hitszónok Nagyszombatban. 1578-ban lemondván ja
vadalmáról, a sz. Ágostonról nevezett rendbe lépett és nem
sokára klosterneuburgi plébánossá lett. Később gerasi apáttá, 
végre 1584-ben a rend prépostjává neveztetik. Ebben az 
időben irta »Conpendium vitae et miraculorum S. Leopoldi« 
czimű munkáját. Meghalt 1596-ban.

Liber Ruber 156. Archiv für Kunde österr. Geschichtsquelle 1850.
II. 272.

1564. Z a la th a y  J ó z s e f  kanonok.
Kemp 144.

1564. D e b r e c z e n i P é te r  kanonok. Ez évben május 
10-én neveztetik ki a nagyszombati sz. Miklós-templomban 
az Oltáriszentségről nevezett oltár igazgatójává.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 115.

1565—1605. K a p o rn a k i M ih á ly . Praebendariusból lett 
kanonokká. 1567-ben szent-benedeki praefectussá nevezte
tik ki, 1577 julius 16-án pedig olvasókanonokká lép elő. 
Később még a csornai prépostságot is elnyeri. Meghalt 
1605 márczius havában; eltemettetett a sz. Miklós-egyházban 
az olvasókanonok stallumának szomszédságában, a- szent 
György-kápolna ajtaja előtt.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 5. A. 1579. Föl. 351. Lib. 
5. A. 1575. Föl. 319. Lib. 6. A. 1566. Föl. 522. Lib. 10. A. 1600. Föl. 
607. Lib. 10. A. 1601. Föl. 703. Lib. 11. A. 1604. Föl. 20. Lib. 11. A. 
1609. Föl. 183. Lib. i i . A . 1609. Föl. 200. Lib. 13. A. 1622. Föl. 38. Caps. 
49. Fase. 12. Nr. 12. Caps. 67. Fase. 9. Nr. 8. Caps. 68. Fase. 10. Nr. 17. 
Oláh Protocollumában 1564 május 10-ére van téve esztergomi kanonokká való 
kinevezése. Miután azonban ez nem tudni mi okból a jegyzőkönyvből kihúzatott, 
a kinevezési idejét a Liber Ruber feljegyzése szerint 1565-re tettük.

1565 — 1572. P e r se i M elegh  B o ld iz sá r . 1544-ben szü
letett s még alig töltötte be életének 21. évét, midőn az 
esztergomi káptalan tagjává, 1566-ban pedig gömöri főespe
ressé lett. Emelkedése ettőlfogva még gyorsabb, még na
gyobb. Nemsokára az egri nagyprépostságot nyeri el, 1573- 
ban pedig, tehát 29 éves korában Csanádi püspökké nevez
tetik ki. 1580-ban a püspöki kar őt bízza meg, hogy a po
zsonyi sz. Márton-egyházból alamizsnás szent János balkezé
nek mutatóujját ajándékul adja a bécsi jezsuita-atyáknak. 
Ekkor már királyi tanácsos és leleszi prépost is volt. 1582 
május 5-én neveztetett ki váczi püspökké, mielőtt azonban 
székét itt elfoglalhatta volna, a halál java korában, erejének 
teljében, életének 38. évében kiragadta őt az élők sorából.

A Liber Ruber írója 1586-ban említi, amikor már nem is volt élet
ben. 157. Batthyányi: Series episcoporum Chanadensium 156. Karcsú: Vácz 
város története. IV . 158. Az egri névtár szerint 1580-ban lett volna nagy
prépost 34. Kemp 144.

1565. T h o rn a i B e n e d e k  kanonok és ez évben tornai 
főesperes. Az ő halála után évekig nem lett betöltve a fő- 
esperesség.

Liber Ruber 148.

1566 november 26—1572. V á sá r h e ly i M á ty á s . Nem 
lehet megállapítani, ő-e az a Vásárhelyi Mátyás plébános, 
aki 1531-ben a krakói égyetemet látogatja. 1557-ben már 
Váradon találjuk őt, mint a Szent-István-káptalan kanonok- 
ját. Mint ilyen utoljára 1566 márczius 16-án szerepel, midőn 
mint káptalanának megbízottja, Bajony Jánost beiktatja lö- 
kösházi birtokába. Még ugyanezen év november 26-án esz
tergomi kanonokká neveztetik ki.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 128. Bunyitay i. m. II. 223 1. 
Kemp 144.
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1566 november 28—1574· B e le z i B á lin t  nagyváradi 
éneklőkanonok volt, de nem határozható meg, vájjon a székes- 
káptalanban-e, avagy a Sz.-István-káptalanban. Valószínűleg ő 
is, mint Vásárhelyi, még 1557-ben menekült el Váradról, a 
székeskáptalan feloszlása után, és csak hosszabb viszontagságok 
után nyerte az esztergomi káptalanban 1566-ban javadalmát.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 129. Bunyitay i. m. II. 187. 
Kemp 144.

1567 —1577. M in d szen ti A n d rá s . Valószínűleg Gyula- 
Fehérvárott született, vagy legalább itt töltötte gyermek
éveit. Befejezvén tanulmányait a krakói egyetemen, Váradon 
pappá szentelik, majd kanonok s a káptalani iskola igazga
tója lesz. Zabardy Mátyás püspök halála után mint kápta
lani helynök vezeti és intézi az egyházmegye ügyeit. A 
káptalan feloszlása után alig 34 éves korában Nagyszom
batba kerül s itt Oláh Miklós őt 1567-ben esztergomi ka
nonokká és sasvári főesperessé nevezi ki. Végrendeletében 
3000 tallért — valószínűleg egész életének keserves keres
ményét — török foglyok kiváltására, szegény tanulók és 
árva leányok segélyezésére hagyományozta, ennek kezelését 
a káptalanra bízván. Meghalt Nagyszombatban 1577 már- 
czius 22-én, életének 54. évében s eltemettetett a sz. Miklós- 
egyházban a sz. Györgyről nevezett kápolnában. A buda
pesti egyetemi könyvtárban egy kéziratot őriznek tőle e 
czimen: »Notata pro usu condonatorum« 4. r. 198 1.

Primási Világi Levéltár. Protocollum Olahi 133. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 4. A. 1571. Föl. 135. Lib. 8. A. 1591. Föl. 426. 
Lib. 10. A. 1597. Föl. 320. Magánlevéltár. Lad. 67. Fase. I. Nr. 23. 
Lad. 67. Fasc. 3. Nr. 12. Liber Ruber 145. Bunyitay i. m. II. 189. Zelliger 
i. m. 334.

1567 —1577. D u b o v sz k y  M ih á ly  kanonok és a nagy- 
szombati iskola igazgatója. Azután gömöri főesperes, Kemp 
szerint szentgyörgymezei prépost, 1573-ban sz.-benedeki prae
fectus és végre olvasókanonok lesz. Meghalt Nagyszombat
ban 1577-ben, eltemettetett a sz. Miklós-tem pl ómban az ol
vasókanonokok stallumja közelében.

Esztergomi'Káptalani Országos Levéltár. Lib. 4. A. 1569. Föl. 81. Lib. 
4. A. 1570. Fol. 112. Lib. 4. A. 1573. Föl. 212. Liber Ruber 39. Kemp 145.
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1568. T örök  N. kanonok.
Csak Kempnél 144. találtam feljegyezve s ott is csak vezetéknevén.
1568. M u n eh ich  (M en csith ) J á n o s . Oláh Miklós halála 

után nevezte ki kanonokká Miksa király s márczius 7-én 
lett installálva.

Liber Ruber 156. Kemp 144.

1568— 1588. A lm á ssy  P á l barsi főesperes.
így találtam följegyezve Kempnél. 145.
1569— 1573. A ffran i M ih á ly , doktor, kanonok.
Kemp 145.

1570— 1600. B á n o v sz k y  G y ö r g y . Kanonok és subcus
tos volt körülbelül 1577-ig, azután komáromi főesperes és 
nagyszombati plébános lett, mely tisztét közel 25 éven át 
viselte. 1597 augusztus 20-án Kutassy János érsek szent-ist- 
váni préposttá nevezte ki. Erezvén életerejének fogytát, le
mondott a plébániáról és a Jeruzsálem-utczában levő házába 
költözött, ahol 1600 október 7-én meg is halt. Eltemettetett 
a sz. Miklós-egyházban a Mindszentek oltára elé.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. i i .  Nr. 7. 
Lib. 7. A. 1590. Föl. 22. Lib. 10. A. 1599. Föl. 435. Liber Ruber 64. 122. 
Liber Cantoralis. 73. Némethy 481.

1570—1579. H o ttk ó  G y ö r g y  kanonok, 1574-ben mint . 
végrendeleti tanú szerepel.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. i l .  Nr. 7. 
Liber Ruber 157. Kemp 145.

1570—1572. D om b ról N ez iez i J á n o s  kanonok.
Liber Ruber 157. Kemp 145.
1571 —1573. T a p o lc sá n y i M ih ály  kanonok, és a sz. 

Katalin oltárának igazgatójá, némely kihágások miatt kizá- 
ratik a káptalanból.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 69. Fase. 10. Nr. 22. 
Liber Ruber 157.

1571. F á n c h y  P á l kanonok.
Kemp 145.

1572—1580. D om b ról T am ás. A győri káptalanban 
bírt javadalmát 1572-ben cseréli fel az esztergomi kanoniával 
s itt csakhamar gömöri főesperes és szentgyörgymezei pré
post lesz. Meghalt Nagyszombatban 1580-ban.

Liber Ruber 157. Szabó kézirata 67.
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1573 január 15—1597. C serő d y  J á n o s . Némelyek sze
rint már 1570-ben lett volna esztergomi kanonokká, való
színűbb azonban, hogy csak az 1573. év elején neveztetik 
ki, egyúttal szentbenedeki praefectussá is. 1575-ben czimeres 
nemesi levelet kap a királytól, 1582-ben a nyolczados tör
vényszékhez lesz kiküldve, 1583-ban nyitrai főesperessé lép 
elő, 1588-ban január 17-én pedig elnyeri a szentistváni pré- 
postságot. Bírta még ezen kívül a sz. Keresztről és Balázsról 
nevezett oltárok igazgatóságát. Ugyanez évben az ország- 
gyűlés beválasztja a helytartósági hivatal megvizsgálására 
kiküldött bizottságba, a király pedig 1589-ben knini, 1592 
szeptember 5-én pécsi püspökké s egyúttal az esztergomi 
érsekség kormányzójává nevezi ki. 1596 junius 17-én püs
pökségét az egri püspöki székkel cseréli fel, miután azonban 
a török Egert már 1596-ban bevette, kénytelen volt Nagy- 
Szombatba menekülni, ahol életének hátralevő napjait töl
tötte, püspöksége jövedelmei helyett évi 1000 tallér fizetést 
élvezvén. Ugyanitt halt meg 1597 augusztus hó 5-én. Élte- * 
mettetett a sz. Miklós-egyházban a főoltár melletti sírboltban. 
Egyik életirója említi róla, hogy kiváló jártassággal birt a 
magyar jogtudományban. Az utolsó esztergomi kanonok 
javára, néhány mise elmondása fejében, a Királyhegyen szőllőt 
hagyományozott.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 5. Nr, 10. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Fasc. 6. Nr. 13. Capsa 25. Fasc.
12. Nr. 12. Capsa 36. Fasc. 7. Nr. 8. Lib. 5. A. 1574. Föl. 255. Lib. 10.
A. 1595. Föl. 124. Liber Ruber 64. 121. Liber Cantoralis 73. Schmitth Epi
scopi Agrienses. III. 142— 147.' Brüsztle i. m. I. 409. Nagy I. III . 15.1.

1573—1588. K a p ro n cz a i L á sz ló , 1572-ben még az egri 
káptalannak volt tagja. Átjővén Esztergomba, kanonok és 
a Szentháromság oltárának igazgatója lett. Majd honti főespe
ressé neveztetik ki 1577 február 29-én. Meghalt Nagyszom
batban s eltemettetett a sz. Miklós-egyházban.

Liber Ruber 138. Liber Cantoralis* 133. Az utóbbi írója a honti foes- 
perességet szeptember 29-ére teszi. Kemp 145.

1573—1588. T h o m a s in o v ic s  J á n o s  kanonok. Előbb Ve- 
rancsics Antal káplánja volt s 1572-ben mondotta első sz. mi
séjét Kapronczai Lászlóval egy napon. 1578 május 30-án lett
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barsi főesperessé, miután már 1573-ban javadalmat nyert az 
esztergomi káptalanban. Bírta ezenkívül az Oltáriszentség 
kápolnájának igazgatóságát is. Meghalt Nagyszombatban 
1588-ban; eltemettetett a sz.' Miklós-templomban. A Magyar 
Nemzeti Muzeum könyvtárában egy misekönyvet őriznek, 
mely egykor az ő tulajdonát képezte.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Liber 4. A. 1588. Föl. 198. 
Lib. 5. A. 1573. Föl. 285. Liber Ruber 142. Liber Cantoralis 145. Magyar 
Sion 1869. évf. 91. Szabó kéziratában egyidőre teszi esztergomi kanonokká és 
barsi főesperessé való kineveztetését, t. i. 1578 május 30-ára. Kemp szerint 
azonban már 1573-ban kanonok volt. Mi őt követjük.

1573. K u b in y i A n d rá s  ez évben tiltakozik az ellen, 
hogy D'ubovszky Mihály az esztergomi érsek által neki ado
mányozott olvasókanonokság birtokában háborgassa.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 7. A. 1573. Föl. 52.
1574—1583. T e le g d i L á sz ló  kanonok. 1577 ápril 6-án 

mint sasvári főesperes installáltatik. Bírta ezenkívül a Min
denszentek oltárának igazgatóságát. Fiatal éveiben halt el 
Nagyszombatban s eltemettetett a sz. Miklós-templomban.

Liber Ruber 146. Liber Cantoralis 169. Kemp 145.

1575 február 28—1604. B a ta lic s  J á n o s . A szabad
művészetek és bölcsészet magistere, a nagyszombati iskola 
tanszékéről neveztetett ki kanonokká. Az egyik okmányban 
főesperesnek is neveztetik, de főesperességének közelebbi 
meghatározása nélkül. 1581-ben szentbenedeki praefectus, 
1588 január 17-én pedig őrkanonok lesz. Meghalt 1604 
márczius 5-én Nagyszombatban s eltemettetett a sz. Miklós- 
templomban az őrkanonok stalluma előtt. Házát még 
életében az Oltáriszentségről nevezett oltár javadalmasának 
adományozta. Végrendeletében pedig 1000 forintot hagyott 
a káptalanra egy Bécsben teendő alapítványra, a káptalan
nak pedig egy tiszta arany, drágakövekkel és gyöngyökkel 
ékesített kelyhet, melynek értéke meghaladta az 1000 frtot.

Esztergomi Primási Levéltár. A. V. Nr. 126. Esztergomi Káptalani Or
szágos Levéltár. Capsa 16. Fase. 6. Nr. 13. Capsa 49. Fase. 12. Nr. 12. Capsa 68. 
Fase. 9. Nr. 7—9. Lib. 9. A. 1592. Fol. 11. Lib. 10. A. 1596. Fol. 273— 298. 
Lib. i i . A. 1604. Fol. 7. Liber Ruber 50. 115. Liber Cantoralis 49.

1575 május 12—1590. B éd i M ih ály  kanonok, 1585 
julius 10-én honti főesperessé neveztetik ki. Bírta ezen kívül

12
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még a sz. György vértanúról nevezett oltárjavadalmat is. 
Meghalt Nagyszombatban, 1590-ben.

Liber Ruber 139. Liber Can toralis 133. Kaprinay hibásan Béldy-nek 
olvasta. 87.

1577. C risp i M ih á ly  gömöri főesperes.
Kemp 145.

15 7 7 —1592. K u ta ssy  J á n o s . Származásáról, családi 
viszonyairól úgyszólván semmit sem tudunk. Csupán annyit 
vagyunk képesek megállapítani, hogy 1545 táján született. 
Verancsics 1572 deczember 2-án Télegdi Miklóshoz intézett 
levelében tanult ifjúnak mondja, akit annál is inkább illethet 
— úgymond — e jelzővel, mert emellett szerény és jóerkölcsü. 
Ugyanekkor a nagyszombati iskolához neveztetik ki. 1577-ben 
lesz kanonokká, 1581 február 10-én szenttamási préposttá, 
1586 október 19-én pedig nagypréposttá és érseki helynökké. 
Ez utóbbi minőségben az Oltáriszentség oltárának javadalmát 
is élvezte. Nem sokkal ezután még nagyobb kitüntetések 
érik. 1587 október 3-án II. Rudolf király a pécsi püspök
séget adományozza neki; majd 1593-ban a győri püspökségre 
helyeztetik át. 1596-ban a kalocsai érseki székre emeltetik, 
mig végre 1597 január 22-én esztergomi érsekké lesz, miután 
már előbb is, 1587 után kormányzója volt az érseki megyé
nek. Mint főkanczellár és királyi helytartó, de még inkább 
diplomácziai küldetéseiben,’ mint lengyel követ s királyi meg
hatalmazott a törökkel folytatott békealkudozásokban, több 
hasznos szolgálatot tett hazájának és uralkodójának.

Irgalmas szívvel segélyezte a szegényeket, kegyes tu
dott lenni a bűnösök iránt, hűséggel szolgálta királyát, úgy 
hogy mindenki csak szeretettel fordult feléje, — mint, egy 
régi írásban olvassuk. Kivéve a hitujitókat, akik ellen kér- 
lelhetlen szigorral járt el. Látván, hogy Telegdi jóakarata, 
gondossága nem elégséges a protestantizmus terjedésének 
meggátlására, a legerélyesebb eszközökhez nyúlt. A hitújítás
hoz szító lelkészeket, akik külsőleg még a római katholikus 
egyház kötelékeiben éltek, s így hatásuk a népre annál 
károsabb volt, minden ténykedéstől eltiltotta. Elrettentés 
czéljából az új hithez pártolókat ünnepélyes szertartással
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eltemetni nem engedte. Gondoskodott arról, hogy Nagy- 
Szombatban az új hit terjesztői ne prédikáljanak, hogy az egy
háztól elszakadt szülők gyermekei csak katholikus lelkész által 
kereszteltessenek meg. Egy Szegedi Márton nevű vagyonos 
polgárt, aki az egyház rendeletéi ellen komaasszonyát nőül vette, 
arra kényszeritette, hogy Nagyszombatot elhagyja s Galgóczra 
költözzék. Ugyanígy járt házassága miatt Fejérvári János is.

Káldi György »Innepnapi prédikáczióiban« több jel
lemző dolgot beszél el felőle. így említi, hogy mint püspök, 
»se Prágában, se egyebütt el nem mulatta a prédikálást, és 
minthogy egyéb hallgatói nem voltak, csak a maga udvar
népének is prédikállott, tudván, hogy az a püspöknek tulaj
don tiszte.« Majd ismét ezeket írja: »örök emlékezetre méltó 
Kutasi János, mint istenes életéért és jó maga viseléséért 
mindeniknél becsületes volt, úgy a fejedelmeknél is kedvet 
talált. Ez egyébha is mindenkor, de főképen egykor valósá
gos szép példáját mutatta a józanságnak, melyet minthogy 
szemmel láttam és nagyrabecsülöm, örök emlékezetre meg is 
irom. 1592. esztendőben Rudolfus császár gyűlést hirdetett 
az imperiomi herczegeknek, uraknak és városoknak, melyben 
legelső lakodalmat a saxoniai herczeg, avagy adminisztrátor 
tartott fejedelmi készülettel; abban jelen voltak a három 
választó érsekek, a moguncziai, a kolóniái és trevirisi, és 
azokon kívül a salczburgi érsek is, annak fölötte egynéhány 
fejedelmek követi és a császár udvarából négyen és a meg
nevezett Kutasi János, ki akkor győri püspök és magyar- 
országi kanczellárius volt. A lakodalom közben a szaxóniai 
herczeg, úgymint gazda, egy alkalmas pohár bort köszönt 
el a császár egészségéért, egyhuzamban és fennállva, állitván, 
hogy mindnyájan eleget tennének kívánságának. És noha 
sokan könyezve, mindazonáltal mindnyájan megcselekedték, 
mind a gazdának kedvéért, mind a császárnak (hogy már) 
böcsületéért; mig nem Kutasi Jánosra került, ki azon okokból 
felállott ugyan és fenn állva is ivott, de egyhuzamban meg 
nem itta; ítélvén, hogy a dúskás ital semmi okon nem illik 
egyházi emberhez. Eszébe ve vén a herczeg, inté a püspököt, 
hogy ő is úgy inná meg, a mint a többi urak és fejedelmek

12*
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megitták. De a püspök hallatlanná téve a herczeg intését, 
és semminek állitá. Másodszor is inté, és látván, hogy a 
szó nem fogna rajta, felkelvén az asztaltól, hozzája méné és 
kiakarván a poharat kezéből venni, hogy teli töltené, és 
újólag megitatná véle. Látván azt a püspök, jómódjával 
a poharat a balkezébe vévén, a jobb kezével becsületesen a 
herczeg kezét megfogá, kérvén, hogy ne erőltetné akaratja 
ellen az italra, mivel, hogy arra nem bírhatná magát. A her
czeg méltatlannak vélvén, hogy ezt egy magyarországi püs
pökkel végbe nem vihetné a mit négy érsekkel, ki min- 
denik imperiomi fejedelem volt, és sok főemberekkel végbe 
vitt, megindulván, azt mondotta a püspöknek, ez a császár 
urunkhoz való hivséged és szereteted, hogy egy pohár bort 
meg nem akarsz egészségéért inni ? Kinek szép mosolyogva 
mondá a püspök: amit az italban őfelségeért elmulatok, kész 
vagyok imádságommal helyre vinni, mert hivatalom is inkább 
kívánja, hogy imádkozzam érette, hogy sem igyam. Mely felele
tével meggyőződtetvén a herczeg, békét hagyván neki, helyére 
méné és a jámbor püspököt többé itallal nem erőlteté. Pedig 
— teszi hozzá Káldi — a pohár nem volt olyan nagy, hogy tűr
hetetlennek láttatott volna, főképen a püspök erejéhez és idejé
hez képest, mert jó egészséges és nem igen idős ember volt.«

Ugyancsak Káldi írja egy másik könyvében felőle a 
következőket: »jól emlékezem reá, hogy a boldog emléke
zetű Kutasi János esztergomi érsek egy magyarországi fő- 
urnak, ki egy papot katonaságáért igen dicsért, azt mon
dotta : én uram nem kedvellem a katonás papot, amint 
tudom, hogy te sem szereted a papos katonát.«

A buzgó főpap 1601 szeptember 5-én (némelyek szerint 
16- vagy 17-én) halt meg Nagyszombatban, reggeli 5 órakor 
életének 56. évében és eltemettetett a sz. Miklós-templom- 
ban Verancsics nyughelyének szomszédságában. A temetés 
után jött meg hire Székesfehérvár visszafoglalásának a török 
kezéből. Tekintettel az egyházmegye s az egész ország gyá
szára, az ünnepélyes hálaadó istentiszteletet ez alkalomból 
nem a főtemplomban, hanem a sz. Jakab apostolról nevezett 
szerzetes-templomban tartották meg.
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A megboldogult főpásztor még életében gazdagon 
megajándékozta a káptalan kincstárát különféle egyházi sze
rekkel, ruhákkal és ékszerekkel. 1601 junius 22-én Pozsony
ban kelt végrendeletében arra kéri a királyt, hogy végső 
intézkedéseit jóváhagyni és megerősíteni méltóztassék. Azután 
így folytatja: »Felségednek ugyan több méltóságot és java
dalmat méltóztatott rám ruháznia, ámde ugyanekkor a leg
felsőbb megbízás arra is kényszeritett, hogy oly mértékben 
vegyem ki részemet a közterhek viseléséből, a mely a 
nálamnál sokkal nagyobb anyagi eszközökkel ellátott egyént 
is tönkre tette volna. Nem lehet tehát azon csodálkozni, 
hogy sokkal kevesebb értékű hagyatékkal rendelkezem, mint 
a minőnek azt az emberek, akik a javadalmak gazdagságá
ból szoktak következtetni, gondolják; oly csekélység az, 
a mivel bírok, hogy ha végintézkedés nélkül megválni az 
élettől inkább lenne dicséretes, mint szégyenletes dolog, 
sokkal jobban tennék, ha hallgatnék és egyátaljában nem 
Írnék végrendeletét. A mostani nehéz viszonyok közt is 
körüíbelől ezer egyén — katonaság és cselédség — fen- 
tartásáról kell gondoskodnom. Ennek tulajdonítandó, hogy 
sanyarú helyzetemben semmiféle, felséged méltóságának, 
megfelelő hagyatékról nem rendelkezhetem. Esedezem, mél
tóztassék ezt felséged nekem megbocsájtani és a hagyomány 
helyett hódolatteljes készségem kifejezését szívesen fogadni. 
Ha pedig valaki azon volna, hogy végrendeletem végrehaj
tását meggátolja, azt mint végintézkedésem megsértőjét, az 
igazságos Isten itélőszéke elé idézem.«

Nyomtatásban következő műve jelent meg: Kutassi 
Joan. Episcopi Jaurin. ac Joannis Joo Personalis, Oratorum 
Regni Hungáriáé, ad SS. et 0 0 . Imperii. Ratisbonae, 1594. 
Oratio.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. io. Nr. 22— 26. 
Lib. 8. A. 1591. Fol. 556. Liber Ruber 4. 104. Brüsztle i. m. I. 409. Bartay: 
Magyarország prímásai 138— 140. ijonum enta Hungáriáé Historica. Scriptores 
X X V I. 167. Tudomány Tár 1838. évf. III . 301. Lányi: Magyar egyház
történelme II. 155. Kollányi: A  magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának 
története, n o .  Zelliger: Egyházi Írók csarnoka. 280.

1578 junius 22—1585. M on oszló i A n d rá s . »Nyelvünk
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felvirágzásának hőslelkü úttörője s azon kevesek egyike, 
kik erős, tősgyökeres magyar irályukkal megmutatták, mire 
képes nyelvünk, már mivelődésének bölcsőjében is, s kinek 
munkáit három század múlva is haszonnal olvashatni.« így 
jellemzi őt egyik hivatott életirója. Született Nagyváradon 
1552-ben, régi nemes családból ; alsó iskoláit ugyanitt vé
gezte. Később Bolognában és Bécsben folytatta tanulmá
nyait oly sikerrel, hogy már 22 éves korában a nagyszom
bati iskölához hivatott meg. Tanárkodása idején 1574—1582. 
többször megfordult Bécsben, rendszérint irodalmi vagy tu
dományos kutatás czéljából. Sajátkezüleg irt tankönyvei 
máig megvannak a pozsonyi káptalan könyvtárában. Mikor 
vált meg tanszékétől, nem tudjuk pontosan meghatározni. 
1578-ban lesz esztergomi kanonokká. Nem sokkal ezután a 
pozsonyi káptalanban is kap javadalmat; a káptalan régi 
feljegyzései szerint 1580-ban állandóan pozsonyi kanonok
nak neveztetik. Ez időtájt lehetett ugyanitt hitszónok is. 
1586-ban már mint pozsonyi préposttal találkozunk vele, 
'1593-ban pedig budai felhévizi prépostnak emlittetik. 1599-ben 
már szerémi püspök; mint ilyen Rómába készül, de nem 
tudni, valóban elutazott-e oda. 1609-ben követi minőségben 
a törökhöz küldetik, hogy a békealkudozásokban részt ve
gyen. Meghalt Bécsben 1601 deczember ix-én élete 49. 
évében s eltemettetett Pozsonyban a sz. Márton-templomban. 
Gábor testvére által készített sírfelirata így hangzott: »Haec 
requies mea in saeculum saeculi, Hic habitabo, quoniam 
elegi eam.« Végrendeletében vagyonát rokonai és az egy
ház közt osztotta meg s ezen kívül a véghelyekre 100 akó 
bort, 100 mérő búzát és 100 mérő zabot hagyományozott. 
Fiatal kora óta gyűjtött könyvtárát Gábor testvérének, po
zsonyi kanonoknak hagyta; lelkére kötötte azonban, hogy 
gondja legyen azok hűséges megőrzésére, szorgalmasan olvassa 
az egyes munkákat s oktassa belőlük unokaöcscseit. Ponti- 
ficaleját Kutassynak rendeli adatni s egyúttal felkéri őt, hogy 
adja ki azon könyvet, amelyet neki ajánlott, nehogy a sze
gény szónokok a reájuk nézve annyira szükséges segédeszköz
től elessenek. Egy esztergomi missalét, egy zágrábi mise
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könyvet s egy újonnan aranyozott pontiíicalét pedig a pozsonyi 
káptalannak hagyományozott.

Nyomtatásban a következő munkák jelentek meg tőle: 
i. Apologia a közönséges keresztény hit agazatainac és az 
anyaszentegyház bizonyos fő vallasinac oltalma. Nagyszom
bat 1588. — 2. De invocatione et Veneratione Sanctorum. 
Nagyszombat 1589. — 3. De cultu imaginum. Nagyszombat 
1589. — 4. Brevis ac catholica confutatio impiorum novo
rum Articulorum. Tyrnaviae 1593. — 5. De gratia ac libero 
hominis arbitrio et de voluntate Dei. Nagyszombat 1600. — 
Emellett a sokoldalú képzettségű, tősgyökeres magyarságu 
iró után vagy nyolcz nagyobb, részben apolotegikus munka 
maradt fenn kéziratban, melyeket a pozsonyi káptalan könyv
tára őriz.

Liber Ruber 157. Kaprinay kézirata szerint 1575-ben lesz esztergomi 
kanonok. Szabó pedig halálát november 17-ére teszi. Danielik: Magyar· írók. 
Pest, 1858. II. 207. Nagy I. V II. 554. Magyar Sión 1863. évf. 638. Magyar 
Könyvszemle 1895. évf. 212. Kollányi: A magyar'kath. főpapság végrendelke
zési jogának története. 11 o.

1579—1588. H e te s i P e th e  M árton . Családja a Somogy 
vármegyei Hetes helységről bírta előnevét és egészen a múlt 
századig virágzott. 1552-ben született; atyja Imre, kassai 
kamarai elnök volt. Sem gyermekéveiről, sem ifjúsága ide
jéből nem tudunk felőle semmit. Pappá szenteltetvén, korán 
javadalmat kap a pozsonyi káptalanban, majd 1579-ben esz
tergomi kanonokká neveztetik ki. Tehetségei, készültsége 
és lelkes buzgósága csakhamar újabb méltóságokhoz segítik. 
1582 február 21-én szerémi, ugyanezen év ápril 29-én pedig 
váczi püspök és pozsonyi apát lesz. 1585-ben elnyeri a po
zsonyi prépostságot. Ez időtájban súlyos betegségbe esik. 
Amint felgyógyul, lemond a pozsonyi prépostságról, úgy
szintén a pilisi apátságról 1586 márczius 27-én, és ugyan
ekkor Esztergomban szentistváni prépost lesz. 1587 augusztus 
13-án váradi püspökké, szepesi és jászói préposttá nevezi ki 
a király; 1598 ápril 16-án mint kanczellár áthelyeztetik a 
győri püspöki székre, melyet végre 1600-ban a kalocsai ér
sekséggel cserélt fel. Mint szepesi prépost, a Szepességben 
erős küzdelmet folytatott a folyton terjedő protestantizmussal. 
Midőn Zsigmond lengyel király megbízta őt, hogy prépost-
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sága területén s kivált a 13 szepesi városban egyházi láto
gatást tartson, s midőn ő e megbízásnak eleget teendő, a 
városokat szándékáról értesítette, azok azt válaszolták neki, 
hogy elvannak tökélve mindenképen ellentállani az anti- 
krisztusnak és készek hitükért még vérüket is ontani. Pethe 
nem hagyta magát a barátságtalan üzenettel elriasztani és 
megkezdette a vizsgálatot. Sorra járta a plébániákat, a hit
újításhoz pártolt lelkészeket elmozdította, s helyükre katho- 
likus papokat rendelt. Ekkor történt, hogy Lőcsén, midőn 
a karthauziak régi zárdájába a jezsuita atyákat akarta be
vezetni, a felingerelt lakosság kődobálással igyekezett őt 
eljárásában megakadályozni. Végre is kénytelen volt a Sze- 
pességet otthagyni és elleneinek fanatikus gyűlölete elől 
Somorjára menekülni. Midőn itt sem látta magát biztonság
ban, Németujvárnak vette útját; a körmendi várőrség azonban 
útját állotta, mindenéből kifosztotta és csak a legnagyobb 
életveszély közt sikerült tőlük szabadulnia. Végre Bécsbe 
költözött, ahol élete hátralevő éveit töltötte. Itt is halt meg 
1605 október 3-án. Testvére, László, tetemeit Pozsonyba 
szállíttatta, ahol a sz. Márton-egyházban helyeztettek el 
nyugalomra a főoltár előtt. Sírfeliratának első sora így 
hangzik: »non est volentis, neque currentis, sed miserentis 
Dei«. 1602-ben irt végrendeletében javait az egyház, rokonai 
és cselédsége közt osztotta meg, nehány lovat hagyván a 
felségnek is.

Liber Ruber 63. 121. Nagy I. hibásan 1554-re teszi születési évét. IX . 255. 
Úgyszintén Wagner is. III . 93. Karcsú i. m. V. 158. Schematismus Historicus 
Yaradiensis. 89. K atona: Historia Colocensis Ecclesiae. II. 57— 67. Pray téve
sen hja, hogy Szepesben halt meg: Specimen Hierarchiáé. II. 85. Lányi: Ma- 
gyar egyháztörténelme. II. 155. Történelmi Tár. 1889. évf. 583. Békefi : A pilisi 
apátság története. Pécs, 1892. II. 17. K ollányi: A  magyar katholikus főpapság 
végrendelkezési jogának története, n i .  Rimely: Capitulum Posoniense 239. hi
básan 1607-re teszi halála évét.

1579—1603. N o v á k  M ik lós kanonok. 1587-ben a káp
talan neki adományozza az Oltáriszentség kápolnájának ja
vadalmát; 1591 ápril 25-én szentgyörgymezei préposttá lesz, 
de már ugyanezen év junius 16-án lemond erről és helyette 
a szenttamási prépostságot kapja meg. 1595 márczius 20-án
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apostoli protonotáriussá nevezi ki a pápa. Nagyszombatban 
sok éven át működött mint tót hitszónok. Szélhüdés ölte 
meg 1603 január 31-én. Eltemettetett Nagyszombatban a 
sz. Miklós-templomban, a B. Szűz oltára elé. Izsa komárom- 
megyei községben 1593-ban Somogyi Gáspár kúriáját akarja 
megvenni prépostságának.

Országos Levéltár. Ecclesiastica Fase. 5. Nr. 2. Esztergomi Káptalani 
9 Országos Levéltár. Lib. 9. A. 1593. Föl. 312. Lib. 10. A. 1602. Föl. 765. 

Capsa 40. Fase. 6. Nr. 2. Capsa 52. Fase. 4. Nr. 8. Capsa 68. Fase. i i .  Nr. 
22— 26. Liber Ruber 57. 119. Liber Cantoralis 68. MagyarSion. 1869. évf. 256.

1579—1585. A rn o ld  M ik lós kanonok.
Liber Ruber 157. Kaprinay IV . 98. Kemp 146.
1579 —1580. F ö v é n y !  P á l. Alig egy év letelte után 

lemond javadalmáról, hogy teljesen hivatásának, a lelki
pásztorkodásnak élhessen.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 7. A. 1580. Föl. 12. 
Liber Ruber 157. Kemp 146. Lászlónak nevezi, ellentétben egyéb régi fel
jegyzésekkel.

1580 február 17—1608. F ü le t in c z i G erd ák  M árk. Való
színűleg Telegdi Miklós pécsi püspök udvarában nevel
kedett s ugyanitt lett áldozárrá is szentelve. Az esztergomi 
kanonokok sorai közé mint szentgyörgymezei prépost lép 
1580 február 17-én, 1591 ápril 25-én pedig éneklőkanonokká 
lép elő. Bírta ezen kívül a Háromkirályok oltárának java
dalmát és 1603-tól a szegszárdi apátságot. A »tanult, jámbor 
és jóságos szivü ember« sok éven át volt a papnevelő inté
zetben tanulmányi felügyelő, s mint ilyen, az intézetet a 
lehető legmagasabb színvonalra emelte. Mint idős ember 
halt meg Nagyszombatban, 1608 junius 7-én; ugyanitt lett 
eltemetve is a főtemplomban, sz. Borbála régi oltára elé.

Országos Levéltár. Ecclesiastici Fase. 5. Nr. i. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Lib. 9. A. 1593. Föl. 231. Lib. 10. A. 1602. Föl. 77^· 
Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 5. Nr. 1. Liber Ruber 41. 113.

1580 augusztus 4—1602. F iló  J á n o s ;  a barsi főespe- 
rességre neveztetik ki, 1598 január 18-án pedig áthelyezte
tik a komáromi főesperességre. Bírta ezen kívül a sz. Bor
báláról nevezett oltár javadalmát. Meghalt Nagyszombatban 
1602 augusztus 5-én, s eltemettetett a sz. Miklós-templom
ban, sz. Borbála oltára elé.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 8. A. 1591. Föl. 435. 
Liber Ruber 142. Liber Cantoralis 145. Nagy I. Pótkötetében (69.) azt úja, 
hogy Philó János kanonok, barsi, majd komáromi föesperes Zachariás testvéré
vel együtt czimeres nemesi levelet kapnak III. Ferdinándtól 1638-ban, azonban 
ez vagy nem 1638-ban történt, vagy pedig nem ez a Filó János kapta, miután 
már 1602 második felében nem volt az élők közt.

1580 augusztus 4—1591. D r a sk o v ic s  M átyás kanonok, 
már 1581 május 24-én zólyomi főesperessé léptettetik elő, 
1583 julius 3-án szentbenedeki praefectus lesz. 1586-ban“ 
szenttamási préposttá, 1591-ben győri nagypréposttá és knini 
püspökké neveztetik ki. Végre 1598-ban Kutassy János esz
tergomi érsek adományozása folytán elnyeri a fehérvéri őrka- 
nonokságot, amelyet ugylátszik 1601-ig bírt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Fasc. 6. Nr. 13. 
Liber Ruber 69. 126. Liber Cantoralis 87. Pauer : Historia Dioecesis Albarega- 
lensis. Albae-Regiae, 1877. 117. Schematismus Jauriensis. 26.

1581 márczius 24—1608. E ö rsi é s  K u k o ly i A lm á sy  P á l.
Egyik őse Jula, sz. László király idejében nádori méltóságot, 
Péter pedig Kálmán király alatt vezéri tisztet viselt. Leg
alább így olvassuk egyik életirój ánál. Annyi bizonyos, hogy 
előkelő ősrégi nemesi családból származott. Tanulmányait a 
nagyszombati iskolában végezte, s felszentelése után ugyan
ide neveztetett ki káplánnak. 1581 márczius 24-én Telegdi 
Miklós pécsi püspök esztergomi kanonokká teszi, 1591-ben 
szentbenedeki praefectus, 1582 október 5-én pedig sasvári 
főesperessé lesz. 1601-ben Kutassy érsek neki adomá
nyozza a szentistváni prépostságot. Bírta ezen kívül a 
Szentháromság oltárának javadalmát is. Több éven keresz
tül volt esztergomi helynök és királyi táblai ülnök. 1608- 
ban Rudolf király váczi püspökké nevezi ki. II. Mátyásnak 
belső tanácsosa volt; az 1613. évi országgyűlés az ország 
határainak egyik biztosává választja. A török és a protestan
tizmus által egyaránt elárasztott megyéjében ő kezdte meg 
az ellenreformácziót, és nem egyszer bizony erőszakos esz
közökkel is igyekezett gátat vetni az új hit terjedésének. 
Meghalt 1621 szeptember 13-án, eltemettetett Nagyszom
batban a sz. Miklós-egyházban, a Szentháromság oltára elé.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fasc. 4. Nr. 48. Eszter
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gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 12. A. 1617. Föl. 462. U. ott. Lib. 
12. A. 1619. Föl. 643. Lib. 12. A. 1621. Föl. 717— 718. Capsa 22. Fase. 
12. Nr. 5. Capsa 22. Fase. 13. Nr. 6. Capsa 24. Fase. 2. Nr. 30. Capsa 25. 
Fase. 3. Nr. 16. Liber Ruber 64. 123. Liber Cantoralis. 73· Karcsú i. m. Y. 
16 1. tévesen teszi halálát 1618-ra. Frankl: Pázmány és kora. Bécs, 1862. II. 389.

1581 ápril 15—1593. T h a la ssy  A m b ru s kanonok. 1586 
október 21-én zólyomi főesperessé léptették elő. Meghalt 
1593-ban Nagyszombatban; eltemettetett a sz. Miklós-tem- 
plom hajójában.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 7. Anno 1582. Föl. 88. 
Lib. 8. A. 1591. Föl. 436. Liber Ruber 147. Liber Cantoralis. 18 1. Szabó 
hibásan Zaláti-nak olvasta nevét; Kemp meg Mártonnak írja. 146.

1585 február io—1608. S zu h a i I s tv á n . Született Nagy
szombat közelében Szuha községben 1551. évben. Alsóbb 
iskoláit Nagyszombatban végezte, a bölcsészetet és theologiát 
pedig Bécsben hallgatta. Alig hogy tanulmányaival elkészült, 
Telegdi Miklós a nagyszombati papnevelő-intézethez nevezte 
ki tanárnak. 1585 február 10-én lett esztergomi kanonokká, 
mielőtt még pappá szenteltetett volna. Első sz. miséjét Po
zsonyban végezte. 1590 julius 15-én Radéczy István királyi 
helytartó sasvári főesperessé lépteti elő. Ebben az időben ő 
volt Nagyszombatban a rendes magyar hitszónok. 1592 ok
tóber 5-én elnyeri a nagyprépostságot, s egyúttal helynök 
is lesz. II. Rudolf király végre 1593 szeptember 5-én a 
váczi püspöki székre emeli őt, s tanácsosává teszi. 1595 
február 27-én a római kúria tünteti ki őt, kinevezvén apos
toli protonotáriussá. Előtte való napon, február 26-án szen
teltetett fel Pozsonyban püspökké. Ezen kívül még felhévizi 
apát is volt és 1597 szeptember 27-étől a m. kir. kamara 
igazgatója. 1598-ban Istvánffy Miklós és gr. Nádasdy Fe- 
rencz kíséretében II. Rudolf király megbízásából Báthory 
Zsigmond erdélyi fejedelem udvarába utazik, hogy őt a feje
delemségről való lemondás szándékától visszatartsa. Ugyan
ezen évben királya és Mihály vajda közt Tergovistban békét 
eszközölt ki. Hűséges szolgálatai jutalmául a király őt 
1600-ban az egri püspökségre helyezi át. 1604-ben megint 
követségben találjuk, amint Achmed szultán megbizottaival, 
gr. Erdődy Tamással együtt a Rákos mezején a megkö
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tendő béke feltételei felett alkudozik. 1607-ben nyitrai püs
pökké, majd kalocsai érsekké neveztetik ki. 1608-ban 
halt meg Bécsben junius 9-én délelőtti 11 órakor 57. élet
évében. Ugyanitt temettetett el 12-én délutáni 3 óra tájban, 
a jezsuita atyák templomában, a szentélyben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 9. A. 1593. Föl. 371—372. 
Lib. 10. A. 1593. Föl. 95. Capsa 26. Fase. 9. Nr. 7. Capsa 36. Fase. 9. 
Nr. 8. Liber Ruber 28—30. Liber Cantoralis. 17. Karcsú i. m. V. 160. 
Memoria Episcopatus Nitriensis. Posonii, 1835. 342. Pray: Specimen Hierar
chiáé. I. 373. II. 84.

1585— 1595· V a jg e l  J á n o s  kanonok és subcustos, va
lamint az Oltáriszentség kápolnájának és oltárának igazga
tója. Meghalt Nagyszombatban 1595-ben és eltemettetett a 
sz. Miklós-templomban.

Kaprinay III. 98. Kemp csak 1589-ben említi 147. Szabó kézirata 6.
1586 október 18—1587. N a p r a g y  D ö m ö tö r . Gömöri 

names' családból származott s Telegdi Miklós pécsi püspök 
udvarában növekedett, akinek pártfogásával végezte Bécsben 
felsőbb tanulmányait. Visszatérvén az osztrák fővárosból, 
a nagyszombati tanoda igazgatójává teszi Telegdi, míg 1586 
október 8-án Radéczy István esztergomi kanonokságot ado
mányoz neki. Alig 2 év letelte után azonban már elhagyja 
a káptalant és egri nagypréposttá lesz. Ettől fogva egymást 
érik nála az előléptetések, királyi adományozások és kitün
tetések. 1593 május 24-én aradi préposttá lesz, 1596 junius
17-én szerémi s még ugyanez évben erdélyi püspökké; 
1602-ben a pozsonyi prépostságot, 1607-ben a veszprémi és 
győri püspökséget, és pilisi apátságot, végre 1608-ban a 
kalocsai érsekséget nyeri el. Többféle követségben vett részt 
királya megbízásából; midőn III. Zsigmond lengyel király
nál járt hasonló minőségben Krakóban, az egybegyült rendek 
előtt 1595 márczius 11-én beszédet mondott, mely még ez 
évben nyomtatásban is megjelent. Különben az országos 
ügyek intézésében nem igen vitt elsőrendű szerepet; erre 
nem volt elegendő tehetsége. Erős ambiczió volt azonban 
emellett benne, mely arra késztette, hogy a Forgách Fe- 
rencz halálával megüresedett primási szék elnyeréséért lépé
seket tegyen. Hire azonban nem a legjobb volt; sokan az
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eretnekek pártfogásával gyanúsították, s ez bizony nem igen 
mozdította elő törekvéseit. Egyenesen a felséghez fordul 
tehát: »Minthogy immár az országban et senio et dignitate 
én vagyok az első — írja a királynak — azért őfelsége is 
akarván megtartani a szokott ordót és grádust, talán méltó, 
hogy énreám is tekintettel legyen.« De még így sem bol
dogult. A fejedelem szerencsés választása helyette Pázmány 
Péterre esett. Nem szabad hallgatással mellőznünk, hogy 
sz. László fejének ereklyetartóját a protestánsoktól meg
váltva, ő hozta vissza Erdélyből. Meghalt 1610 márczius 
25-én, életének 63. évében s eltemettetett a győri székes- 
egyházban.

Liber Cantoralis 26. Liber Ruber 158. Katona: Historia Colocensis 
Ecclesiae. II. 70— 73. P ray : Specimen Hierarchiáé I. 305. 327. II. 8. 178. 
Rimely: Capitulum Posoniense. 246. Franki: Pázmány Péter és kora. I. 177. 
Békefy: A pilisi apátság története. II. 19. Zelliger: Egyházi írók csarnoka. 348. 
Schematismus Agriensis. 35.

1586—1587. H e r e ss in c z y  P é te r . Bolognában végezte 
tanulmányait s már ebben az időben javadalmat bírt a zág
rábi káptalanban. Visszatérvén hazájába, Zágrábban külön
féle tisztségek után nagyprépost és knini püspök lett. Minél 
szélesebb munkakörre talált, annál jobban bizonyságot tett 
arról, hogy a külföldi egyetemen nem csak a theologiából 
szerzett gazdag ismereteket, hanem kiváló jártasságra tett szert 
a jogtudományban is. Rudolf király nem is késett őt Mo- 
noszlóy János halála után 1585 márczius 8-án a zágrábi 
püspöki székbe ültetni. De nem maradt Zágrábban, hanem 
királya szavának engedelmeskedve, Bécsbe költözött, hogy 
Draskovics György kalocsai érseknek a kanczelláriai teendők
ben segítségére legyen. Ebben az időben (1586) nyerte el az 
esztergomi káptalanban a sasvári főesperességet és a Min
denszentek oltárának javadalmát, úgyszintén a jaáki apátsá
got is. Draskovics halála után pedig győri püspökké és 
főkanczellárrá neveztetett ki 1587-ben, megtartván egyúttal 
a zágrábi egyházmegye vezetését is. 1588-ban nagyobbrészt 
Prágában tartózkodott a király környezetében; az 1589. 
évben Lengyelországban járt, mint követ. Meghalt Prágában 
1590 junius 10-én szélhüdésben. Tetemei Magyarországba
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szállíttattak és Győrben helyeztettek nyugalomra a székes- 
egyházban.

Liber Ruber 146. Kercselich: Historia Ecclesiae Zagrabiensis. I. 260. 
Pray*: Specimen Hierarchiáé. I. 326. Kemp 146.

1586—1587. F o r g á e h  F er e n c z  g r ó f .  Született 1566-ban, 
atyja Simon, főpohárnok, anyja Pempflinger Orsolya. Elvé
gezvén Rómában tanulmányait, 1586-ban, alig 20 éves ko
rában esztergomi kanonokká neveztetett ki, egy év múlva 
pedig már a veszprémi püspöki székre emeli őt a király 
bizalma. 1597-ben a nyitrai püspökséggel cseréli fel székét. 
E méltóságában lép összeköttetésbe Pázmány Péterrel, akit 
nem csak irodalmi műveinek kibocsátásában segélyez anya
gilag, hanem akinek téritői munkásságát is hathatós erkölcsi 
támogatásával mozdítja elő. Forgáeh mindig buzgó főpapja 
volt egyházának, de azt a buzgóságot szinte megkettőztette, 
midőn 1607-ben esztergomi érsekké neveztetett ki. A bécsi 
nunczius méltán írhatta felőle Rómába, hogy igazán lelkes, 
sőt lehet mondani, hogy heves védője az isteni tiszteletnek, 
az egyháznak és az egyház szabadságának. A jezsuita atyák 
munkásságát kiváló bizalommal vette igénybe, főpásztori 
teendőinek teljesítésében. 1611-ben Nagyszombatban tarto
mányi zsinatot tartott, amelyen rendkívül fontos határoza
tokat hoztak a papság és a hívek erkölcsi életének újjá
alakítására és általában az egyházi állapotok megjavítására. 
1610 ápril 17-én pedig óvást emelt a protestánsok zsol
nai zsinatának végzései ellen, és azokat nemcsak érvény
teleneknek nyilvánította, hanem kiközösítés terhe alatt meg
tiltotta a superintendenseknek, hogy a főesperesi jövédelme- 
ket lefoglalják, hogy egyházi látogatásokat tartsanak, hogy 
az egyházi törvénykezés alá tartozó ügyekben bíráskodjanak. 
Tiltakozását nyomtatásban is közzé tette és egyházmegyéje 
területén a szószékről kihirdettette. Kiváló érdemeinek el
ismeréséül V. Pál pápa 1507-ben bibornoki méltóságra 
emelte.

Az 1615. év májusának vége felé a bibornok-érsek 
Bécsbe ment, hogy a törökkel folytatott békealkudozásokban 
részt vegyen. Itt betegeskedni kezdvén, az orvosok tanácsára
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a szentkereszti fürdőkbe utazott. A fürdő azonban nem tudta 
őt szenvedéseitől megváltani. Állapota rohamosan rosszabbo
dott, mi'g végre október 16-án elhalálozott.

Halálának okáról több mindenféle hir keringett ez 
időtájt az országban. Némelyek pestist emlegettek s ezek 
arra hivatkoztak, hogy a környezetében levő két barát is 
alig valamivel élte őt túl. Mások mérgezésről beszéltek. 
A bécsi nunczius jelentést tevén Rómába elhunytáról, dicséri 
jóságát, buzgalmát, ritka őszinteségét és halálát valóságos 
veszteségnek tartja az országra nézve.

»Forgách — írja egyik hírneves történetírónk felőle — 
a katholikus vallás érdekeinek védelmezése és szoros ra
gaszkodása miatt a királyi trónhoz, népszerűtlen, sőt gyűlölt 
személyiség volt azok szemeiben, akik mindkettőnek meg
semmisítésén munkálkodtak. Nem tudott megalkudni a kö
rülményekkel, sőt nem hajolt meg á tények előtt sem. 
Meggyőződésében hajthatatlan, hűségében tántorithatlan, de 
eljárása még is néha nem ment a túlzásoktól.«

Halála után adták ki következő műveit: i. Regulái 
vagy Rendtartásai Nagyszombat városban lévő N. Boldog 
Asszony Congregatiójának a sz. Miklós-templomban. 2. Nagy 
Boldogasszony Congregatiójának Nagyszombatban eredete. 
Kéziratban maradt:' De Compescenda Haereticorum petu
lantia.

Nagy I. IV . 206. Tim on: Purpura Pannonica 205— 232. R óka: Vitae 
Vesprimiensium Praesulum 379— 387. Pray: Specimen Hierarchiáé. I. 183. 372. 
Bartay: Magyarország prímásai. 140. hibásan neki tulajdonítja a váradi püspök 

.által irt munkát: Rerum Hungaricarum sui temporis Commentarii. L. X X II. Franki: 
Pázmány Péter és kora. I. 174. Szinnyei: Magyar írók. III . 631. Zelliger 132.

1587 márczius 15—1590. K ap p on cza i M ih á ly fy  G y ö r g y 
ről csak annyi maradt fenn emlékeinkben, hogy a fent jel
zett időben nyitrai főesperes volt. Meghalt Nagyszombat
ban 1590-ben.

Liber Ruber 74. Liber Cantoralis 99. Kemp 146.
1588 márczius 7 —1599. C seh i M ih á ly  kanonok. 1599-ben 

már mint az egri káptalan tagjának adományozza Kutassy 
János érsek, a rimaszombati plebánia-egyházban levő sz. 
Antalról nevezett oltár igazgatóságát. Meghalt Nagyszom
batban; de hogy mily évben, nem tudjuk.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 39. Fase. I. Nr. 2. 
Liber Ruber 158. Liber Cantoralis 207. Kemp 147.

1588 május 7 —1609. T ham i J á n o s . 1588-ban lett eszter
gomi kanonokká installálva; javadalmát azonban nem sokáig 
élvezte; lelkének égő buzgalma, a vágy munkálkodni az Úr 
szőllejében, fáradni a hívek lelki üdvének munkálásán, arra 
bírta őt, hogy lemondjon stallumáról és elmenjen Kecskemétre 
plébánosnak. Itt élte meg kifáradva, elöregedve az 1599-iki 
évet, amelynek elején Kutassy János visszahívta őt Nagy
szombatba, neki adományozván a honti főesperességet és 
később a szent Katalin javadalmasságot. Meghalt 1609 
deczember 20-án Nagyszombatban, s eltemettetett a sz. 
Miklós-egy házban.

Liber Ruber 139. Liber Cantoralis 133. Kemp 147.

1588—1615. B n in i Z a rem b a  J á n o s . Lengyel szárma
zású, aki nálunk kezdte s Olmüczben folytatta és végezte 
tanulmányait. Hazajővén a papnevelő-intézetben nyert alkal
mazást, mig fel nem szenteltetett 1588-ban, amikor eszter
gomi kanonokká neveztetett ki. 1598 január 22-én Kutassy 
János neki adományozza a barsi főesperességet, majd szent- 
benedeki praefectus lesz. Az általa Nagyszombatban épített 
házban laktak az ő elhalálozása után a német hitszónokok. 
Meghalt Nagyszombatban 1615 január hó 31 -én; eltemette
tett a sz. Miklós-egyházban, a sz. Fábián és Sebestyén már
tírokról nevezett oltár, közelében.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad 43. Fasc. 4. Nr. 9. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 10. A. 1596. Föl. 314. Lib. 12. 
A. 1616. Föl. 282. Liber Ruber 142. Liber Cantoralis 145.

1589 ápril 2—1630. V id a fö ld i P a u lin i M ik lós, Sok
esztendőn át volt karkáplán és karigazgató, mig 1589 ápril 
2-án kanonokká neveztetett ki. 1597 augusztus 29-én a káp
talan adományozásából megkapja az Oltáriszentségnek, az 
esztergomi várban alapított oltárához kötött javadalmát, 1604 
márczius 8-án pedig Szuhay István, az érsekség adminisz
trátora énéklőkationokká lépteti elő. Bírta ezenkívül Nagy
szombatban is az Oltáriszentség oltárának igazgatóságát. 
Meghalt ugyanitt 1630 julius 19-én s eltemettetett a sz. 
Miklós-egyházban, a főoltár lépcsőzete elé.



m
Országos Levéltár. Ecclesiastici. Fase. 6o. Nr. 27. Esztergomi Káptalani 

Magánlevéltár. Lad. 15. Fasc. 3. Nr. 13. Esztergomi Káptalani Országos Levél
tár. Lib. I I .  A. 1610. Föl. 233. Liber Rnber 50. 115. Liber Cantoralis 49.

1589 junius 5 —1599. R á cz k ö v i A m b ru s kanonok, Fejér- 
kövy István adományozásából nyerte javadalmát. 1599-ben el
nyeri a sz. Péterről nevezett egri prépostságot. Az 1602—3. 
években Széplakon praefectuskodott. Itt azonban az eretnek
ség bűnébe esett és ágyast tartott. Végre 1609-ben meghal 
Nagyszombatban az érseki palotában, ahol letartóztatva élt, 
és eltemettetett a város kapuja mellett levő temetőben. így 
beszéli ezt el a közel egykorú feljegyzés. Az iró azonban sze
gény Ráczkövi életének egy igen fontos, igen komoly részletét 
elmulasztotta elbeszélésébe beleszőni. Azt t. i., hogy az 1608. 
évi koronázási országgyűlés idején, Forgách Ferencz bibor- 
nok-érsek magához hivatta őt, aki »a Bocskay üldözésében 
a tömlöcznek nyomorúságait és a csepegetést nem szenved
hetvén, az igaz keresztény vallástól elszakadott volt.« A 
főpap azt szerette volna, hogy Ráczkövi az egyház kebe
lébe való visszatérését a pozsonyi főtemplom szószékéről 
hirdesse a népnek, s így is igyekezzék az okozott botrányt 
jóvátenni. Ráczkövi csakugyan megjelent az érsek hívására 
Pozsonyban, ki őt az akkor szintén itt időző Pázmányhoz 
küldötte, hogy előbb az ő vezetése mellett lelki gyakorlato
kat tartson. A visszatérés ezután csakugyan megtörtént és 
mint Pázmánynál olvassuk »Ráczkövi az igaz keresztény 
anyaszentegyház táborába való megjövését esküvel fogadá, 
és erről tulajdon kezével deákul irt levelét adá.« Ily körül
mények közt az sem valószínű, hogy halála előtt — meg
térése után — az érseki palotában fogva tartatott volna. 
Hihetőleg az érsek jóvoltából és engedélyével lakott ott 
nyugodalmas békében, csendes jólétben.

Liber Ruber 158. Liber Cantoralis 207. Frankl : Pázmány Péter és 
kora. I. 82. Schematismus Agriensis 36.

1589 deczember 24—1619. V er es  (Ruber) P ál. Tanulmá
nyait a nagyszombati papnevelő intézetben végezte, felszentel- 
tetése után pedig Bánovszky György komáromi főesperes és 
nagyszombati plébános mellett káplánkodott egy ideig. 1589 
deczember 24-én lett kanonokká és subeustossá, mely utóbbi

13
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hivatalát sok esztendőn keresztül viselte. 1598-ban mint az 
esztergomi János-konvent főnökével találkozunk vele. Mint 
ilyen Alsó-Ozorócz helységet, mint a lovagrend birtokát, 
Otlik Mártonnak bérbe adja. 1601 julius 20-án Kutassy 
János érsek neki adományozza a tornai főesperességet; 1603 
február 5-én elnyeri a szenttamási prépostságot, 1608 szep
tember 30-án pedig a sághi prépostságot. Élvezte ezen kívül 
előbb a sz. Györgyről nevezett oltár, azután pedig az Oltári- 
szentség oltárának igazgatóságát. Meghalt Nagyszombatban 
1619 február 22-én reggel 7 és 8 óra között. Eltemettetett 
a sz. Miklós-egyházban a Mindenszentek oltára előtt, az általa 
még életében készíttetett új sírban. O volt az első, aki a káp
talan tagjai névsorának összeállítására gondolt és alőrkano- 
noksága idejében, 1585-től kezdve, a kanonokok neveit a 
Liber Cantoralis részére feljegyezte.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 9. A. 1593. Föl. 295. 
Lib. 9. A. 1593. Föl. 338. Lib. 10. A. 1597. Föl. 321. Lib. 11. A. 1611. 
Föl. 277. Lib. 12. A. 1617. Föl. 485. Liber Ruber. 69. Liber Cantoralis 87. 
Péterffy: Sacra Concilia II. 191. Knauz: Pauli sz. Vincze leányai Esztergom
ban. Esztergom, 1865. 43.

1590 junius 8—1605. K azah áz i J o ó  B a lá zs . Először 
mint királyi ügyigazgatóval találkozunk vele 1577-ben. Ru
dolf király 1586 márczius 27-én neki adományozta a pilisi 
apátságot, azon kikötéssel, hogy Rómában — hol ez idő 
szerint tartózkodott — elvégezvén a theologiát, magát felszen
teltesse. Pilisi apáttá azonban soha senj avattatja magát. 
Mint apát, javadalmának csákáni templomát, temetőjét, gaz
dasági épületeit kölcsön vett pénzből hozza jó karba. 1590 
junius 8-án lett áldozárrá szentelve a honti főesperesség és 
az esztergomi kanonokság czimére, a melyben azonban csak 
1591 márczius 3-án installáltatott. 1593 márczius 2-án Fejér- 
kövy István királyi helytartó nyitrai főesperessé nevezi ki. 
E javadalmai mellett bírta még a nagyszombati sz. Miklós- 
templomban sz. Katalin oltárának javadalmát. 1605-ben halt 
meg márczius hó 27-én, midőn visszatérőben volt Rómából, 
hol fogadását teljesítendő járt, miután előbb szemevilágát is 
elveszítette. Eltemettetett Nagyszombatban a sz. Miklós- 
templom sz. György-kápolnájában, az általa emeltetett oltár elé.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 39. Fase. 9. Nr. 17. 
Liber Ruber 74. 129. Liber Cantoralis 99. Békefi: A pilisi apátság története. II. 18.

1590 szeptember 23—1618. G u b asóezi B o ld iz sá r . Mint 
Telegdi Miklós pécsi püspök pártfogoltja kezdi meg tanul
mányait a nagyszombati iskolában. Midőn kész ember lett 
s lerázta magáról az iskola porát, a Gondviselés ismét vissza
vezette őt a nagyszombati tanodához tanárnak. 1590 szep
tember 23-án nevezi ki Fejérkövy István királyi helytartó 
esztergomi kanonokká, 1794 május 8-án pedig honti főespe
ressé. Azután Széplakra ment praefectusnak, ahol három 
éven át foglalatoskodott. Visszatérvén innen, 1599 január 
i-én gömöri főesperessé lesz. 1605-ben Szent-Benedeken mű
ködik, mint praefectus. Meghalt 1618 február 27-én Nagy
szombatban, s eltemettetett a sz. Miklós-templomban.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 56. Fasc. 1. Nr. 4. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 11. A. 1604. Föl. 32. Liber Ruber 139. 
Liber Cantoralis 133. Kemp csak 1594-re teszi kineveztetését. 147.

1590 deczember 2 2 — 1611.  P o h r o n c z i S z e le p c sé n y i
F er en cz . Befejezvén theologiai tanulmányait a bécsi egye
temen, a nagyszombati papnevelő intézethez került tanárnak. 
Már 1590 deczember 22-én javadalmat nyer az esztergomi 
káptalanban, Fejérkövy István adományozása folytán. Meg-, 
halt 1611 márczius 5-én Nagyszombatban; eltemettetett 7-én 
a sz. Miklós-templomban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 10. A. l ó n .  Föl. 719. 
Liber Ruber 159. Liber Cantoralis 207.

1591 deczember 21 —1611. Z la tá r i M á ty á s . Született 
Szak.olczán, iskoláit Kutassy János érsek pártfogásával Bécs- 
ben végezte. Visszatérte után felszenteltetett és Nagyszombat
ban káplán lett. Később Gutára küldetett plébánosnak, majd 
az esztergomi káptalan tagjává neveztetett ki Fejérkövy 
István által. 1605 ápril 16-án nyitrai főesperessé léptettetik 
elő. Ugyanezen évben megválasztják Szent-Benedekbe prae
fectusnak, de Bocskay hajdúinak jövetele meggátolja őt hivata
lának elfoglalásában. Javadalmasa volt a sz. Erzsébet oltárának 
is. Meghalt 1611 október 16-án Nagyszombatban s eltemette
tett a sz. Miklós-templomban, sz. Erzsébet oltára közelében.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. io . A. 1602. Föl. 750. 
Lib. t i .  A. 1610. Föl. 234. Liber Ruber 75. 129. Liber Cantoralis 99.

13*
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1592 október 5—1597. P ro jer  M ik lós. Először 1589-ben 
találkozunk nevével, amikor Kutassy János pécsi püspök 
káplánja volt; 1592-ben neveztetik ki Fejérkövy által kano
nokká. Régi feljegyzéseink szerint jó és jámbor ember volt. 
Úgy látszik ebben a két szóban benne van egész élettörté
nete is. Meghalt 1597 augusztus 7-én Nagyszombatban és 
eltemettetett a sz. Miklós-egyházban.

Liber Ruber 159. Liber Cantoralis 207. Kaprinay szerint 1608-ban hal 
meg. III. 99.

1592 október 11—1631. G y e r k é n y i P ybeF  J á n o s . Nagy- 
Szombatban született katholikus szülőktől, körülbelül 1562- 
ben. Atyja Jakab, anyja Nagy Katalin volt. Befejezvén Olmücz- 
ben, Bécsben és Rómában tanulmányait, Máthesy István győri 
püspök által Győrben áldozárrá szenteltetett 1587-ben; nem 
sokkal ezután végezte első szent miséjét, a nagyszombati 
főtemplomban. Még ugyanezen évben segédlelkészszé lesz 
szülővárosában, majd a káptalan karkáplánná is megválasztja. 
.1589-ben ugyancsak Nagyszombatban német hitszónokká 
neveztetik ki. 1592 október 11-én pedig Fejérkövy adomá
nyozása folytán elnyeri a tornai főesperességet. 1601 julius 
16-án Kutassy sasvári főesperessé lépteti elő, a káptalan 
pedig ugyanekkor Széplakra küldi praefectusnak. Három 
évet töltött el itt, midőn Nagyszombat városának tanácsa 
egyhangúlag plébánossá választja meg. 23 esztendőn át töl
tötte be e hivatalát, buzgón, lelkesen munkálkodván híveinek 
lelki üdvösségén. 1605-ben Kassára utazik és Bocskay Ist
vántól kieszközli, hogy a szent-benedeki apátsághoz tartozó 
javakat visszaadja az esztergomi káptalannak. 1608-ban II. 
Mátyás király felhévizi préposttá nevezi ki, 1611 julius 15-én 
pedig pécsi püspökké. 1613 julius 29-én megerősítik Rómá
ban, megnyervén az engedélyt arra is, hogy a prépostságot 
továbbra is ■ megtarthassa. 1614 julius 6-án már mint királyi 
tanácsost szenteli fel őt püspökké Forgách Ferencz bibornok- 
érsek, Telegdi János váradi és Almássy Pál váczi püspök 
segédkezése mellett. 1616 ápril 22-én esztergomi nagypréposttá 
s még ugyanezen évben váradi püspökké neveztetik ki. 
1622-ben II. Ferdinánd király megbízásából követségben jár
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Kassán Bethlen Gábor fejedelemnél, akitől visszahozza a 
koronát s előbb a trencséni várba, majd később Pozsonyba 
szállítja. 1625 október 21-én áthelyeztetik az egri püspöki 
székre, miután azonban itt úgyszólván semmi jövedelemmel 
nem rendelkezett, egészen 1631-ig megmarad a nagyprépost- 
ság birtokában is. Megerősítése csak 1631 ápril 7-én jött 
meg Rómából. Meghalt Nagyszombatban 1633 október ha
vában, 71 éves korában s eltemettetett a sz. Miklós-egy- 
házban.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 59. Fasc. 1. Nr. I — 2. Esz
tergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 9. A. 1592. Föl. 6. Lib. 10. A. 1598. 
Föl. 361. Lib. 12. A. 1618. Föl. 585. Péterffy: Sacra Concilia II. 191. 245. 
Liber R u b e r’31. 106. Liber Cantoralis 18. Schmitth: Episcopi Agrienses. III. 
186— 194. Briisztle I. 413. Schematismus Historicus Varadiensis 91.

1592—1598. Z a la tn a k i G y ö r g y . 1592-ben lesz az eszter
gomi káptalan tagja, s egyúttal szentgyörgymezei prépost. 
Már 6 év múlva azonban átmegy az egri nagyprépost- 
ságra, és itt helynökké is kineveztetik. Még ugyanezen évben 
elnyeri a váczi püspökséget, majd a pécsi püspöki székre 
helyeztetik át, amelyben a római kúria őt 1600 deczember 
20-án megerősíti. Kutassy János esztergomi érsek szenteli 
fel 1601 május 13-án. 1603-ban Kassán tartózkodott és itt· 
a protestánsoktól elvette templomukat. Emiatt Bocskay elfo
gatta, börtönbe vetette, amelyből csakis a lengyel király 
közbenjárására szabadult ki 1605-ben. Visszanyervén szabad
ságát, első teendője volt Lengyelországba utazni, megkö
szönendő a király jóságát. Itt Krakóban megbetegedett és 
nehány szenvedésteli nap múlva meghal 1605 deczember 
29-én. A király parancsára nagy pompával temették el a 
sz. Istvánról nevezett templomban.

Mint főpap, Zalatnaki abszolút tiszta jellemű, aszkéta . 
életű, rajongó idealizmusú ember volt. Az ifjú Erdődy gróf 
jelöltségét a szerémi püspöki székre az udvarral szemben 
azzal utasította vissza, hogy tanulja meg előbb mi á munka, 
á türelem, az alázatosság, a világi csábítások ellen való 
harcz, s csak azután gondoljon püspökségre.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 5. Nr. 3. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 34. Fasc. 2. Nr. 49. Liber Ruber
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58. 119. Liber Cantoralis 61. Pray: Specimen Hierarchiáé Hungaricae I. 354. 
Brüsztle I. 410. Magyar Országgyűlési Emlékek. X . 375. Schematismus Ag- 
riensis 36.

1593 márczius 2—1594. L ép es B á lin t . Született Győrött 
1570 táján régi nemes családból. Tanulmányait részint a 
nagyszombati papnevelő intézetben, részint pedig a bécsi 
egyetemen végezte. Elég fiatalon lesz az esztergomi káptalan 
tagja, midőn 1593 márczius 2-án Fejérkövy István kinevezi 
zólyomi főesperessé és még ugyanezen év folyamán nyitraivá. 
Nemsokára azonban megválik a főegyházmegye kötelékei
ből és javadalmairól lemondván, átlép a győri egyházmegyébe, 
ahol Kutassy János püspök az őrkanonokságot adományozza 
neki. Utóbb aradi prépost lesz, s mint ilyent Pethe Márton 
Lengyelországba küldi 1604-ben. Azután mint a királyi tábla 
ülnökével, 1606-ban pedig mint knini püspökkel találkozunk 
vele. 1608-ban már mint veszprémi püspök szerepel, de még 
ugyanebben az évben áthelyeztetik a nyitrai püspökségre s 
egyúttal kanczellárrá neveztetik ki; végre 1619 márczius 
29-én II. Ferdinánd király kalocsai érsekké és a győri 
püspökség kormányzójává teszi. Sokszor, szívesen és buzgón 
prédikált még akkor is, mikor a legmagasabb egyházi mél
tóságokat töltötte be. Meghalt Győrött 1623 ápril 26-án, 
ahol a főszékesegyházban el is temettetett. A temetési szer
tartást Pázmány Péter végezte, a gyászbeszédet felette pedig 
Nagyfalvai Gergely győri őrkanonok tartotta.

Lépes egyike volt a szorgalmasabb katliolikus íróknak 
s e téren több hasznos és becses munkát létesített. A poli
tikában azonban gyenge volt és határozatlan; általában a 
nádor uszályhordozójának tartották. Sőt akadtak kortársai 
közt, akik még erkölcsi kifogásokat is emeltek ellene.

Művei: 1. Imádságos könyv. Prága, 1615. — 2. Az 
halando es iteletre menendő telyes emberi nemzetnek Fenyes 
Tüköré. Prága, 1616. — 3. Pokoltol rettentő es mennyei 
boldogságra edesgető Tükör. Prága, 1617.

Liber Ruber 74. 120. Liber Cantoralis 99. K atona: Historia Colocensis 
Ecclesiae. II. 73. Károlyi: Speculum Jaurinensis Ecclesiae. 83. Pray: Specimen 
Hierarchiáé. I. 327. 373. II. 84. Memoria Episcopatus Nitriensis. 345—351. 
Franki: Pázmány Péter és kora. I. 177. Zelliger i. m. 290.
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1 5 9 3  ápril 4—1627. Z la tin a i G y ö r g y . Született 1569- 
ben Nagyszombatban. Még a bécsi egyetemet látogatta, mi
dőn Fejérkövy István esztergomi kanonokká nevezte ki.
1606-ban nógrádi főesperessé léptettetik elő, 1633 február 
9-én pedig nyitrai főesperessé. Élvezte még ezenkívül a sz. 
Kereszt oltárának és a sz. Balázsról nevezett oltár igazgató
ságának jövedelmét. II. Mátyás király pedig a báthi apát
ságot adományozta neki, mikor az Sylkovics György halá
lával megüresedett. Széplakon is, Szent-Benedeken is volt 
egy ideig praefectus. Meghalt Nagyszombatban 1627 augusztus 
3-án, déli 12 órakor, élete 58. évében, s eltemettetett a sz. 
Miklós-templomban a Kereszt oltára elé.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 47. Fase. 8. Nr. 20. 
Lib. 12. A. 1621. Fol. 690. Lib. 12. A. 1618. Fol. 519. Lib. 13. A. 1624. 
Fol. 188. Liber Ruber 75. 129. Péterffy : Sacra Concilia. II. 217. Történelmi 
Tár. r 88x. évf. 559.

1593 szeptember 28—1614. S z o m b a th e ly i (Sabariensis) 
J á n o s . A theologiát a bécsi egyetemen hallgatta ; 1590 október 
6-án adta fel neki a kisebb rendeket Kutassy érsek, alszer- 
pappá deczember 15-én, szerpappá 20-án, áldozárrá pedig 
22-én szenteltetett. Később már mint kanonok Szent-Benede
ken praefectus, 1594-től négy éven keresztül pedig érsekuj-· 
vári plébános volt. Bírta a Szentháromság oltárának javadal
mát, majd 1605 ápril 2-ától az Oltáriszentség kápolnájának 
igazgatójavolt. Meghalt Nagyszombatban 1614 január 15-én, 
eltemettetett a sz. Miklós-templomban.

Liber Ruber 159. Liber Cantoralis 207. Kemp 1594-re teszi kanonokká 
történt kineveztetését. 149.

1594 január io—1619. T e le g d i J á n o s . Született Új
várban, nemes származású szülőktől. A nagynevű Telegdi 
Miklós nagybátyja volt.. Visszatérvén Bécsből, ahol theolo- 
giai tanulmányait befejezte, Kutassy János kezéből vette fel 
a győri székesegyházban a kisebb rendeket 1594 január 
2-án. Ugyanezen hó 9-én Kutassy alszerpappá szenteli őt 
Vöröskővárában, másnap pedig Fejérkövy Istvántól meg
kapja a zólyomi főesperességet. Kevéssel rá áldozárrá szen
teltetik és első miséjét Nagyszombatban a főtemplomban 
mondja el. Lelkipásztori működését Újvárban kezdi, ahová
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Kutassy plébánosnak rendeli őt. Innen visszahivatván, a 
káptalan Széplakra küldi praefectusnak, hol három évet tölt 
el. 1605-ben esztergomi olvasókanonokká lép elő, 1608 
junius 13-án pedig nagypréposttá neveztetik ki Forgách Fe- 
rencz bibornok-érsek által. Mint egy akkori feljegyzésből 
tudjuk, e méltóságában 2000 frt évi jövedelme volt. Midőn 
1619 január 22-én az alig 36 éves fiatal embert Róma meg
erősíti a boszniai püspökségben, tekintettel arra, hogy a 
püspökséget a török elpusztította, s. így a püspök jöve
delem nélkül maradt, megengedi neki, hogy a nagypré- 
postság javadalmát ezentúl is megtarthassa. Püspökké Ró
mában lett felszentelve 1611 szeptember 21-én, Bellarmin 
bibornok által. 1613-ban a király váradi püspökké nevezi 
ki és tanácsosává teszi. Ekkor is meghagyják még a nagy- 
prépostság jövedelmeinek élvezetében. Mint váradi püspök 
nagyon sokat fáradott a püspökség javainak visszaszerzésén, 
és csakugyan tetemes részét sikerült is újból birtokba vennie. 
.1619 márczius havában II. Ferdinánd áthelyezi őt a nyitrai 
püspökségre. Püspökségének kezdete itt nem a legkedvezőbb 
viszonyok közé esett. 1620 szeptember 9-én Bethlen Gábor 
megtámadja a várat, ahová a püspök kevés német s magyar 
őrséggel bezárkózott és megadásra kényszeríti. Telegdi 
Bécsbe kénytelen menekülni. 1623-ban kalocsai érsekké ne
veztetett, de azért megmaradt a nyitrai egyházmegye élén 
is. Mint kalocsai érsek, az esztergomi érsekséghez tartozó 
nyitrai püspökség területén is viselni kezdte érseki palástját. 
Pázmány ebben érseki jogainak megsértését látta és Rómá
ban panaszt tett. Csakugyan nemsokára megjött a határozat, 
amely szerint Telegdinek nem szabad a nyitrai egyház
megyében az érsekség jelvényeit használnia. Nyitrán a káp
talannal is különféle ízetlenségekbe keveredik, úgy hogy 
Zongor Zsigmond olvasókanonok és vikárius 1643 október 
20-án szükségesnek látja erről a prímást is értesíteni. Végre 
1644-ben lemondott a püspökségről. Ehelyett szerette volna 
a pozsonyi, budai és sághi prépostságokat elnyerni, ami 
azonban nem sikerült neki. Meghalt 1644-ben, körülbelől 
73 éves korában.
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Emlékét kivált Nyitrán örökítette meg. 1633-ban pap
jaival zsinatot tartott, a székesegyházat, mely a viszontag
ságos időben közel állott a pusztuláshoz, helyreállította és 
megnagyobbította, a nyitrai polgárság jogait részint vissza
állította, részint újból megerősítette, a nagyszombati pap
nevelő intézetben 6 nyitraegyházmegyei növendék ellátására 
alapítványt tett; ugyanitt egy házat ajándékozott a nemesi 
konviktusnak, a káptalannak pedig Nyitrán a barátok ut- 
czáját adományozta egy malommal együtt, a sz. Ferencz- 
rendieknek ugyanitt a várban zárdát épített, s annak 
fentartására 5000 forintot utalványozott stb. Úgyszintén nem 
szabad' hallgatással mellőznünk azt sem, hogy számtalan 
szegény fiút neveltetett az egyházi pályára.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa I .  Fasc. 7. Nr. 15. Lib. 
10. A. 1599. Föl. 445. Lib. 12. A. 1613. Föl. 50. Lib. 12. A. 1615. Föl. 
134. Lib. 12. A. 1617. Föl. 168. Lib. 14. A. 1&34. Föl. 354. Liber Ruber 
30. Liber Can toralis 17. Memoria Episcopatus Nitriensis. 351— 360. Katona : 
Historia Colocensis Ecclesiae. II. 77—86. Schematismus Historicus Varadiensis. 90. 
Franki: Pázmány Péter és kora. II. 388. Zelliger Pauer után írja róla (Egyházi 
írók csarnoka. 521.) hogy nevezetes történetiró volt. Erről azonban másoknak 
nincs tudomásuk.

1597. K én y  A m b ru s kanonok.
Csak Kempnél találtam feljegyezve. 147.

1598 január 7 —1637. D u b o v szk i G y ö r g y . Valószínűleg 
Bogdanóczon született s a Liber Ruber írója emiatt adja 
neki a bogdanóczi előnevet. 158.5-ben lép be a nagyszombati 
papnevelő intézetbe, 1587-ben pedig Bécsbe küldik elöljárói 
az egyetemre. Befejezvén itt tanulmányait, a káptalan Nagy
szombatba hívja és a városi iskola vezetésével bízza meg. 
1594 január 2-án szentelte fel Vöröskővárában Kutassy János 
alszerpappá, 9-én szerpappá, 16-án pedig áldozárrá. Első szent 
miséjét a nagyszombati főtemplomban mondotta. Ekkor Ku
tassy győri püspök maga mellé vette káplánnak. 1596-ban 
pedig győri székesegyházi főesperessé nevezte ki. 1598 
január 7-én áthozza őt Kutassy az esztergomi káptalanba és 
neki adományozza a szentgyörgymezei prépostságot, meg
bízván őt egyúttal a magyar hitszónoki teendőkkel is. 
1605-ben Esztergomba küldetik plébánosnak, ahonnan vissza
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térvén Forgách Ferencz bibornok-érsek 1610 julius 28-án 
esztergomi őrkanonokká lépteti elő. Több éven keresztül 
tagja volt a királyi táblának. 1625-ben a soproni ország
gyűlés alkalmával II. Ferdinánd király a Csanádi püspöki 
székre emeli őt. Rómában csak nagysokára, 1635-ben erő
sitik meg őt, megengedvén neki, hogy miután püspöksége 
a török kezében van, az esztergomi káptalanban birt java
dalmát továbbra js megtarthassa. Bírta, ezen kívül még a 
sz. Györgyről nevezett oltár javadalmát Nagyszombatban és 
a vágujhelyi prépostságot. 1619-ben Vágujhelyen tartózko
dik, hogy javadalmát átvegye. Ez azonban aligha sikerült 
neki, miután Sartoris Mátyás protestáns prédikátor, ki magát 
prépostnak czimeztette, bitorolta a prépostság birtokait. 
1633-ban nyeri el a káptalanban az első helyet, a nagy- 
prépostságot. Meghalt 1637-ben. Orkanonok korában egy 
misekönyvet ajándékozott a nagyszombati szláv kápolnának.

Országos Levéltár. Ecclesiastici. Fase. 6o. Nr. 27. Esztergomi Káptalani 
Magánlevéltár. Lad. 51. Fasc. 3. Nr. 17 — 18. Esztergomi Káptalani Országos 
Levéltár. Capsa 16. Fapc. 5. Nr. 23. Lib. 13. A. 1623. Föl. 186. Lib. 13. 
A. 1629. Föl. 523. Lib. 14. A. 1634. Föl. 354. Liber R uber 51. 116. Pé- 
terffy: Sacra Concilia. II. 245. Magyar Sion 1869. évf. 252. Reviczky: A vág
ujhelyi prépostság története. Trencsén, 1897. 45. A Series Episcoporum Chana- 
densium írója hibásan teszi halála évét 1640-re, mert úgy az esztergomi nagy- 
prépostság, mint a Csanádi püspökség még 1637-ben betöltetik, Pray: Specimen 
Hierarchiáé II. 302., ami bizonyára nem történik meg, ha ekkor még életben 
van. Batthyányi azon másik állítását, hogy Esztergomban mesterkanonok lett 
volna, a fentebbiek után szükségtelen külön kiigazítanunk.

1598 február 22. M ódra G y ö r g y . 1593-ban plébános 
volt Széplakon; 1598 február 22-én Kutassy János eszter
gomi kanonokká nevezi ki és egyúttal Széplakra küldi prae- 
fectusnak. Azonban már ugyanezen év május 21-én elhalá
lozott ugyanitt.

Liber Ruber 159. Liber Cantoralis 207.
1598 május 31 —1636. N o v á k  M ik lós. Tanulmányait 

részint Bécsben, részint Olmüczben végezte és végül Rómá
ban fejezte be. Visszatérvén felszenteltetése után Ólaszország- 
ból hazájába, Fejérkövy István nyitrai kanonokká nevezte 
ki őt. Az esztergomi kanoniát Kutassy János adományozá
sából nyerte el 1598 május vagy egy más feljegyzés szerint



203

márczius 31-én, akinek két és fél éven keresztül káplánja is 
volt. Néhány éven keresztül mint tót hitszónok működött 
Nagyszombatban. 1608 julius 22-én Forgách Ferencz bibor- 
nok-érsek zólyomi főesperessé lépteti elő, 1630 deczember 
29-én pedig Pázmány Péter által éneklőkanonokká nevezte
tik ki. Meghalt 1636-ban.

Az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban ilyen czimű 
kézirat maradt fenn utána: »Regestum expensarum pro 
seminario capituli Strigoniensis.«

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 69. Fasc. 1. Nr. 12. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 20. Fasc. l. Nr. 5- Capsa 68. Fasc. 
I I .  Nr. 10. Lib. 12. A. 1614. Föl. 90. Péterffy: Sacra Concilia. II. 217. Vag
ner könyvében nem szerepel mint nyitrai kanonok. Szabó kézirata 49. Zelliger 
365. Kemp 149. csak 1600-ban említi.

XVII. SZÁZAD.

1600 szeptember 18—1630. P o s g a i J á n o s . Született 
Nagyszombatban. 1586-ban, Pál fordulása napján, lépett az 
esztergomi egyházmegye papnevelő intézetébe, ahonnan elöl
járói rendelkezése következtében 1590-ben Bécsbe került az 
egyetemre. 1594-ben felszenteltetvén Cserődy János egri püs
pök által, első sz. miséjét ápril 11-én végezte. Ugyanekkor 
kineveztetett Nagyszombatba káplánnak. 1597-ben Napragy 
Dömötör erdélyi választott püspök maga mellé vette káp
lánnak, akivel előbb Prágába, majd pedig Erdélybe utazott, 
ahol két évet töltött el a püspök oldala mellett. Azonban 
ez alatt egészségi állapota oly roszra fordult, hogy 1599-ben 
kénytelen volt Erdélyből hazajönni. Kutassynak magát 
rendelkezésére bocsátván, ez őt ápril 5-én Esztergomba kül
dötte plébánosnak. Egy év múlva felmentette őt ezen állá
sától és maga mellé vette káplánnak, majd 1600 szeptember
18-án esztergomi kanonokká nevezte ki, sőt még ugyan
ezen évben kieszközölte számára a káptalannál a Minden
szentekről nevezett oltár igazgatóságát is. Midőn Kutassy 
1601-ben meghalt, ő adta fel neki betegségében az utolsó 
kenetet 1602-ben 'komáromi főesperessé lép elő, de még 
ugyanezen évben Újvárba küldik plébánosnak, hol egész
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egész 1605-ig megmarad állásában. 1608 junius 7-én Forgách 
Ferencz bibornok-érsek adományozása folytán éneklőkano
nokká lesz. 1611 szeptember 9-én aradi préposttá avattatik, 
1623 szeptember 5-én II. Ferdinánd kinevezi boszniai püs
pökké s végre 1629-ben a felhévizi prépostságot adomá
nyozza neki. Súlyos és hosszas betegség után halt meg az 
1630. évben, sz. Katalin napján, éppen midőn a reggeli an
gyali üdvözletre harangoztak. Eltemettetett a szent Miklós- 
templomban, a Szentháromság oltára elé. Ugyanezen tem
plomnak még életében egy misekönyvet ajándékozott, vég
rendeletében pedig a többi közt 50 darab aranyat hagyomá
nyozott a nagyszombati papnevelő intézetnek.

Országos Levéltár. Ecclesiastici. Fase. 6. Nr. 33. Esztergomi Káptalani 
Országos Levéltár. Capsa 6. Fase. 9. Nr. I t .  Liber Ruber 41. 113. Liber 
Cantoralis 41. Magyar Sion 1869. évf. 184. P ray : Specimen Hierarchiáé. II. 436.

1601 január 6—1634. B á n o v sz k i S im o n . Tanulmá
nyait Olmüczben elvégezvén, Nagszombatban a városi iskola 
igazgatója lett. Felszenteltetvén, 1592-ben káplán lesz ro
kona, Bánovszki György nagyszombati plébános oldalán. 
1593-ban Kutassy János pozsonyi kanonokká nevezi ki, s 
mint ilyen, dékán is lesz. Átjővén 1601-ben az esztergomi 
káptalanba, Pázmány Péter 1617-ben tornai főesperessé lép
teti elő, 1624-ben pedig a komáromi főesperességet adomá
nyozza neki. Ugyanezen évben a nagyszombati papnevelőben 
mint tanulmányi felügyelő működött. Meghalt 1634-ben; 
nagyszombati házát a káptalanra hagyományozta.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 8. Nr. 30. 
Lib. 12. A. 1618. Fol. 557. Liber Ruber 144. Kemp 149. tévesen zólyomi 
loesperesnek teszi meg öt. R im ely: Capitulum Posoniense 267.

1601 szeptember 7 —1604. T ord ai J á n o s . Egyike azok
nak az álhatatlan, szerencsétlen lelkeknek, akiket rakonczát- 
lan vérük, olthatatlan szomjú szenvedélyük az apostasia kar
jaiba vitt. Előbb jezsuita volt, azután ferenezrendi lesz. El
végezvén Rómában tanulmányait, ott hagyja ezt a rendet 
is és felvéteti magát az esztergomi főegyházmegye kötelé
kébe. Itt elég szép jövő nyílt előtte. Kutassy János érsek 
már 1601 szeptember 7-én esztergomi kanonokká és nógrádi 
főesperessé nevezi ki. Később Nagyszombatban magyar hit
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szónokká lesz. 1602 január 18-án elnyeri sz. Borbála oltá
rának javadalmát, ugyanezen év február i-én pedig Szuhai 
István adományozásából a tornai főesperességet. 1604-ben 
kiválik a káptalanból és Pozsonyban ismét magára ölti a 
ferenczrendiek szegényes öltönyét. Egy ideig itt is prédiká- 
lással foglalkozik, majd kimegy a klarisszák pozsonymegyei 
birtokára Diószegre, hogy itt a népnek Isten igéjét hirdesse. 
Ebbe is csakhamar beleun. Leteszi a szerzetesi öltönyt, el
hagyja hitét és Thurzó Szaniszló pártfogása mellett kálvi
nista lelkész lesz Szereden. Meg is házasodik, Pusztakürtről 
szerezvén magának magához méltó feleséget. 1612-ben halt 
meg kínos betegség után. Két prédikátor társa temette el, 
akik közül az egyik ezt a mottót választotta beszédjéhez: 
»Verbum Domini manet in aeternum« ; a másik pedig ezzel 
kezdte búcsúztató szavait: »Renovabitur ut aquila juventus 
tua.« A nép Isten újját látta abban, hogy az a templom 
Szereden, melyben eltemettetett, 1616-ban sz. Margit napján 
villámcsapástól érve, kigyulladt és porrá égett.

Liber Ruber 32. Liber Cantoralis i n .  Kemp 148.

1602 augusztus 10—1609. N y ila s y  P é te r . Győri szü
letésű, aki tanulmányait előbb a nagyszombati seminarium- 
ban kezdte, azután pedig a bécsi egyetemen végezte. Fel
szenteltetvén, Pyber János káplánja lesz Nagyszombatban, 
1602 augusztus 2-án pedig Pethe Márton helytartó kano
nokká nevezi ki az esztergomi káptalanhoz. 1609-ben For- 
gách Ferencz bibornok-érsek bizonyos kihágások miatt 
megfosztja javadalmától. Ekkor egy ideig a győrmegyei 
Keszőn plébánoskodik. Végre Napragy Dömötör győri püspök 
a vasvári káptalanban javadalomhoz juttatja, amit azonban 
csak rövid ideig élvez, mert nemsokára meghal Győrött.

Liber Ruber 159. Liber Cantoralis 208. Kemp 149.

1605 ápril 16—1617. H e g y i A n d r á s . Iskoláit Nagy
szombatban elvégezvén, az egri egyházmegyébe vétette fel 
magát, ahol nehány év múlva kanonok, utóbb pedig a B. 
Szűzről nevezett prépost és helynök lesz. Mikor aztán az 
egri káptalan kénytelen volt Kassáról menekülni, Szuhai 
István egri püspök és az esztergomi érsekség adminisztrátora
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i 6o5 ápril 16-án kinevezi őt esztergomi kanonokká és tornai 
főesperessé. Bírta emellett sz. Katalin oltárának javadalmát 
is s egy ideig Széplakon praefectuskodott. Meghalt Nagy
szombatban 1617 február 14-én, és eltemettetett a sz. Miklós- 
templom cziijtermében a főbejárattól jobbra.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 12. A. 1615. Föl. 189. 
Liber Ruber 148. Liber Cantoralis 193.

1605 ápril 16 —1623. D a llo s  M ik lós. Atyja János, Ör
kényi nemes családból, egyike volt Győr legtekintélyesebb 
polgárainak s 1592-ben és 87-ben a város bírája is volt. 
Anyja, Grebecsi Ilona, a győrmegyei alispán leánya. Az ő 
születési éve ismeretlen, úgyszintén ifjúsága, tanulmányai s 
első alkalmaztatása is. Első ízben mint egri kanonokkal és 
szabolcsi főesperessel találkozunk vele, mit úgy látszik 
hamar megszereztek számára képességei és képzettsége. 
Midőn káptalana kénytelen volt Kassáról elvonulni, Szuhai 
István esztergomi kanonokká és zólyomi főesperessé nevezte 
ki 1605 ápril 16-án. Mint ilyen, egyúttal főszékesegyházi 
hitszónok is volt. Zalatnaki György halála után Rudolf 
király neki adományozta az egri nagyprépostságot, amelyet 
azonban soha sem foglalt el, hanem inkább erről lemondva, 
1608 junius 12-én olvasókanonokká lett az esztergomi káp
talanban. 1619 május 23-án II. Ferdinánd pécsi püspökké 
nevezi ki, miután azonban püspöksége területének legnagyobb 
része török kézen volt, s így jövedelme alig rúgott évi 
2—300 forintra, a király egyúttal tanácsosává is megtette.

Dallos kivált akkor kezd nagyobb szerepet játszani, 
amikor Bethlen első támadása a trónt és a katholikus egy
házat végromlással fenyegette. Az udvarnál minden fonto
sabb dologban kikérik véleményét, fontos megbízatásokat 
teljesít, s még a titkos tanácsülésben is hallatszik szava, ha 
magyar ügyek vannak szőnyegen. 1621 első felében mint 
királyi biztos működik Haimburgban a király és Bethlen 
közti alkudozások alatt. írásban beadott vagy szóval el
mondott nyilatkozatai mutatják, mennyi avatottsággal, jog
tisztelettel, lelkiismeretességgel párosult hűséggel járt el 
mindenben. 1622 junius 17. és október n-ike közti időben
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a pécsi püspökségről a váczira helyeztetik át. 1623 ápril 
22-én lemond az olvasókanonokságról s helyette Pázmány 
Péter a sasvári főesperességet adományozza neki. Ugyan
ezen időtájban nyeri el a felhévizi prépostságot is. Bírta ezen 
kívül előbb a Háromkirályok, később pedig az Oltári- 
szentség kápolnájának igazgatóságát. 1623 május 5-én a 
király a győri püspökségre nevezi ki. Mielőtt azonban el
foglalta volna ez új. jövedelmezőbb püspöki széket, a király 
bizalma ismét a diplomácziai térre szólítja őt, hogy a nikols- 
burgi békével elégedetlen Bethlen megbizottaival tartandó 
beszterczebányai értekezleten, mint a királyi biztosok feje, 
részt vegyen. Az értekezlet után súlyos betegség szegezte 
ágyhoz Bécsben, melyből felépülvén, legfőbb gondja volt 
kieszközölni praeconisatióját a győri püspökségre, hogy fel- 
szenteltetése után kizárólag főpásztori gondjainak élhessen. 
Azonban még majdnem három év telt el különféle alkudo
zások közt, mire a béke helyre állván, a közügyek szolgá
latából kivonhatta magát, hogy végre teljesen egyház- 
megyéjének igazgatására szentelhesse erejét és idejét. Páz
mány nyomdokain haladva, a nép- és papnevelés előmozdí
tásában látta a katholikus vallás érdekeinek legerősebb és 
legmaradandóbb biztosítékát. Legkedvenczebb terve volt a 
jezsuitákat megtelepiteni székhelyén, s ezek kezébe adni az 
iskolákat úgy mint papnövendékeinek nevelését és képzését. 
Azonban váratlan nehézségekre akadt terve kivitelében 
káptalanjánál, mely az atyák behozása ellen foglalt állást. 
Nem használt Pázmány beavatkozása, a püspök engesztelé- 
keny eljárása, a súrlódások a helyett, hogy eloszlottak volna, 
mind sűrűbbek és kellemetlenebbek lettek, s nem lehetetlen, 
hogy ezek is siettették halálát, mely 1630 márczius 24-én 
bekövetkezett. Nem is egy évvel előbb tett le 25,000 forin
tot a papnevelő megalapítására; 1627-ben pedig nehány 
jezsuitát hivott Győrbe, négy házat szerezvén számukra.

Életrajzának kitűnő írója, Fraknói így jellemzi őt: 
»Dallos egyike volt a XVII. század legkitűnőbb állam- 
férfiainak, diplomatáinak. Rapid felfogása képesité őt meg
érteni egy pillanat alatt a helyzetet s annak igényeit, az
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eseményeket, azok következményeit, a tett ajánlatok vagy 
ellenvetések horderejét. Az elfoglalandó magatartás, az 
adandó válasz iránt tisztába jönni, szintén egy pillanat műve 
volt. És könnyű nyelve habozás nélkül megtalálta a kellő 
kifejezéseket. A tollat is nehézség nélkül kezelte. Az általa 
szerkesztett okmányokban és javaslatokban különösen a vi
lágosság és szabatosság szembetűnő. Tiszteletet érdemel a 
lelkiismeretesség, melylyel dolgozott, s melyet kiolvashatunk 
a fogalmazataiban sűrűén található javításokból. Fontosságot 
tudott helyezni az egyes kifejezésekre is.«

Tevékeny volt, szeretett dolgozni. Titkárára ritkán bízta 
iratainak fogalmazását. A beszterczei értekezletről vezetett 
naplóban ötvennél több levélről tesz említést, melyet öt hét 
alatt irt.

Iratai tanúskodnak, hogy jogi és történeti ismeretei 
nem voltak mindennapiak. Szilárd, következetes jellemű férfi 
volt. Hive azon politikának, melyet Pázmány követett, aki 
Dallos iránt nem ok nélkül nagy tiszteletet és rokonszenvet 
tanúsított. Kétségkívül, mert Dallos öntudatosan és buzgón 
közreműködött a lángeszű prímással azon nagyszerű esz
mék megvalósításában, melyeknek czélja volt a király és 
nemzet kiegyenlítése által állandó békét biztosítani az or
szágnak, s a katholiczizmus égise alatt az üdv, haladás és 
jólét révpartjaira vezetni a sokat zaklatott nemzetet, »Adja 
az Úr Isten — írja Pázmány 1628 január 14-én Dallosnak, 
hogy kegyelmedet jó egészségben lássam és halljak a ke
gyelmed egészsége felől örvendetes híreket. A kegyelmed
del való szembelétet semmi oly külső dologért nem kíván
tam, hanem csak ex puro amore fraterno. Melyben Isten 
tartson meg bennünket.«

Meghalt Győrben, 1630 február 17-én és eltemettetett 
a székesegyházban.

Iratai e czimen jelentek meg: »Dallos Miklós győri 
püspöknek politikai és diplomatiai iratai (1618—1626). Közre- 
bocsájtják dr. Franki Vilmos és Ráth Károly. Esztergom, 
1867.

Ugyanitt olvasható életrajza is. Ezen kívül Liber Ruber 39. I I I .  Brüsztle 
I . 413. Karcsú V. 163. Károlyi 93. Szinnyei II. 572. Zelliger 83.
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1605 ápril 16—1614. UgTÓCzi J á n o s . Befejezvén Ol- 
müczben tanulmányait s felszenteltetvén, Pyber János mellé 
rendeltetett Nagyszombatba káplánnak. Később Szuhai Ist
ván egri püspök és az esztergomi érsekség kormányzója 
hívta udvarához hasonló minőségben, aki azután egri kano
nokká is kinevezte. Feloszolván a Bocskay mozgalmak kö
vetkeztében e káptalan, Szuhai 1605 ápril 16-án az eszter
gomi káptalanban adományozott neki egy javadalmat. Mint 
ilyen, egy ideig Szent-Benedeken praefectus is volt. Majd 
lemondott esztergomi javadalmáról és visszatért az egri káp
talanba, és itt a B. Szűzről nevezett apátságot nyeri el. 
Midőn' a káptalan ideiglenes székhelyéről másodszor is me
nekülni kénytelen, Telegdi János kíséretében Szlavóniába 
megy s e közben 1621-ben Varasdon meghal, a hol el is 
temettetett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Fasc. 5. Nr. 23. 
Liber Ruber 159. Liber Cantoralis 208. Schematismus Agriensis 36.

1605 ápril 16 — 16 18 .  G u d óezi B e n e d e k . Először a 
nagyszombati iskola növendéke volt, akkor, a midőn Börusso 
Herman volt annak igazgatója. 1598 deczember 9-én szen
telte alszerpappá Kutassy János érsek, 26-án szerpappá, 
27-én pedig áldozárrá Szuhai István egri püspök. Felszen- 
teltetése után egy ideig Nagyszombatban káplánkodott, 
majd Szerdahelyre küldetett plébánosnak. 1605 ápril 16-án 
Szuhai esztergomi kanonokká nevezi ki, 1610 julius 20-án 
pedig Forgách Ferencz bibornok-érsek komáromi főesperessé 
lépteti elő. Midőn lemondott a subcustosságról, Szent-Bene- 
dekre küldötték praefectusnak. Meghalt 1618 október 18-án 
Nagyszombatban s eltemettetett a sz. Miklós-egyházban.

Liber Ruber 144. Liber Cantoralis 157. Kemp 149.

1605 junius 15—1608. R ib o tic z k y  L én á rd . Némelyek 
Lasztoviczának is nevezik. Kezdetben a selyei jezsuitáknak 
volt növendékük, s mint ilyen kapta fel Kutassy kezeiből 
Pozsonyban 1599 szeptember 18-án a kisebb rendeket, 27-én 
pedig az áldozárságot. Miután saecularizáltatta magát, fel
vették az esztergomi főegyházmegye kötelékeibe és kikül
dötték Galgóczra plébánosnak. A Bocskay-mozgalmak idején

14
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Nagyszombatba menekült, ahol megtették tót hitszónoknak. 
1605 junius 15-én Forgách Ferencz bibornok-érsek egy ká
noniét adományoz neki. Ezt azonban nem sokáig élvezi, mert 
már 1608 január 17-én meghal. Eltemették Nagyszombatban 
a sz. Mihály-kápolnában.

Liber Ruber i6o. A  Liber Cantoralis feljegyzése szerint csak 1608-ban 
lett kanonokká kinevezve.

1606. K o v a e só e z y  M ih ály  kanonok.
Csak Kempnél találtam nyomát 148.

1608 junius 13 —1623. D eá k i L á sz ló . Nagyszombat
ban született. Egyik forrásunk szerint gyermekkorát Projer 
Miklós kanonok házánál töltötte s azután a nagyszombati 
papneveldébe került. A másik szerint protestáns vallásu volt 
és csak bécsi tanuló korában tért az egyház kebelébe. Annyi 
kétségtelen, hogy 1559-ben a jezsuita atyák beajánlják a 
»Collegium-germanico-hungaricumba«, ahonnan 1604-ben visz- 
szatérvén, körülbelül 1606-ban helyet nyer a nyitrai kápta- 
-lanban. 1608 junius 13-án Forgách Ferencz bibornok-érsek 
kinevezi esztergomi kanonokká és komáromi főesperessé, 
1611 február 15-én szentgyörgymezei préposttá lép elő, 
1615-ben pedig mint gömöri főesperessel találkozunk vele. 
Végre 1623-ban II. Ferdinánd tapolczai apáttá és bosz
niai püspökké nevezi ki. E méltóságát azonban nagyon rö
vid ideig viseli, mert már ugyanezen év márczius 13-án 
éjjeli egy órakor elhunyt. Eltemettetett Nagyszombatban a 
sz. Miklós-templomban levő Oltáriszentség kápolna sírbolt
jába. Több ideig buzgó, fáradhatlan hitszónok volt és igaz
gatója az Oltáriszentség oltárának.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 52. Fasc. 4. Nr. I .  Lad. 56. 
Fase. I. Nr. 4. 8. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 12. A. 1619. 
Föl. 616. Lib. 12. A. 1617. Föl. 488. Capsa 57. Fasc. 3. Nr. 12. Liber 
Ruber 68. 119. Liber Cantoralis 61. Bárdosy: Moldavensis vel Szepsiensis de
cimae indagatio 59. Steinhuber: Geschichte des Collegium Germanico-Hungaricum. 
Freiburg, 1895. I. 326. Vagner 192.

1609 január 7—1616. M asm an n  B e r n á t. Német hit
szónokból lett kanonokká. 1616-ban, midőn az újonnan kine
vezett esztergomi érsek Pázmány Péter üdvözlésére Po
zsonyba utazott, közvetlen a város közelében szélhüdés érte
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s alighogy a városba vitték, egy hajófelügyelő házában 
meghalt. Ugyanitt temettetett el a főtemplomban, a Szent- 
háromság és a Mindenszentek oltára közé.

Liber Ruber i6o . A Liber Cantoralis szerint 1610 január 9-én lett 
installálva. 205. Kemp 149.

1609 julius 22—1624. K e rp ch ich  A n d rá s . Tanulmá
nyait Bécsben elvégezvén, előbb nyitrai kanonok és gradnai 
főesperes lett. 1603-ban Rudolf király parancsára Chabay 
Jánost tardoskeddi birtokrészébe bevezeti. 1609 január 22-én 
Forgách Ferencz esztergomi kanonokká és honti főesperessé 
nevezte ki. Bírta egyúttal a sz. Erzsébet oltárának javadal
mát is. Meghalt Nagyszombatban 1624 május 12-én; elte- 
mettetett a sz. Miklós-egyházban a sz. Erzsébet-oltár kö
zelében.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 12. A. 1620. Föl. 655. 
Liber Ruber 13g. Libar Cantoralis 133. Vagner 187.

1609. M á th észy  G y ö r g y . Kanonok és egyúttal knini 
püspök. Keveset tudunk róla; a mi forrásaink nem is em
lítik, hogy tagja lett volna a káptalannak, de Kempnél így 
találtuk feljegyezve. Az 1580. évi országgyűlés irományai
ban pedig azt olvassuk, hogy a rendek egész szokatlan 
módon arra kérik a királyt, hogy a zalavári és kapornaki 
apátságokat, amelyeknek úgy sincs valami sok jövedelmük, 
valamint a knini püspökség czimét adományozza Máthészy 
István győri prépostnak, aki nemcsak nyelvismeretei és 
egyéb képességei által válik ki, hanem úgy a felségnek, 
mint az országnak, már számos hasznos szolgálatot tett. És 
csakugyan, a knini püspökök névsorában az 1608—1610. 
években ott találjuk Máthészyt; csakhogy nem Istvánt, 
hanem Györgyöt. Valószínű, hogy az Országgyűlési Emlé
kekbe csak tévedésből került az István név és Máthészy 
György volt egy időben győri prépost, azután esztergomi 
kanonok és knini püspök. Meghalt 1610-ben.

Magyar Országgyűlési Emlékek VI. 392. Lendvay: Liber ecclesiasticarum 
dignitatum 315. Fraknói is tévesen Írja Istvánnak : A magyar királyi kegyúri 
jog. 268. Kemp 149.

1610 julius 22 —1613. B a ch ich  P é te r . Elvégezvén a 
nagyszombati papnevelőben tanulmányait, Szuhai István

14*



1599 ápril io-én feladta neki a nagyszombati főtemplomban 
az alszerpapságot, 12-én a szerpapságot, május 3-án az áldo- 
zárságot. Ugyanitt elvégezvén első szent miséjét, érseke 
haladéktalanul Nyárhidára küldötte plébánosnak, utóbb pedig 
Újvárba helyezte át. Mint ilyen lett az esztergomi kápta
lanba kinevezve 1610 julius 22-én. Meghalt Újvárban 1613- 
ban s eltemettetett Nyárhidán.

Liber Ruber i6o. Liber Cantoralis 208. Kemp 149.

1610 október 23—1614. V a sv á r i G y ö r g y . Győri szü
letésű. Kezdetben a nagyszombati papnevelőnek volt növen
déke abban az időben, amikor Ormánközy Gergely volt az 
intézet igazgatója. Később Bécsbe került az egyetemre. Fel
szenteltetvén, 1609-ben Vágszerdahelyre küldetett plébános
nak, de már 1610 október 23-án kinevezi őt Forgách érsek 
esztergomi kanonokká. E minőségében rábízzák az újvári 
plébánia vezetését, ahol két éven át működik. 1614-ben 
lemond az esztergomi káptalanban birt javadalmáról és 
Napragy Dömötör győri püspök adományozásából elnyeri a 
győri olvasókanonokságot. Majd erről is lemond és 1616-ban 
az éneklőkanonokságot kapja meg. 1620-ban mint saári 
apát és Dallos Miklós győri püspök helynöke működik. 
1633—-1636-ig a pápoczi, 1636—1637-ig a nagyprépostság 
javadalmát élvezi. Bírta a földvári apátságot is. Meghalt 1637 
augusztus 16-án. Még mint újvári plébános 1613-ban Érsek- 
újvári Farkas naszvadi plébánosnak egy misekönyvet adott 
ajándékba.

Liber Ruber i6o. Liber Cantoralis 208. Magyar Sión 1869. évf. 14. 
Schematismus Jauriensis 31.

1611 márczius io—1645. S e n k v ic z i M á ty á s. Kisebb 
iskoláit Nagyszombatban elvégezvén, 1601-ben felvétetett 
ugyanitt a papnevelőintézet növendékei közé, 1602-ben pe
dig Bécsbe küldik elöljárói az egyetemre. Befejezvén tanul
mányait, a nagyszombati iskolánál nyer alkalmazást mint 
igazgató 1608-ban. 1611 márczius 9-én Forgách bibornok- 
érsek kinevezi esztergomi kanonokká. Felszentelve azonban 
csak ezután lett, még pedig alszerpappá márczius 19-én, 
szerpappá 20-án Pozsonyban a sz. László-kápolnában, s
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áldozárrá Nagyszombatban a sz. György-kápolnában ugyan
azon hó 25-én. Elvégezvén első szent miséjét, Vágszerda- 
helyre ment plébánosnak. 1612-ben megválasztják szentbene- 
deki praefectusnak, mely tisztét két éven át viseli. 1614-ben á 
Szentháromság oltárának javadalmasa lesz, majd széplaki 
praefectus. Innen visszatérvén, alőrkanonokká neveztetik ki. 
1624 ápril 26-án Pázmány szentgyörgymezei préposttá lép
teti elő és egyúttal megbízza a magyar hitszónok teendői
vel. 1627 nyarán VIII. Orbán pápához küldi, hogy előtte 
hűségét, hódolatát kifejezze, s megyéje vallási viszonyairól 
jelentést tegyen. 1630 deczember 29-én a szenttamási pré- 
postsá'got nyeri el. 1631-ben protonotáriussá neveztetik ki, 
1636 január i-én pedig esztergomi olvasókanonokká. Élvezte 
ezen kívül a szálkái apátság, s az aradi prépostság javadal
mait is és tagja volt a királyi táblának, a plébánosokat vizs
gáló bizottságnak stb. Az esztergomi káptalannál mise- 
alapitványt tett és nagyszombati házát is a káptalanra ha
gyományozta. Meghalt 1645-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 12. A. 1614. Föl. 92. 
Lib. 15. A. 1636. Föl. 256. Liber Ruber 40. Péterffy: Sacra concilia. II. 245. 
305. 369. Franki: Pázmány Péter és kora. II. 278.

1611 november 5—1633. L ó sy  Imre. Sopronmegyében 
született Lós nevű községben református szülőktől; atyja 
Máté, anyja Németszeghy Anna volt. Bécsben Lamormaini 
Vilmos Jézustársasági atya vezetése alatt végezte a huma- 
niorákat s itt tért vissza az egyház kebelébe is. Felvétetvén 
magát a nyitrai egyházmegye növendékei közé, püspöke 
két év múlva Rómába küldi a Collegium-germanico-hunga- 
ricumba, ahová 1599 deczember 20-án érkezett meg. Hét 
évig tanul itt elöljárói legnagyobb megelégedésére. A kol
légium évkönyvei szerint »eszes és jámbor« fiatal ember 
volt. Rómát mint áldozár hagyja el 1606 junius 5-én. 
Idehaza Forgách Ferencz által azonnal nyitrai kanonokká 
neveztetett ki. Midőn Forgách esztergomi érsekké lett, őt 
is átvette a főegyházmegyébe és a pozsonyi káptalanban 
javadalmat adományozott neki 1607 október 27-én. Alig egy 
év múlva, 1611 november 5-én Forgách kinevezi őt eszter
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gomi kanonokká és nyitrai főesperessé. Ettől kezdve a leg
különfélébb javadalmakat és méltóságokat nyeri el. Bírja 
előbb a sz. Erzsébet, azután az Oltáriszentség oltárának 
igazgatóságát. 1623 szeptember 15-én tapolczai apáttá, 20-án 
pedig Csanádi püspökké nevezi ki a király. 1624 deczember 
22-én az ó-budai prépostságot adományozza neki. 1625 ok
tóber 24-én a Csanádi püspökségről a nagyváradira helyez
tetik át, 1628 julius havában megkapja a sági prépost
ságot. Az esztergomi káptalanban már 1623 szeptember 
20-án olvasókanonokká lép elő, 1631 ápril 28-án pedig 
neki adományozza Pázmány Péter a nagyprépostságot. 
Ugyanezen év junius 21-én szenteli őt fel Pázmány a nagy- 
szombati főtemplomban püspökké, Telegdi János kalocsai 
érsek és Pyber János egri püspök segédkezése mellett. 1635 
október 24-én egri püspökké lesz, mig végre 1637 ápril ha
vában az ország legelső egyházi méltóságára, az esztergomi 
érseki székre emeltetik. Mint püspöknek és érseknek hívei 
lelki üdve képezte első és legnagyobb gondját; ha erről 
volt szó, nem kímélte sem egészségét, sem idejét. A pro
testantizmus túlkapásait úgy az országgyűléseken, mint 
egyházmegyéi területén igyekezett — ha lehetett megtorolni, 
ha nem lehetett, legalább oda hatni, hogy egyházának ér
dekei kellő védelemben részesüljenek. Hogy a gondjaira 
bízott népnek nem csak egyházi fejedelme, hanem valódi 
atyja volt, kivált akkor mutatta meg, amidőn az 1637. évi 
ínséges esztendőben kincstárát és magtárait kiürítette, hogy 
a szegény népnek kenyeret adhasson.

Tehetségének és erejének javarészét az esztergomi egy
házmegye szolgálatára szentelte. Pázmánynak nemcsak leg
bizalmasabb embere volt, hanem tizenhat éven keresztül hely- 
nöke. Már akkor éppen úgy, mint később erélyes, tevékeny 
férfi volt, aki a terjedelmes egyházmegye kormányzatának 
legkisebb részleteit is maga akarta végezni. 1635-ben Jászón 
egyházmegyei, 1638-ban pedig Nagyszombatban tartományi 
zsinatot tartott. Ugyanezen évben történt, hogy a pozsonyi 
országgyűlésen az ő kezdeményezésére kimondták a rendek, 
hogy a Nagyszombatban székelő egyházmegyei kanonokok
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nak jogukban álljon azon házakat megvenni, amelyekben 
laknak. Végrendeletében a nagyszombati egyetemnél fel
állítandó jogtudományi karra hagyományozta bécsi házát; 
ő alapította meg a sz. Imréről nevezett pozsonyi papnevelőt 
is, amelynek fentartására 21,800 forintot hagyományozott; 
a pesti papnevelőre pedig 35,000 forintot hagyott. Meghalt 
Nagyszombatban 1642 november 4-én s eltemettetett a fő
templom sírboltjában.

Péterffy »Sacra Concilia« czimű munkájában kiadta 
a Jászón és Nagyszombatban a zsinaton tartott beszédeit. 
Wagner pedig Analecta Scepusii II. 278. czimű művében : 
»Excerpta historica ex Vilicationibus duabus Praepositurae, 
Capituli et Paroeciarum Scepusiensium ab Emerico Losy et 
Joanne Sigray concinnatis et per C. Wagner in unum cor
pus contractis.«

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 13. A. 1622. Föl. 28. 
Lib. 13. A. 1624. Föl. 176. 209. Lib. 13. A. 1625. Föl. 265. Lib. 14. A. 
1632. Föl. ,236. Lib. 14. A. 1634. Föl. 373. Capsa 36. Fol. i. Nr. 28. K a
tona: Historia Critica X X X II. 9. Schmitth: Episcopi Agrienses III. 169— 212. 
Magyar Sion. 1866. évf. 668. Lósy Imre élete: Munkálatai a pesti nevendék 
papság magyar iskolájának. 1837. IV . 252— 271. Franki: Pázmány Péter és 
kora. II. 388. Vagner 187. Zelliger 297.

1611 —1614. B o r k o v ich  L u k á cs kanonok.
Csak Kempnél találtam feljegyezve. 150.

1614 előtt. K o p ch á n i M árton , (alias Papp) kanonok. 
Mindössze annyit találunk felőle feljegyezve, hogy lemond
ván javadalmáról, 1614-ben már a B. Szűzről nevezett 
ferenczrendi tartomány főnöke volt.

Schematismus Provinciae Hungáriáé. S. Mariae Ordinis Minorum. S. P. 
Francisci. 1849. 9.

1614 ápril 21 — 1630. E g r i Im re . Miután a török el
foglalta Egert, Nagyszombatba menekült számtalan életveszély 
között. Tanulmányait részint itt, részint Olmüczben, részint 
pedig 1603—1608-ig Rómában a Collegium-germanico-hun- 
garicumban végezte, miután már 1601-ben pappá szentelte
tett. 1604-ben (más feljegyzés szerint csak 1610-ben, s ez 
valószínűbb is) pozsonyi, 1614 ápril 21-én pedig esztergomi 
kanonokká neveztetik. 1622 ápril 20-án Pázmány gömöri 
főesperessé lépteti elő. Meghalt 1630 augusztus 25-én, éle
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tének 50. évében Garam-Szent-Benedeken, ahol el is temet- 
tetett. Végrendeletében 100 tallért hagyományozott az egri 
káptalannak.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 56. Fase. I .  Nr. 14. Lad. 66. 
Fasc. 3. Nr. 18. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa. 57. Fase. 7. 
Nr. 6— 7. Capsa 68. Fasc. 8. Nr. 6. Liber Ruber 136. Liber Cantoralis 123. 
Rimely: Capitulum Posoniense 266. Steinhuber I. 465.

1615 május 1—1635. P is z te s  T ó b iá s. Tanulmányait 
Sellyén, a jézustársasági atyák iskolájában kezdette, Grácz- 
ban folytatta, majd végre az 1609—14. években az örök 
városban fejezte be, mint a Collegium-germanico-hungari- 
cum növendéke, ahol pappá is szenteltetett. Ekkor még a 
nyitrai egyházmegyéhez tartozott és az intézeti évkönyvek 
tanúsága szerint jámbor és a lelkek üdvéért buzgó fiatal 
ember volt. Visszatérvén hazájába, Forgách Ferencz bibor- 
nok-érsek már a rákövetkező év május i-én esztergomi ka
nonokká és barsi főesperessé nevezte ki. Mint ilyen 1626- 
ban főesperessége területén egyházlátögatásokat végez; 
jegyzőkönyve azonban meglehetős hanyagul van összeróva, 
s úgy látszik nem tartotta magát szorosan Pázmány utasítá
saihoz. Egyideig a szemináriumban tanulmányi felügyelő volt. 
1617-ben Nagyszombat városának tanácsa neki adományozta a 
sz. György-kápolnában lévő sz. Katalin oltárának igazgató
ságát. 1630 május 26-án szentbenedeki praefectussá választ
ják, 1631 január 10-én pedig Pázmány zólyomi főesperessé 
nevezi ki. Meghalt 1635-ben.

Liber Ruber 142. Liber Cantoralis 145. Steinhuber két Pisztes Tóbiást 
említ könyvében s ezek egyikének római tartózkodását 1609— 1614-re, másikáét 
pedig 1627— 1634-re teszi, természetes, hogy csak az előbbi lehet helyes. Az 
utóbbi Pisztes Jánosra vonatkozik, aki 1636-ban szintén barsi főesperes lesz. I. 
466. F ran k i: Pázmány Péter és kora. II. 253.

1616 ápril 4—1639. V a le r iá n i E d e. Született Szakol- 
czán 1603-ban, körülbelül 13 éves korában Brünnbe megy 
s itt végzi alsó és középiskoláit. Filosofiát Prágában hall
gatott. Miután azt elvégezte, Magyarországba tért vissza, 
ahol Forgách érsek a nagyszombati papneveldéhez kinevezte 
tanulmányi felügyelőnek. 1613-ban Gráczba megy theologiára, 
hol nemsokára baccalaureus lesz. 1614 október 12-én, fel



217

veszi a kisebb rendeket, 26-án pedig alszerpappá, november 
i-én szerpappá, 2-án áldozárrá szenteli Pyber János pécsi 
püspök. 1614 ápril 4-én esztergomi kanonokká nevezi ki
II. Mátyás király. 1622 ápril 23-án Pázmány nógrádi fő- 
esperessé lépteti elő, 1632-ben pedig a bajmóczi főesperes- 
séget adományozza neki a felség. Az 1624—25. években 
Nagyszombatban mint tót hitszónok hirdette az Isten igéjét, 
majd pedig Vittenczen és Bicsén plébánoskodott. 1633-ban 
különféle kellemetlenséget szerzett magának. Egy éjjel ugyanis 
botrányos kihágást követett el; trombitásokat, zenészeket, 
énekeseket vett maga mellé s ezek kíséretében járta be az 
utczákat, megzavarván így Nagyszombat város lakóinak 
nyugalmát. Midőn Lósy Imre helynök őt emiatt megfeddette 
és figyelmeztette viselkedésének botrányos, állásával össze 
nem egyeztethető voltára, ahelyett, hogy belátta volna hibá
ját, a helynököt szitkozódó és sértő szavakkal illette. A káp
talan e miatt büntetésül négy hónapra megfosztotta jövedel
meitől. Meghalt 1639-ben Nagyszombatban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 54. Fase. 12. Nr. 20. 
Liber Ruber 134. Liber Cántoralis I I I .  Frankl: Pázmány Péter és kora.
III. 123.

1616 deczember i —1619. K ő r ö sy  M árk. Született Hor
vátországban 1580-ban nemes származású, istenfélő szülőktől. 
Egyik életirója említi, hogy mint szólni kezdő kis gyermek
nek első, tisztán kiejtett szava, sz. Mária neve volt. Tanul
mányait némelyek szerint Bécsben és Gráczban, mások sze
rint Nagyszombatban végezte. Az bizonyos, hogy a theolo- 
giát Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban hall
gatta, ahová 1611 -ben érkezett meg. Életének további vi
szonyairól, abból az időből, midőn tanulmányai befejeztével 
elhagyta az örök várost, alig van határozott adatunk. Lehet, 
hogy igaza van Szilvási Istvánnak, aki 1723-ban megirt 
élettörténetében azt mondja, hogy Rómából való hazatérte 
után három esztendőn át Horvátországban tartózkodott, vá
rosról-városra, faluról-falura járván, »ékesen és mélyen pré
dikálván, a vétkeket feddvén, a jóságos tselekedetet pedig 
détsérvén, s a régi vallást helyére állitván.« Valószínűbbnek
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tartom azonban Babóthy állítását, aki szerint Pázmány Péter 
a nagyszombati iskola tanszékéről nevezte ki az erkölcseiben 
és tudományos készültségeiben egyaránt kiváló fiatal papot 
1616 deczember i-én kanonokká. Nem sokkal rá — körül
belül 1618-ban — komáromi főesperessé lett, s mint ilyen a 
Kassa város közelében levő széplaki apátság ügyeinek ve
zetésével bízatott meg.

Itt a közelség, szomszédos jó viszony, sokszor össze
hozta a kassai jezsuita atyákkal. 1619 augusztus havában is 
a Drugeth György által alapított homonnai collegiumba 
ment, hogy lelki gyakorlatokat tartson. Azonban alig hogy 
ezt szeptember elején befejezte, hire futott, hogy Bethlen 
Gábor hadaival Magyarországba rontott és Kassa felé kö
zeledik. Nem tudni, esetleg-e, avagy saját biztonsága okáért-e, 
Kőrösy is idejött. Alig hogy megérkezett, Bethlen csapatai 
bevették a várost, és Kőrösyt két jezsuita-atyával Pongrácz 
Istvánnal és Grodecz Menyhérttel együtt elfogták.

Mielőtt Rákóczy György, Bethlen egyik vezérembere, 
az elzárt papi emberekkel szemben erőszakosabb eljárásra 
határozta magát, azt hitte, nem lesz felesleges megkísér
lem a nagytekintélyű esztergomi káptalan egyik tagját a 
maguk részére hódítani, akár megfélemlítés, akár ígéretek 
árán. E czélból elküldötte hozzá egyik emberét, aki .»nyájas 
ábrázattal, s ura és a fő rendek nevével megkérdené, mit 
tselekednék abban az helyben ? s aztán kérné a Bethlen 
részének követésére, s végre terhelné ígéretekkel, ha a római 
vallást megtagadná és Kálvinizmushoz állana; végezetre a 
széplaki apátságot ajándékul néki ajánlaná, ha a kérőnek 
kívánságára állana.« A beszédnek tanúja volt Pongrácz atya 
is, kit annyira izgalomba hozott a szemérmetlen ajánlat, hogy 
felgerjedésében keményen rászólt a követre: »úgy láttatik 
nékem, hogy te alkalmatossan viseled az ördög ábrázattyát, 
akinek egyedül tiszti az embereket Krisztustúl és az anya- 
szentegyháztúl elszakítani. Menny el és távozzál el a féle 
hazugságiddal tsalárd ember.« Kőrösy szelíden csititá mél
tatlankodó fogoly társát: »Hagy békét atyám! ez a követ
ség én hozzám küldetett, megfelelek én. Azután a követhez



219

fordulva, folytatá: értem mit akar Rákótzi, s mit a főrendek; 
de a széplaki jószág se nem enyém, hogy valakinek ajándékoz
hassam, sem nem az uraké, hogy ő tőlök elvehessem; annak 
minden jussa az esztergomi káptalannál vagyon. A mi a vallást 
illeti, mondd meg Rákótzinak, hogy inkább kívánok ezerszer 
meghalni, minthogy ezzel az elhajlással híremet s lelkemet 
pokolra vessem; tugya meg, hogy vannak a római ekklézsiában, 
kik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni, tugya meg, 
hogy emberek vannak az esztergomi káptalanban, akiknek 
szokások nagy dolgokat cselekedni és el is szenvedni.«

Az elutasító válaszra, más természetű kísérletezések kö
vetkeztek a foglyok megtántoritására. Azt gondolták, hogy 
talán a testi szenvedések révén könnyebben meg fogják 
törni lelki erejüket. Először három napon át éheztették őket. 
Ekkor — egy pénteki napon — az egyik őr húst tett eléjük. 
Ezt elutasították, de emberségére hivatkozva, legalább egy 
korty vízért könyörögtek. Kinevette őket. A többiek pénzt 
igyekeztek tőlük kicsikarni azon ürügy alatt, hogy akkor 
kiszabadulnak. Az atyáknak nem lévén, ezt egyszerűen 
megmondották nekik; Kőrösy ígért valamit, de miután 
nem adhatta azonnal, ott hagyták őt.

Szeptember 6-án éjjel, egy csoport bérencz katona fáklya 
fény mellett vonult Kassa város utczáin a kisded ház felé, 
ahol a kálvinista türelmesség áldozatai őriztettek. Beronta
nak a két szobából álló lakásba, megragadják először a két 
jezsuita-atyát, dühös ütlegelés közt megkötözik kezeiket, 
megfosztják ruháiktól és gyalázatos módón megcsonkítják 
őket. Majd Kőrösynek esnek. Először szemrehányásokkal 
halmozzák őt e l: »miért nem egyezne meg ő vélek hazájá
nak javában, miért tselekednék ellenek ?« A kanonok azzal 
válaszol, hogy ő »sőt inkább azokkal ért s megegyezni is 
akar.« Hallván ezt a másik szobában Pongrácz atya, meg
ijedt, hogy Kőrösy talán megtörve a kínzás által, egyez
kedni akar velük, átkiált hozzá : »távol legyen tőled Krisinus 
uram, hogy azokkal megegyezz!« Mire Kőrösy siet őt 
megnyugtatni: »ne faggasd magadat atyám, úgymond — 
bizonyos légy, hogy a katholika igazságban akarok meg
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halni; azt mondom, hogy azokkal akarok egyetérteni, és 
megegyezni, kik a haza javára igyekeznek.«

A hóhérok erre letépik az ő ruháját is, megcsonkítják 
ót, mint előbb két társát, kezeinél fogva a szoba gerendá
jához kötözik s így égetik fáklyájuk tüzével testét. Már 
kilátszottak oldalcsontjai, amelyekről a húst bárdjaikkal is 
segítettek metszeni, de vadállati kegyetlenségük még nem 
elégedett meg ennyivel. »Testének egyéb tagjait, melyek a 
tűztűl megmaradtak, új kínzással, a puska sárkányában kova 
gyanánt fogják, szorítják, martzangolják, szaggattyák. Ebben 
a kegyetlen kínzásban a nyögésen kívül, melyet a fájdalom
nak mondhatlan ereje kivont, nem hallatott egyéb szó Kri- 
sinustól, hanem Jézus, Mária, ezt kiáltya vala szüntelen, ezek
kel a szókkal holt is meg.«

Hasonló kegyetlenségekkel kínozták halálra a két 
atyát is. Azután mindhármuk testét a pöczegödörbe dobták, 
ahonnan nem sokkal ezután a városi tanács rendeletére a 
kassai hóhér kiásta és más, tisztességes helyen eltemette. Itt 
maradtak hat hónapon keresztül, míg végre Forgách Ferencz 
nádor neje, Pálffy Katalin, a vértanuk testi maradványait 
Bethlen engedélyével előbb a sebesi, majd a hestneki tem
plomba, vagy 15 év múlva pedig a nagyszombati klarisszák 
zárdájába vitette. Innen csakhamar több csoda, rögtöni gyó
gyulás hire kelt szárnyra, amelyek a vértanuk tetemei 
felett, az ő meghallgattatásukra történtek volna. Pázmány 
Péter tehát 1628-ban vizsgálatot rendelt el annak kide
rítése czéljából, miben állanak ezek a csodák? — Később, 
1661-ben az esztergomi káptalan és a kassai jezsuita colle
gium kérésére Lippay György prímás újra megvizsgáltatta 
az ügyet. Ez alkalommal 13 nagyszombati apáczát hallgattak 
ki, akik mindannyian hit alatt vallották, hogy a vértanuk 
ereklyéi felett végzett imádság folytán, több beteg vissza
nyerte egészségét, úgyszintén, hogy a csontjaikat rejtő ko
porsó felett többször világitó fénysugárt láttak ragyogni. 
Végre 1855-ben Scitovszky herczegprimás a törvényszabta 
vizsgálat eredményét felterjesztette a szentszékhez, kérvén a 
boldoggá avattatás megindítását.
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Primási Egyházi Levéltár. A. V. Nr. 1661/4. Mitosinka György: Virtus 
Purpurata Atletarum. Cassoviae, 1730. Silvásy István: A  kassai három bajno
koknak — vérek bársonyával ékesített virtusok. Nagyszombat, 1731. Katona: 
Historia Critica. X X X . 221. Lányi: Magyar egyháztörténelme. II. 188. Ma
gyar Állam. 1896. évf. Szűz Mária Virágos Kertje. Kalocsa, 1891. 276.

1617 február 23—1641. K ő sz e g h y  J á n o s . Alsóbb is
koláit a nagyszombati városi tahodában végezte el, majd 
felvétetvén a papnevelő intézetbe, itt tanult egy ideig. 1611- 
ben Bécsbe küldték az egyetemre. Felszenteltetvén, Csalló
közbe neveztetett ki plébánosnak Vajkára. 1617 február 23-án 
Pázmány Péter kanonokká tette, négy év múlva, 1621-ben 
pedig komáromi főesperessé léptette elő. 1623-ban elnyeri 
a sasvári főesperességet, s még ugyanezen év deczember 
31-én szemináriumi felügyelővé választják. 1627-től mint 
nagyszombati plébános működik, végre 1637 november 17-én 
nagypréposttá lesz. Bírta ezen kívül még a csáthi prépost- 
ságot is. Mint érseki helynök, hasznos szolgálatokat tett 
érsekének, úgy mint az egyházmegyének. 1626-, 1632-, 
1634-ben a sasvári főesperesség területén főesperesi látoga
tásokat végzett, s az ez alkalmakkor kiállított jegyzőköny
vek nemcsak tanuságos adatokat tartalmaznak az egyházi 
és vallási viszonyokra nézve, hanem azon lelkiismeretes
ségről is tanúskodnak, amelylyel Kőszeghy kötelességét 
itt is teljesítette. Meghalt Nagyszombatban 1641-ben. Vég
rendeletében nagyszombati házát a káptalanra hagyomá
nyozta, az Ur Jézus kínszenvedése tiszteletére pedig mise- 
alapitványt tett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 13. A. 1623. Föl. 108. 
Lib. 15. A. 1639. Föl. 160. Lib. 15. A. 1641. Föl. 432. Liber Ruber 33. 
Liber Cantoralis 209. Péterffy: Sacra Concilia. II. 357. Franki: Pázmány Péter 
és kora. II. 254.

1617 február 27 —1631. R u m er B á lin t . Báhonyban 
született katholikus vallású szülőktől. Tanulmányait Nagy
szombatban, Sellyén a jezsuita atyáknál, Olmüczben, Grácz- 
ban és végre 1608—1610-ig Rómában, a Collegium-germa- 
nico-hungaricumban végezte. Felszenteltetése után Dietrich
stein Ferencz herczegnek lett káplánja. Esztergomi kano
nokká 1617 február 27-én nevezte ki Pázmány. E minősé
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gében egy éven át szemináriumi felügyelő volt, 1627-ben 
pedig szentbenedeki praefectusnak választották meg, miután 
előbb még subcustos is volt. Élvezte az Oltáriszentség és 
sz. Dorottya oltárának javadalmát is. Meghalt 1631-ben 
Nagyszombatban. Hagyatékából Báhonyon, születési helyén, 
három oltárt készíttetett. .

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Faso. 12. Nr. 11. 
Capsa 43. Fase. 4. Nr. 2. Lib. 14. A. 1631. Fol. 130. Liber Ruber 161. 
Liber Cantoralis 208. hibásan 1608-ra teszi kineveztetését s utána Kaprinay is. 
III . Steinhuber I. 462. Frankl: Pázmány Péter és kora. III . 133.

1618 márczius 25—1628. K is se n n y e i S e n n y e i Is tv á n
báró. Erdélyi származású, atyja Pongrácz, Báthory Zsigmond 
fejedelem kanczellárja volt. Tanulmányait Bécsben a jezsui
ták collegiumában végezte 1608-ban. Felszenteltetvén, Páz
mány esztergomi kanonokká és gömöri főesperessé nevezte 
ki. 1622 ápril 23-án ugyanő szentistváni préposttá lépteti 
elő. Majd felhévizi prépost és soproni plébános lesz. Ugyan
ezen évben boszniai püspökké neveztetik ki, de már egy 
'év múlva, 1623-ban áthelyeztetik a váczi püspöki székre. 
Ennek daczára csak 1627 julius 18-án szenteltetik püspökké 
Nagyszombatban Pázmány által, Telegdi János kalocsai ér
sek és Pyber János egri püspök segédkezése mellett. Előbb 
a Háromkirályok oltárának, azután pedig a sz. Kereszt és 
sz. Balázs oltárának igazgatója volt. 1628-ban II. Ferdinánd 
király a veszprémi püspöki székre helyezi á t ; ugyanekkor 
lemond a szentistváni prépostságról s az esztergomi kano- 
nokságról. 1630 márczius havában végre Dallos Miklós 
örökébe lép a győri püspöki székben. 1626-ban mint királyi 
kanczellár, az uralkodó képviseletében megjelent Kassán, 
Bethlen Gábor menyegzőjén Brandenburgi Katalinnal. A 
lakodalom napján, írja Kemény János önéletleirásában — a 
legelső táncz a vőlegényé volt, azután a menyasszonynyal 
Sennyei püspök tánczolt, »ki mivel papi ember vala, a volt 
a mód, hogy egy szép keszkenőnek egyik végét a pap úr, 
a másikat a menyasszony fogta s úgy tánczoltak.«

Sennyei egy évtizednél tovább volt kanczellár. Kivált 
az erdélyi és török ügyekben jutott neki előkelő s fontos
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politikai szerep, amelyben egyaránt hasznos szolgálatokat tett 
királyának és hazájának. Az egyházi téren is nagy tevé
kenységet fejtett ki. így a többi közt rendezte egyház
megyéit, visszaállította a veszprémi káptalant stb. Az 1635. 
évben Telegdi János kalocsai érsek s nyitrai püspökkel a 
szlavóniai rendek gyűlésén elnökölt. Innen hazajővén meg
halt. Akkortájban hire járt, hogy a németek megmérgezték. 
Házát Nagyszombatban a káptalannak ajándékozta.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 66. Fase. I .  Nr. 16. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 12. A. 1618. Föl. 573. Liber Ruber 
65. 123. Liber Cantoralis 209. R óka 415—418. Lányi: Magyarföld Egyház- 
történetei. Pest, 1844. II. 302. Franki: Pázmány Péter és kora. II. 388. Karcsú 
V. 165.

1618 ápril 1 — 1638. É r se k ú jv á r i F a r k a s . Elvégezvén 
iskoláit Nagyszombatban, felvétetett az esztergomi egyház- 
megye papnövendékei közé. Miután felszenteltetett, több 
helyen plébánoskódott, így 1611-ben Muzslán, 1618-ban át
megy előbb a naszvadi, azután pedig az érsekujvári plé
bániára, ahol közel öt évet töltött el hasznos munkálkodás 
között. Ekkor már 1618 ápril i-től esztergomi kanonok is 
volt. Élvezte a lekéri apátságot s az Oltáriszentség oltárának 
javadalmát. 1624-ben Pázmány Péter honti főesperessé lép
teti elő, 1628-ban pedig a nyitrai főesperességet adomá
nyozza neki. 1627-ben szentbenedeki praefectus, 1629-ben 
pedig szemináriumi felügyelő volt. Később ismét kint talál
juk őt a lelkipásztorkodás terén, előbb Szereden, azután 
Semptén. 1636-ban lesz őrkanonokká. 1637 július 13-án kelt 
levelében meghívja Losy prímást julius 22-én tartandó 
aranymiséjére. Meghalt 1638-ban.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 56. Fase. I .  Nr. 19. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 8. Nr. 12. Lib. 13. A. 1624. 
Fol. 201. Lib. 14. A. 1634. Fol. 399. Liber Cantoralis 209. Magyar Sion. 
1869. évf. 14. N ém ethy: Series parochorum. 559.

1619 ápril 21 —1627. S z ta n k o v ie s  J á n o s . Szakolczán 
született 1581-ben és Bécsben végezte tanulmányait. Fel
szenteltetvén, a nagyszombati iskolánál nyert mint tanár 
alkalmazást. 1619 ápril 21-én lett kanonokká, 1624 már- 
czius havában pedig tornai főesperessé. 1627-ben lemond
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javadalmairól s belép Jézus társaságába. Mint ilyen a 
törökázsiai tartományokban 12 évet töltött el hittérítői 
önfeláldozással. 1652-ben visszakerült Magyarországba és itt 
buzgólkodik több esztendőn át a lelkek megmentésén. Végre 
a rend soproni házát kormányozza. Itt is halt meg 1673 
deczember 25-én 92 éves korában.

A következő munka jelent meg tőle nyomtatásban: 
Rövid és Somma szerent való bizonyítása a Lutherista es 
Calvinista Purgatori umnak. Lauretum ban, 1670.

Liber Ruber 149. Liber Cantoralis 209. Danielik : Magyar írók. Pest, 
1858. II . 314. Némethy: Series Parochorum 936. czimü munkájában azt hja- 
felőle, hogy 1632— 1635-ig Érsekújvárban plébános volt és 1633-ban pere is 
volt a kálvinista prédikátorral. Ennek daczára ott, hol az érsekújvári plébáno
sokat sorolja fel, nem veszi őt be a névsorba. Ez a Sztankovics azonban nem 
is volt ekkortájt ott plébános. Életirói mind megegyeznek abban, hogy 1627-ben 
már Lövenben noviczius volt. Stoeger: Scriptores Provinciae Austriacae. S. S ,  

Viennae, 1856. 336.

1622 február 8. K e sse leö k eö i-  M a jth én y i L ász ló .
Atyja László, Zólyomvármegye kapitánya és főispánja volt. 
Bécsben való iskoláztatása idején lett katholikussá; 1602-ben 
20 éves korában Rómába megy, mint kinevezett ó-budai 
prépost (családja adományozta ez időben a javadalmat) és itt 
végzi a theologiát. Felszenteltetése után hazajön és 1603-ban 
Kutassy érsek adományozásából pozsonyi kanonokká lesz. 
1608-ban lemond a kanonokságról és szerémi püspökké ne
veztetik k i; ugyanezen év junius 12-én elnyeri az egri nagy- 
prépostságot. 1619-ben sághi préposttá lesz. Ennek az évnek 
szeptember havában történt, hogy Jászóról, az egri káptalan 
ez időbeni székhelyéről mezítláb volt kénytelen Bethlen 
hajdúi elől Kassára menekülni. Azonban még itt is hatal
mukba került és csak 15,000 tallér, az akkori viszonyok 
közt rengeteg értékű váltságdíj lefizetése után bocsátották 
szabadon. 1621-ben lemond az egri nagyprépostságról és 
Pázmány által a rákövetkező év február 22-én esztergomi 
kanonokká és szenttamási préposttá neveztetik ki. Még 
ugyanezen évben lemond javadalmairól és Kesselökő várába 
vonul vissza, ahol 1623-ban 47 éves korában meghalt. Elte- 
mettetett Novák mezővárosban, családjának sírboltjába. A ha
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lotti beszédet Senkviczi Mátyás szentgyörgymezei prépost 
és esztergomi kanonok tartotta.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 13. A. 1623. Föl. 234. 
Liber Ruber 70. Liber Cantoralis 127. Nagy I. V II. 264. Rimely: Capitulum 
Posoniense. 267. Steinhuber I. 470. Magyar Tudományos Értesítő, f i .  286. 
Schematismus Agriensis nagyprépostságát 1617-re teszi. 37.

1622 ápril 23—1644. P ü s k y  J á n o s . Tanulmányait Nagy
szombatban a papnevelő intézetben kezdette meg, azután 
folytatta Gráczban, a jézustársasági atyák collegiumában. 
Elvégezvén iskoláit, egy ideig Napragy Demeter kalocsai 
érsek udvarában tartózkodott. Ennek halála után felvette a 
szent rendeket és 1622 ápril 23-án Pázmány Péter átal, akinek 
hosszabb időn át káplánja volt, esztergomi kanonokká nevez
tetett ki. 1628-ban megválasztották Szent-Benedekre praefec- 
tusnak, ahol két évet töltött. Ugyanezen évben tornai főespe
ressé lép elő, majd szenttamási préposttá lesz. Két év múltán 
Telegdi János nyitrai püspök neki adományozza a szálkái apát
ságot. 1637 november 9-én Csanádi püspökké nevezi ki a király, 
s Lósy prímás 1640 szeptember 9-én felszenteli. 1644-ben át
tétetik a nyitrai püspöki székre, amelyről azonban, hivatko
zással kortól és munkától megtört szervezetére, már 1648-ban 
lemond. Ekkor a váczi püspökséget nyeri el és egyúttal 
pozsonyi és sághi préposttá neveztetik ki. Mint váczi püs
pök lesz egyszersmind kalocsai érsek is, s megtartja e mél
tóságot akkor is, amikor javadalmát a győri püspökséggel 
cseréli fel. Már 1639-ben azon panaszkodik egyik levelében, 
hogy egészsége, testi ereje nem a legjobb állapotban van. 
1644 január 26-án pedig Ebeczky Mihály Nógrád várából 
arról tudósítja Lippayt, hogy Püsky a török csapat üldözése 
közben oly szerencsétlenül esett le lováról, hogy oldalbordá
ját törte, sőt arczát is össze-vissza zúzta, annyira, hogy élete 
is veszélyben forog a szenvedett sérülések következtében. 
Ennek daczára a püspök már február közepén annyira össze
szedte magát, hogy az érseket arról értesíthette, miszerint 
Nógrádban minden rendben van. Mint az érsek segédpüs
pöke és helynöke is fáradhatlannak bizonyult. 1644 márczius
12-én arra kér engedélyt, hogy Komárom várába me-
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hessen, miután Bocskay serege már Liptómegyét fenyegeti. 
Komáromban sem tud tétlenül meglenni. Már 20-án főpapi 
ruhákért ir, ápril 20-án meg pásztorbotot kér az érsektől az 
egyházi ténykedésekhez. Ápril 26-án tudatja Lippayval, hogy 
a jezsuita atyákkal együtt nem szűnik meg ostromolni az eget, 
az idők jobbrafordultáért. Május 16-án ismét arról ad hirt, 
hogy a következő vasárnapon, ami már emberemlékezet óta 
Komáromban nem történt, bérmálni fog úgy a várban, mint 
a városban, s az úrnapi körmenetet is megtartja. 1654 ápril 
29-én közli Lippayval, hogy a pápai meghagyás értelmében 
a zágrábi érsek fogja neki a palliumot átadni. Kéri őt, hogy 
ne vegye ézt rósz néven, sőt egyezzék bele, hogy ő neki, 
aki neki is megvitte a palliumot, most ugyanezt a zágrábi 
érsek tehesse meg. Május 6-án újból ir ezen ügyben az 
érseknek, felkérvén, hogy az ünnepélyre fáradjon el Győrbe, 
vagy ha akadályozva lenne, helyettesítse magát Tarnóczy 
Mátyás váczi püspök által.

Lányi feljegyzi róla, hogy a verebeket káros voltuk 
miatt ki nem állhatta, s ahol csak tehette, pusztittatta. Egy- 
egy darabért kész volt egy fillért is fizetni, mint a szannyiak 
bizonyították. El is nevezte őt a nép »verébvesztő«-nek. 
Meghalt 1657 márczius 8-án.

Az 1630. évi nagyszombati zsinaton, még mint tornai 
főesperes, a papi méltóságról tartott a megjelenteknek 
előadást.

Liber Ruber 149. Liber Cantoralis 210. Péterffy: Sacra Concilia. IÍ. 
313. 327. 335. Anjoukon okmánytár VI. 232. Memoria Episcopatus 'Nitriensis. 
362. K atona: Historia Ecclesiae Colocensis. II. 86—89. Karcsú: V. 168. 
L ányi: Magyarföld Egyháztörténetei. II. 304. Rimely.: Capitulum Posoniense. 242.

1622 május 7 —1629. G ogh  F e r e n c z . 1608—1615 Ró
mában a Collegium-germanico-hungaricumban végzi tanul
mányait. Felszentelése után Verebélyre küldetett plébános
nak. Kanonokká 1622 május 7-én neveztetett ki Pázmány 
Péter által. Bírta a Mindenszentek oltárának javadalmát is. 
Meghalt Nagyszombatban 1629- ápril 23-án reggeli 8 és 9 
óra között. Eltemettetett a sz. Miklós-templomban, a Min
denszentek oltára elé.



227

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 13. A. 1629. Föl. 555. 
561. Liber Ruber 161. Liber Cantoralis 210. Steinhuber I. 466.

1622 november 30—1630. T r a k o s ty á n i D r a sk o v ie h  
G y ö r g y  báró. Magyarországban és Kroácziában egyaránt 
ismert előkelő családból származott. Atyja, János, érsekújvári 
főkapitány és királyi tanácsos, anyja Istvánffy Éva volt. 
Született 1599-ben. Pázmány már mint ifjút, kiváló párt
fogásában részesítette. Elvégezvén Gráczban középiskoláit, 
Ferdinánd főherczeg ajánlatára, mint pornói apátot, fel
veszik a római Collegium-germanico-hungaricumba, ahol 
négy éven át (1618—1622) hallgatja a theologiát. Felszen
teltetvén, 1622 szeptember 3-án visszatér hazájába, ahol 
Pázmány által november 30-án esztergomi kanonokká és 
szenttamási préposttá neveztetik ki. Nem is élvezett más 
javadalmat a káptalanban. 1628 julius 18-án a király a pécsi 
püspökséget s a bozóki prépostságot adományozza neki. 
Miután még nem volt meg kellő kora, a pápa 1629 no
vember 22-én dispensatioval erősiti meg kineveztetését. 
1630 február 24-én Nagyszombatban püspökké szenteli Páz
mány ; a ténykedésnél segédkeznek neki Telegdi János ka
locsai érsek és Sennyei István veszprémi püspök. 6630 
január 20-án a váczi püspökséget s a pozsonyi prépostságot 
nyeri el. 1635-ben lemond a pozsonyi prépostságról és át
helyeztetik a győri püspökségre. A pozsonyi prépostság ha
talmas épülete az ő idejében létesült — más czélra szánt 
pénzből, ami miatt a káptalannal kellemetlensége is volt. 
Lányi nem a legjobb képet festi róla. Szerinte magaviseleté 
nem igen volt főpásztorhoz illő, s többet foglalkozott az 
anyagiakkal, mint a hivatásához tartozó lelkiekkel. Tör
vénytelen, erőszakos eljárása ellen a győri káptalan, 
Győr- és Vasmegye 1647-ben kénytelen volt az ország
gyűlésnél orvoslást keresni. A vizsgálattal Lippay érsek, 
Pálffy országbíró s még néhány egyházi ember lett meg
bízva. Az ügy az 1647. I02· t.-czikkben lett elintézve. Az 
országgyűlés kimondotta, hogy a káptalan ügyeibe ne avat
kozzék, a megürült javadalmakat tartozik betölteni, amit ha 
tenni elmulaszt, elveszíti kinevezési jogát. Azután is voltak
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még ellene panaszok. A nagyszombati zsinaton kanonokjai 
s néhány nemes arról vádolja, hogy a püspöki jószágokat 
pusztítja, rongálja, elidegeníti, a népet zsarolja stb. Lippay 
erre három évre felfüggesztette püspöki javadalmától, mind
össze 5000 forintot hagyván meg ellátására. Még ez sem 
használt. Végre arra ítélték, hogy büntetésül 200,000 forin
tot fizessen, püspökségéről pedig mondjon le. Befolyásos 
jóakarói mindazonáltal kieszközölték a királytól, hogy őt a 
püspöki székben továbbra is meghagyja.

Draskovich tehát kemény, nyers ember volt. Sőt sokan 
pénzsovárnak is mondják. Mindezt nem lehet tagadni. De hibái 
elenyésznek azon tények mellett, amelyek nevét a magyar 
katholikus egyház legkiválóbb nagyjai közé emelik. Csak né
hány alapítványára mutatunk rá, ennek igazolásául. 1637-ben

M *

a győri jezsuitáknak 7 hazat adott. O volt a soproni jezsuiták 
házának is főalapitója, amennyiben ő szerezte meg nekik 
1643-ban a pornói apátság javait, sőt ezen felül még két 
helység birtokába juttatta őket, amelyeket előbb a Janos- 
lovagok, azután pedig a Nádasdy család bírt. Végrendeleté
ben is 40,000 forintot hagyományozott nekik. Szombathelyen 
megtelepitette a domonkosokat, 10,000 forintot hagyományo
zott végrendeletében a bolognai illyr szemináriumnak, ugyan
annyit a sz. Kláráról nevezett zágrábi apáczáknak stb. Meg
halt Bécsben, 1650 november 26-án, élete 53. évében.

Munkái: 1. Philosophia, Graecii, 1618. — 2. Az 1629-iki 
zsinaton szép beszédet tartott, mely megjelent: Acta et De
creta Syn. Strigoniensis. Poson, 1629. 12. — e czim alatt: 
Oratio ad Clerum in Synodo Tyrnaviensi habita. — 3. 1628-ban 
pedig megírta latinul »Mennybevitetett Boldogságos Szűz 
Mária Congregátiójának« eredetét, amelyet később két Ízben 
is lefordítottak magyarra. — 4. Narratio translationis cor
poris s. Joannis Eleemosynarii. Viennae, 1632.

Liber Ruber 70. Liber Cantoralis 87. Brüsztle I. 420. Rimely : CapL ' 
tulum Posoniense 241. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei. II . 304. Lányi- 
Knauz: Magyar Egyháztörténete. II. 382. Péterffy : Sacra Concilia. II. 245. 
Steinhuber I. 460. Zelliger 97. Nagy I. III. 390. Szinnyei II. 1075.

1624 február 7 —1632. B a b ó th y  F e r e n c z . Ebben a 
munkában az ő nevét kiváló hely,- különös elismerés illeti 
meg. A töméntelen hivatkozás a Liber Ruberre, a vörös könyv
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adataira, mindmegannyi újjalmutatás az ő lelkes fáradozá
sára ; elismerése annak, hogy a most megvalósuló eszme 
tőle eredt s tartozó bevallása annak, hogy az ő nyom
dokaiba lépve, az ő kezdeményezését folytatva, kiegé
szítve és lehetőleg befejezve, hasznát vettük az ő munkássá
gának is. Mert, mint már munkánk elején is említettük, ő 
volt az, aki az esztergomi kanonokok életrajzának megírására 
először gondolt, s aki ezt munkába is vette. Életrajzát is az 
ő aprólékosságig menő feljegyzései után írhatjuk meg.

Nagyszombatban született katholikus szülőktől. Atyja 
1605 október 3-án halt meg a Bocskay-féle zavarokban 67 
éves korában s eltemettetett Nagyszombatban. Ő ekkor még 
a nagyszombati papnevelő növendéke volt, ahová Kutassy 
érsek vette be 1601 szeptember 10-én; ugyanezen évben 
Mindenszentek vigíliáján vette fel. először a reverendát, 
1603-ban pedig felkapta a kisebb rendeket. 1607-ben elöl
járói a bölcseleti tanulmányokra Bécsbe küldik. 1611-ben 
visszatér hazájába és Forgách bibornok-érsek által pappá 
szenteltetik. Első szent miséjét is itt szülővárosában mondotta 
a főtemplomban, ápril 10-én. Az ünnepélyen megjelent maga 
az érsek és Draskovich János újvári főkapitány, királyi ta
nácsos is. Az ünnepélyes lakomát Pyber János felhévizi pré
post, sasvári főesperes és nagyszombati plébános tartotta 
meg. Az újmisés még ugyanezen évben gútai plébánossá 
lett, 1612-ben pedig Vágszerdahelyre neveztetett ki. 1614 
ápril 21-én Forgách Ferencz bibornok-érsek pozsonyi ka
nonokká teszi. Alig hogy installálták, a káptalan a csalló
közi Vásárutra küldi plébánosnak, ahol öt hónapot töltött 
el. 1615 márczius 3-án kanonoktársai dékánná választják. 
1615 julius 8-án Laskay János kollegájának elhalálozása után 
a Mindenszentek oltárának javadalmasává lesz. 1621-ben, a 
legválságosabb időben, a háborús világ zavarai között újból, 
s most két éven keresztül, viseli közmegelégedésre a dékáni 
tisztet a káptalanban. 1623 szeptember 10-én — úgy látszik 
egykori iskolatársának, Sennyei István kanczellárnak és 
váczi püspöknek ajánlása folytán — II. Ferdinánd király a 
siklósi apátságot adományozza neki. 1624 február 7-én pedig
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Pázmány az esztergomi káptalanba hozza át. Május 18-án 
Nagyszombat városának tanácsa neki adományozza a sz. 
Erzsébet oltárának igazgatóságát, 1625-ben szemináriumi fel
ügyelővé választatik meg, 1627-ben pedig alőrkanonok lesz. 
1631-ben honti főesperessé léptetik elő. Meghalt 1632-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 13. A. 1625. Föl. 248. 
Lib. 13. A. 1629. Föl. 553. Liber Ruber 16 1. Liber Cantoralis 210. R im ely: 
Capitulum Posoniense 268.

1624 ápril 26—1652. L ázár alias S z ö llő s i I s tv á n .
Nagyszombati származású. Alsóbb iskoláit is itt végezte. 
Mint az esztergomi főegyházmegye papnövendékét a kápta
lan előbb Olmüczbe, azután pedig Bécsbe küldötte tanulmá
nyainak befejezése végett. Felszenteltetése után néhány éven 
át karkáplán és a kar igazgatója volt Nagyszombatban, mig 
nem 1624 ápril 26-án Pázmány kanonokká nevezi ki. Bírta 
1629-től a Mindenszentek oltárának igazgatóságát, sőt egy 
ideig nagykéri plébános is volt. Meghalt 1652-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. i i .  Nr. i. 
Lib. 14. A. 1633. Föl. 322. Liber Ruber 163. Liber Cantoralis 210.

1624 ápril 26—1637. R u m p h eld  J á n o s . Németországban 
született s tanulmányait Bécsben elvégezvén, mint az esz
tergomi egyházmegye növendéke felszenteltette magát. 1616- 
ban megválasztották német hitszónoknak Nagyszombatban. 
1624 ápril 26-ától kanonok volt, s később sz. Dorottya ol
tárának igazgatója. Meghalt 1637-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. I2. Nr. io. 
Lib. 15. A. 1638. Föl. 129. Liber Ruber 163. Liber Cantoralis 210.'

1625 april 4 — 1631. Z om b ori L ip p a y  G y ö r g y . Szüle
tett Pozsonyban 1600-ban. Atyja, János, kir. személynök, 
anyja Landovicz Serényi Mária volt. Iskoláit nagyobbrészt 
külföldön, Bécsben, Gráczban végezte, már ekkor javada
lommal bírván az egri káptalanban. Az 1621 — 1625-ig terjedő 
időt Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban tölti 
s Pázmány Péternek kezdettől fogva kiváló kedvencze volt. 
Visszatérte után 1625 ápril 4-én esztergomi kanonokká ne
vezte ki. 1627-ben tornai főesperessé léptettetik elő s még 
ugyanazon évben Érsekújvárra küldi főpásztora plébánosnak. 
1628 október 8-án a szentistváni prépostságot nyeri el,
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1630-ban pedig a sz. Kereszt és sz. Balázs oltárának java
dalmát. Egy év múlva fejedelmének bizalma és saját ké
pességei a veszprémi püspöki székre emelik őt, 1637-ben 
áthelyeztetik az egri püspökségre és királyi kanczellárrá ne
veztetik ki, mig végre emelkedésében eléri a legmagasabb 
polczot hazánkban, s Magyarország prímásává lesz 1642 
november 18-án. Mint főpásztornak, legfőbb törekvését az 
képezte, hogy tanítás, nevelés, térítés által a protestánsok 
közül minél többet nyerjen meg a katholikus egyháznak. 
De szükség is volt erre a legnagyobb mértékben. Mert pl. 
csak az esztergomi egyházmegyében —- éppen az ő feljegy
zései után tudjuk — 1650 táján is legfeljebb csak 220 
katholikus plébánia volt, mig a hitujitók ugyanitt több mint 
1000-et mondhattak magukénak. Pedig ekkor már a térítés 
munkája Pázmány, Lósy, Lippay buzgó, áldásos tevékenysége 
folytán ugyancsak megfogyasztotta volt kivált a protestáns 
főurak sorait. És ez nem csak egyes családok megtérítését 
jelenti, hanem, kivált 1647 előtt, azt is, hogy a katholikussá 
lett főurak elűzték birtokaikról a prédikátorokat, elvették a 
protestánsoktól a templomokat s ezeket katholikus papok
nak engedték át. így pl. csak Nádasdy Ferencz gróf maga 
több ezer jobbágyot hozott vissza az egyházba megtérésével 
egyidejűleg, s közel ötven prédikátort kényszeritett birtokairól 
távozni. A többi katholikussá lett főur hasonlóképen járt 
el; úgy hogy 100 arisztokrata család közül alig hat vagy 
nyolcz maradt meg a hitujitók táborában. így olvassuk ezt 
Lippay egyik feljegyzésében.

A főurak példáját követte ő is, kivált a Csallóközben. 
A mezővárosokból, falvakból elűzte a protestáns lelkipászto
rokat, s helyükbe jezsuitákat küldött, hogy a nép vallásos 
vezetését átvegyék. Ezen kívül elrendelte, hogy a községek 
elöljáróságai olyan egyént fel ne vegyenek községük köte
lékébe, s olyannak birtokszerzési jogot ne engedélyezzenek, 
akinek vallásáról előzetesen nem értesültek. Továbbá ka
tholikus nőnek nem volt szabad protestánshoz fékhez mennie, 
kivéve azt az esetet, ha ez megtérést fogadott stb. 1648 
szeptember 14-én Nagyszombatba zsinatra hívta össze az
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ország főpapjait. Itt sok fontos ügy került szőnyegre. A prí
más keresztül viszi tervét, a nagyszombati generális szemi
nárium megalapítására vonatkozólag, a melyhez ő is a 
királynál kölcsönben lévő 7000 forinttal járul. Indítványt 
tesz az elaggott papok ellátására szolgáló intézet felállítására 
vonatkozólag, amelyet talán a püspökök együttesen létesít
hetnének szolgálatképtelen papjaik részére, mert — úgymond 
— »méltatlan látvány, ha az oltár szolgálatában megőszül
tek s elgyöngültségből nem hivatalkodhatók, nyomorultan 
kényszerülnek koldulni és elveszni: ez az egyháznak kölcsö
nös testvérszeretetével valójában meg nem egyeztethető.« 
A magyar köznemességnek megtérítésére egyedül alkalmas 
módnak a nevelést találja oly módon, hogy az egyes megyék 
székhelyén nemesi konviktusokat kellene létesíteni, amelyek
ben az ifjak ingyenes oktatásban részesülnének. Végül szóba 
hozta még a főpapok áthelyezését is az egyik püspöki székről 
a másikra és nem habozott kijelenteni, hogy »a püspökök 
áttétele károsan hat az egyházra, s jó volna, ha azon püs
pökök, kik megyével és székkel bírnak, csupán az érsek- 
sékbe mennének át.« E zsinaton lett a jezsuita szerzet is a 
magyar egyházi rendbe befogadva, »bátor az előtt is min
denkor annak tekinteték«, mint a prímás által ez alkalommal 
kiállított okirat mondja. 1658-ban junius 2-ára megyei zsi
natra hívja össze papságát Nagyszombatba. Határozatait, 
lefolyását ennek nem ismerjük, csak annyit tudunk felőle, 
hogy az érsek a legutóbbi országgyűlési törvényeket sérel
meseknek vallotta a katholikus egyházra nézve. Azonban 
nemcsak a kiterjedt egyházmegye lelkiismeretes kormányzá
sában, főpásztori kötelességeinek pontos teljesítésében nyilat
kozott meg az ő buzgósága, hanem az áhitatnak abban a 
gyakorlásában is, amely egyedül a lélek mélyéből táplálko
zik. Minden évben elvonult nehány napra a világ zajából 
vagy a nagyszombati, vagy a trencséni jezsuita kollégium 
falai közé, hogy lelki gyakorlatokat tartson. Evről-évre meg
tette gyalog az utat Pozsnyból Máriavölgybe, hogy ott a 
B. Szűz iránti tiszteletét lerója. Soha nem tért nyugalomra 
a nélkül, hogy elimádkozta volna a lorettói litániát, a rózsa-
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füzért és sz. Kázmér himnuszát. Soha sem mulasztotta el 
naponkénti elmélkedését elvégezni úgy, amint ezt a római 
kollégiumban szokta tenni.

Mint az országnak legelső főurát, aki a kormányügyekre 
is nagy befolyással volt, — így jellemzi őt egyik neves 
írónk: »mindig hive volt a császárnak, sokszor összetűzött a 
protestánsokkal, s gyakran mondá, hogy nem akar látni egy 
zugot sem az országban, ahol a protestánsok bizton lehes
senek, és vakmerőén nemcsak szembe szállt dühökkel, hanem 
ki is hívta magára. Sajnálta a linczi békét és mindent elkö
vetett, hogy a protestánsoknak minél kevesebb hasznuk 
legyen -belőle. A bécsiek szemében volt neki egy nagy 
hibája: magyar volt, még pedig a vérmesebb fajtából, ki 
nemzetére sokat tartott. A vasvári békében alkotmánysértést 
látott. Ekkor villant meg agyában a gondolat, Rómába 
menni, s ott fejezni be még hátralevő napjait, hogy »ne lássa 
többé Magyarországon a rettentő bomlást s a németek ga
rázdaságát.«

Több mint félmilliót áldozott kegyes alapítványokra. 
Körmöczön ferenczrendi kolostort alapított, megtelepitette a 
jezsuitákat Beszterczén, Szakolczán, Selmeczen; Trencsénben · 
megvette a kegyesrendiek templomának tőszomszédságában 
lévő házat s ugyancsak a jezsuiták részére újból felépítette. 
A szegény plébániák felsegélyezésére 50,000 frtot, a szemi
náriumra 1500 frtot, a trencséni jezsuita háznak, a szent- 
antali ferenczrendi zárdának és 7 jezsuita kollégiumnak 
egyenkint 100 frtot, a nagyszombati pálosoknak 100 akó 
bort hagyományozott. A pozsonyi jezsuitáknak ajándékozta 
arab régi remek művek és orvosi munkákból álló gazdag 
könyvtárát s egyedül Újvár erődítéseire 200,000 forinton 
felül költött. Meghalt Pozsonyban 1666 január 30-án, ahol 
el is temettetett.

Az 1629-iki nagyszombati zsinaton tartott értekezését: 
»De dignitate et puritate sacerdotum« kiadta Péterffy: Sacra 
Concilia. Pázmány Rituale Strigoniense-jét s az 1611 -iki 
nagyszombati zsinat határozatait pedig ő nyomatta ki újra 
1656-ban.
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Liber Ruber 66. Liber Cantoralis 73. Quinque Lustra Georgii Lippay. 
Tyrnaviae, 1722. 96. Péterffy II. 209. Schm itth: Episcopi Agrienses III. 
212— 238. Archiepiscopi Strigonienses II. 134— 150. Róka 423—426. Lányi: 
Magyarföld Egyháztörténetei II. 226— 227. Magyar Clerus érdemei II. 27. 
Nagy I. V II. 127. Steinhuber I. 459. Zelliger 293. Fauler: Wesselényi Ferencz 
nádor és társainak összeesküvése. Budapest, 1876. I. 82.

1627 deczember 30—1639. S im á n d i I s tv á n . Befejez
vén tanulmányait Gráczban, Telegdi János kalocsai érsek 
által Nyitrán pappá szenteltetett. Első sz. miséjét 1627-ben 
mondotta Szentháromság vasárnapján Nagyszombatban. 1627 
deczember 30-án Pázmány esztergomi kanonokságot adomá
nyozott neki. Azután Sellyén plébánoskodott 1630 deczember 
5-éig. Pázmány ez időtájt, felakarván használni egyháza ér
dekében azt a bizalmas viszonyt, amelyben I. Rákóczy 
György erdélyi fejedelemhez állott, az erdélyi püspökség 
betöltését vette tervbe. Mint maga mondja, a pápához 1635 
augusztus 27-én irt levelében »sokáig keresett buzgó és 
áldozatkész férfiút, aki Erdélyben a főpapi hivatás betölté
sére alkalmas és hajlandó volna.« Végre Simándira esett 
választása, akit az ő előterjesztésére azután II. Ferdinánd 
1634 elején ki is nevezett s a pápának megerősítés végett 
bemutatott. A megerősítést azonban Róma a magyar királyi 
kegyúri jog terjedelme tekintetében támadt nehézségek miatt 
megtagadta. Később elnyerte még a csornai és siklósi 
apátságokat.

Liber Ruber 163. Liber Cantoralis 210. P ray : Specimen Hierarchiáé II. 
279. Szereday 217. F raknó i: A magyar kir. kegyúri jog története 334.

1629 april 21 —1644. K isd y  B e n e d e k . 1598-ban szüle
tett Szécsény nógrádmegyei mezővárosban. Elvégezvén a 
humaniórákat Nagyszombatban s a logikát Bécsben, 1619-ben 
Rómába megy, ahol a Collegium-germanico-hungaricumban 
négy éven át hallgatja a theologiát. 1622-ben visszatér ha
zájába s november 25-én szerpappá, 26-án pedig áldozárrá 
szenteltetik. Azután Pázmány káplánja lesz, ahol nagyon jó 
alkalma van az egyházkormányzati ügyekbe betekintést 
nyerni s egyúttal beletanulni az egyház szabadságáért 
vívandó küzdelmekbe. Miután egyideig Sellyén plébános 
volt, 1624-ben pozsonyi kanonokká neveztetik ki, ahonnan
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Pázmány jóvoltából 1629 ápril 21-én esztergomi kanonokká 
és honti főesperessé lesz. 1631-ben szentgyörgymezei pré
posttá és főszékesegyházi főesperessé lép elő, 1636-ban 
éneklőkanonok és hatvani prépost, 1642 julius 12-én pedig 
nagypréposttá lesz. 1644 szeptember 24-én szerémi, 1646 
ápril 12-én váradi püspökké s ugyezen hó 23-án pozsonyi 
préposttá neveztetik ki. Az 1647-iki országgyűlés többször em
líti, mint azon bizottság tagját, amely az Ausztria, Stájer és 
Magyarország közt fenforgó vitás határkérdések békés el
intézésére küldetett ki. 1648 február 2-án a királyi kinevezés 
áthelyezi őt az egri püspöki székre. Itt első gondja volt 
káptalanét átköltöztetni Jászóra, ahol a ferenczrendiek tem
plomában egy díszes oltárt is emelt ez alkalommal. 1657-ben 
a kassai virágzó tanodát akadémiai rangra emeli s a bölcsé
szeti s hittudományi kar tanárainak ellátására 60,000 4 rtos 
alapítványt tesz. Meghalt Jászón 1660 junius 22-én; te
temei Kassán tétettek nyagalomra. Halála előtt való napon 
kelt végrendeletében úgy intézkedett, hogy a pozsonyi káp
talannál 1649 augusztus 23-án elhelyezett 30,000 forintja egy 
Kassán létesítendő papnevelő intézet megalapítására fordit- 
tassék, és ezen kívül Kassán egy telket, Gőnyön pedig egy 
rész jószágot hagyományozott a létesítendő intézetnek. Káp
talanéra is 6000 forintot hagyott.

1651-ben az ő költségén jelent meg a sokak által' 
Ragyóczy Péter egri kanonoknak tulajdonított »Cantus 
catholici. Régi és Új Deák és Magyar ájitatos egyházi 
Énekek és Litániák.«

Liber Ruber 33. feljegyzései szerint 1646-ban lett volna nagypréposttá, 
de ekkor már Zongor volt az. Liber Cantoralis 18. Péterffy II. 245. 369. 
L ányi: Magyarföld történetei II. 294. Katholikus Clerus érdemei II. 42. Schmitth: 
Episcopi Agrienses III. 251 — 266. Magyar Sión 1863. évf. n o — 114. Dankó 
I. Hymnariuma 64. Rimely : Capitulum Posoniense 241.

1630 október 30—1639. Z ó ly o m i J á n o s . 1618-tól Bars- 
Szentkereszten plébános. 1630-ban lett esztergomi kanonok 
s egyúttal Nagyszombatban tót hitszónok. 1634-ben nyitrai 
főesperessé lép elő. Meghalt 1639-ben. Házát a káptalanra 
ha gy ományozta.

Liber Ruber 163. Liber Cantoralis 210. Kemp csak 1636-ban említi. 
Ném ethy: Series Parochorum 1044.
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1630 deczember 5 —1642. B á g h y  J ó z se f . Született 
Gyöngyösön; atyja Kelemen, anyja Gálfy Erzsébet volt. 
Mielőtt az egyházi pályára lépett volna, Pyber János egri 
püspök unokaöcscseit tanította. 18 éves volt, midőn 1623 
márczius 10-én felvette a kisebb rendeket, mint az esztergomi 
egyházmegye növendékpapja. 1624 november 4-én elöljárói 
Bécsbe küldik tanulmányai folytatására. Elvégezvén itt a 
theologiát, 1628-ban Nagyszombatban áldozárrá szenteltetik, 
és röviddel reá Püspökibe teszik plébánosnak. 1630 deczember 
5-én esztergomi kanonokká lesz, 1638-ban a zsinaton mint 
komáromi főesperes, zebegényi apát és apostoli protonotárius 
szerepel. 1641 deczember 15-én elnyeri az éneklőkanonok- 
ságot, miután már előbb a szentgyörgymezei prépostságot 
is bírta, 1641-ben pedig őrkanonokká lép elő. 1642-ben halt 
meg Érsekújvárban, mint e hely plébánosa.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 8. Nr. 21. 
Lib. 15. A. 1641. Fol. 474. Liber Cantoralis 210. Péterffy II. 375.

1631 márczius 24—1642. A p á th y  M árton  kanonok s 
később nógrádi főesperes. Mint ilyen 1634-ben egyház
látogatást tartott főesperessége területén, és itt mindössze 
csak kilencz plébánost talált s ezek közül is csak öten 
voltak áldozárrá szentelve. Meghalt 1642-ben mint nyitrai 
főesperes, mely javadalmát 1639-től élvezte.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 66. Fasc. 3. Nr. 12. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 15. A. 1638. Föl. 130. Liber Ruber 
164. Liber Cantoralis 210.

1631 ápril 23—1646. B o rd á es  G e r g e ly . Született Kecs
keméten. Egyidőben a gyöngyösi iskolának igazgatója volt, 
1631-ben esztergomi kanonokká lett, 1644-ben pedig nóg
rádi főesperessé léptettetett elő. Meghalt az 1646. év végén.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 57. Fasc. 3. Nr. '15. 
Liber Ruber 164. Liber Cantoralis 210.

1631 — 1634. O rb ovai J a k u s ie s  G y ö r g y  báró. Tren- 
csénmegyében Pruszkán született. Atyja András, anyja Thurzó 
György leánya, Judit, lutheránus vallásuak voltak, s ő is 
csak 16 éves korában tért vissza az egyházba a hírneves 
Lamormaini atya vezetése alatt, sőt édes anyját is rábírta.
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hogy példáját kövesse. 1630-ban, húsz éves korában, az 
örök városba megy, s itt a Collegium-germanico-hungari- 
cumban fejezi be tanulmányait, amelyek végeztével VIII. 
Orbán pápa kamarásává nevezi ki. Már a következő évben 
Nagyszombatban találjuk őt, mint az esztergomi káptalan 
tagját és szentistváni prépostot, 1633-ban ó-budai prépost, 
1634-ben érseki helynök, 1635-ben pedig szerémi püspök és 
október 20-án pozsonyi prépost lesz. Ekkor ajándékozta Veréb 
és Pázmánd nevű birtokait a jezsuitáknak. 1638-ban vesz
prémi püspökké történt kineveztetése alkalmával, mivel még 
nem töltötte be 30. évét és protestáns szülők gyermeke volt, a 
pápa azon megjegyzéssel adta meg számára a felmentést, hogy 
»Magyarország irányában elnézőnek kell lenni.« Még ugyan
ezen évben a határvizsgáló bizottság tagjává választatván, a 
lengyel királynál jár követi minőségben a lublói vár ügyében. 
Tagja volt ezenkívül a szlavóniai és horvátországi rendek 
sérelmeinek megvizsgálására alakított bizottságnak is. — 
1642-ben áthelyeztetett az egri püspöki székre, s mint ilyen 
Heves-Szolnokmegye főispánja és királyi tanácsos lesz. 
1644 szeptember 15-én elnyeri a sághi prépostságot. 1644 
őszén a főpapság megbízásából Rómába megy, hogy a 
szentszéknél a pápai megerősítésért fizetni szokott dijak el
engedését kieszközölje. Megbízatása kiterjedt továbbá arra 
is, hogy Magyarország védelmére pénzsegélyt kérjen, s hogy 
a pápa közbenjárását megnyerje annak keresztülvitelére, 
hogy a franczia király a törökkel és az erdélyi fejedelemmel 
III. Ferdinánd ellen ne szövetkezzék. Ha nem is teljes 
sikerrel, de több, tekintetben örvendetes eredménynyel járt 
el megbízatásában. Egyik főtörekvését képezte a kapuczinus 
atyák megtelepítése az országban. Pruszkán ferenczrendi 
kolostort alapított. Komáromban pedig a jezsuitádat telepí
tette meg. Meghalt 1648 november 21-én. Születési helyén 
temettetett el a ferenczrendiek templomában, amelynek 
homlokzatára még életében e feliratot vésette: »Orate pro 
Georgio Jakusith Episcopo Vesprimiensi, qui mole peccatorum 
pressus hoc monasterium e fundamentis erexit Anno Domini 
1 6 4 1 .«
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Ily czimü munkát tett közzé: »A szent olvasó-társulat 
Németből magyarítva. Nagyszombat, 1636.«

Szabó kézirata 77. Nagy I. V. 289. Schmitth: Episcopi Agrienses III. 
238— 250. Róka 426—431. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei III. 307. 
Magyar Clerus érdemei II. 71. Történelmi Tár 1891. évf. 514. R im ely: Capi
tulum Posoniense 241. Steinhuber I. 466. Fraknói: A magyar kir. kegyúri 
jog története 360. Zelliger tévesen írja, hogy Orbován Horvátországban szüle
tett. 208.

1631 —1640. BŐjthe M ik lós. Alig tudunk felőle valamit, 
daczára annak, hogy a káptalanban is előkelőbb állást töl
tött be, de sem a Liber Ruber, sem a Liber Cantoralis Írója 
nem foglalkozik vele bővebben. Kemp szerint 1631-ben ne
veztetett ki esztergomi olvasókanonokká, miután már előbb 
a győri káptalanban hasonló javadalommal bírt. Más fel
jegyzések szerint ekkor csak kanonok lesz s 1634 február 
16-án léptettetik elő szentistváni préposttá, végül pedig 
mint olvasókanonok és érseki helynök szerepel. A győr- 
egyházmegyei névtárban viszont azt olvassuk, hogy 1616— 
1634-ig volt Győrben olvasókanonok és sághi prépost. 1638— 
1640-ig a szerémi püspökségben találjuk őt. A Liber Ruber 
feljegyzései szerint kiváló jogász volt. Tagja volt a királyi 
táblának. Végrendeletében, a melyet 1639-ben irt meg, egy 
valamikor Pázmány tulajdonát képező aranyozott ezüst kor
sót hagyományozott Lósy prímásnak, hagyatékát pedig a 
szegények, a papnevelő intézet és a ferenczrendi atyák közt 
osztotta fel. Meghalt 1640-ben.

Nagy szorgalommal kidolgozott beszédeit végrendeleté
ben Czeho István soproni plébánosnak hagyományozta, aki 
azokat sajtó alá rendezte. O pedig a következő' munkát 
adta k i : Mariale Manuale Sodalitatis Immaculatae B. Μ. 
V. Mariae, Patronae Hungáriáé, Posonii, 1638.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 53. Fase. 4. Nr. IO. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 14. A. 1635. Fol. 427. 429. Lib. 15. 
A. 1639. Fol. 216. Capsa 40. Fase. 8. Nr. 16. Capsa 68. Fase. 8. Nr. 13.' 
Szabó kézirata 77. Lendvay: Dignitates 170. Péterffy II. 328. Zelliger 54.' 
K ollányi: A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története 196'. 
Schematismus Jauriensis 31. Gams 379.

1632 február 20—1648. S z é c h é n y i G y ö rg y . Atyja 
Márton, anyja Baán Sára volt. Szécsényben, Nógrádmegyé-
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ben laktak, ahol édes atyja katona, valószínűleg hadnagy 
volt. Hivatásához méltón egy ütközetben halt hősies halált. 
Gyermekük György is itt Szécsényben született 1592-ben. 
Édes anyja, miután özvegységre jutott, Budára költözött, 
de ezt később kénytelen lévén a török miatt elhagyni, He
vesmegyébe, Gyöngyösre ment lakni, hol György, Sennyei 
László jezsuita tanúsága szerint, nevekedett. Mint Pázmány
nak távoli rokona, ő is az egyházi pályát választotta és 
1623 márczius 10-én vette fel a kisebb rendeket. Miután 
két éven át Nagyszombatban bölcsészetet hallgatott, 1625 
február 8-án a Pázmáneumba küldetett, ahol iÓ3j_ augusztus 
10-én a theologia tudorává avattatik. Bécsben tartotta meg 
első szent miséjét is, 1635 február 5-én. Alig néhány nap 
múlva Pázmány Sellyére küldi plébánosnak, de már öt hó 
múlva, 1632 február 5-én esztergomi kanonokká és pap
neveldéi igazgatóvá nevezi ki. 1636-ban tornai főesperessé, 
1638-ban vágújhelyi préposttá, 1641-ben zólyomi főesperessé 
lesz. 1643 november 8-án Bosnyák István veszprémi püspök a 
Csanádi püspökségre ajánlotta őt a prímásnál, amit azután még 
e hó 20-án valóban el is nyert. 1644 junius 30-án ezeket 
írja Lippay prímásnak: »Felettébb való ennek az ellenség
nek (Rákóczy seregének) kegyetlensége a Katholikusokon. 
Jászóra reá mentek s az odavaló fráterek közöl kettőt vagy 
hármat otthon találván, untig verték őket, s megfosztották, 
csupa mezítelen bocsáták^s meg is ölték volna őket, ha az 
éjjeli setétség nem segítette volna őket nyavalájukban. A 
sebesi klastromot is fölverték, a barátok közöl először meg- 
herélték, azután megölték, a többi ugyan elszaladt, de azok 
közöl is egynéhány sebes. Egy katholikus embert találtak 
ott halva, csak akkor holt volt meg, mivel betegségében a 
mi háborúnkban oda rejtette volt magát. Harsadinak hitták 
a nyavalást; ez is emberséges hű ember volt; annak meg
holt testével is mit miveitek, rettenetes dolog; megfosztották 
és csupa mezítelen hatták, ide s tova hurczolták s rútul 
megvagdalták, marczangolták.«^' 1644 augusztus elején át
helyeztetik a pécsi püspökségre, de Rómából megerősítve 
csak jóval később, 1647 május 6-án lesz. 1647 ápril 22-én
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a szentistváni prépostságot nyeri el, 1648-ban pedig püspöki 
székét a veszprémivel cseréli fel. 1655 október 14-én irt 
egyik levelében Lippay érseknek azon panaszkodik, hogy 
kevés a papja. »Papjaim elhalnak — úgymond — magam 
is plébánoskodom.« 1656 január 30-án arról tudósítja az ér
seket, hogy Püsky János leakar mondani az ő javára a 
győri püspökségről; de már május 7-én közli ugyancsak 
Lippayval, hogy aligha lesz a dologból valami, mert Sze- 
lepcsényi, a kanczellár, ellene van az ő előléptetésének. 
1658-ban mindazonáltal már Győrött találjuk őt, 1668-ban 
pedig kalocsai érsekké neveztetik ki. 1671-ben azzal a ké
réssel fordul a királyi kamarához, hogy helyezzék vissza a 
már tíz évvel előbb neki/adományozott szentgotthárdi apát
ság birtokaiba, amelyekből hálátlan unokaöcscse őt kizavarta. 
Ekkor tájt irta neki Káldy Ferencz, hogy »az ő nála lete
lepedett szentgotthárdi jobbágyot az apátságnak visszaadja, 
de nem sok haszna lesz belőle, mert siket, és mint a Török, 
magtalan.« 1681-ben, mint kalocsai érsek, mondotta jubiláris 
miséjét Pécsben, a jezsuiták templomában, ahol első sz. mi
séjét is végezte. Az ünnepélyen jelen volt Lipót király, a 
nunczius és az egyházi, valamint a politikai élet előkelőségei. 
93 éves volt, midőn esztergomi érsekké lett 1685 már- 
czius 21-én.

Szécsényi Györgynek, »a szent, gazdag és tudósnak«, 
vagy mint egy bibornok mondá felőle: »a bőkezűség és 
adakozás csodájának« érdemeit elszámlálnunk úgyszólván 
teljes lehetetlen. A rendelkezésünkre álló tér erre nem elég. 
Sőt még arra sem, hogy az isteni tisztelet fényének emelésére, 
a hívek lelki üdvének gondozására, a szegények gyámoli- 
tására hozott áldozatait mind felsoroljuk. Nehányat mégis 
megemlítünk ezek közül. Győrött megtelepitette a jezsuitákat. 
Sümegen zárdát épít a ferenczrendieknek, a várost pedig 
kőfallal véteti körül. Felépíti a győri, keszői, rákosi várakat. 
Győrött konviktust, papnevelőt és kórházat alapit. Kőszegen 
a jezsuitáknak kollégiumot, Vasvárott a dominikánusoknak 
zárdát, Szombathelyen és Szent-Gotthárdon pedig templomot 
épít. Mint prímás Budán akadémiát, papnevelőt és konvik-
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tust, két plébániát létesít. A nemes ifjak nevelésére a 100,000 
forintért szerzett Nezsidert, egy másik finevelő intézetnek 
pedig a 30,000 forintért vett Nyúlást adományozza. A pap
nevelőnek pedig 80,000 forintot érő vas- és sopronmegyei 
birtokait ajándékozza. Mint győri püspök székesegyházára
25.000, a nemes ifjak nevelésére 18,000, a jezsuiták kollé
giumára 70,000, a papi nyugdíjalapra 30,000 forintot szentelt. 
Ezenkívül a székesegyházi kar alapjához 18,000 forinttal 
járul, a káptalanban végzendő misékre 12,000, a kórházra
10.000, az itt végzendő misékre 2000 forintot tesz le alapít
ványként. Mint veszprémi püspök 24,000 forintért megváltja 
a szentgotthárdi apátságot, 12,000 forinton pedig helyre- 
állittatja a zárdát és templomot. Az esztergomi és pozsonyi 
ferenczrendieknek külön-külön 20,000 forintot, az egri szer
vitáknak 30,000-et, a budai karmelitáknak 30,000-et, a budai 
kapuczinusoknak 20,000 forintot ad. Illaván a trinitáriusoknak 
zárdát alapit 80,000 forinton, az esztergomi kórház alapját 
20,000 írttal neveli. Késmárkon az apáczáknak 10,000 frtot, 
a pozsonyi Orsolyáknak 20,000, a klariszáknak 12,000 frtot 
juttat. A győri akadémiát 70,000, a pécsi gimnáziumot 50,000 
forinttal gazdagítja. Az egri gimnázium javára megváltotta 
a schavniki prépostságot 60,000 forinton. Az esztergomi 
jezsuitáknak s a gimnáziumra 50,000 forintot adott. A nagy- 
szombati konviktus 30,000 frtot, a lőcsei és trencséni egyen
ként 40,000-et kapott az ő nagylelkűségéből. Lipót király
nak a végvárak erődítéseire végrendeletében 180,000 forintot 
hagyományozott. És ezeken kívül még mennyit, mi mindenre 
adott, amiről mi nem tudunk. Valóban, ő az »adakozás és 
bőkezűség csodája« volt. Erős, lángoló hazafiságának jellem
zésére elég legyen felemlíteni azt, hogy midőn 1671-ben a 
bécsi udvarnak egy törvénytelen rendelete jelent meg, ő 
volt az egyetlen a tanácsosok közül, aki a magyar nemesi 
szabadság védelmére síkra szállott. »Elakad nyelvem, midőn 
beszélni akarok, reszket a kezem, elborítja szemeimet a 
köny, mikor ezeket írom, — kesereg a királyhoz írott leve
lében, melyben őt a rendelet visszavonására akarta rábírni -— 
mert előre látom a bajok egész Illáját, mely az adóból ke

16
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letkezni fog.« Meghalt Pozsonyban, 1695 február 18-án 103 
éves korában; ugyanitt lett a főtemplomban eltemetve.

Irodalmi munkáiból ezek maradtak reánk:
i. Concio Funebris pro Funebre — comitissae, Aurorae 

Catarinae Formontin — Adami de Bottyán quondam con- 
thoralis. Aula Coloniensi, 1654. — 2. Oratio qua ante/corona- 
tionem Seren, neo-electum Hung. Regem. Josephum I. est 
allocutus. — 3. Oratio peracta .coronatione ad Josephum I .— 
4. Az Evangéliumok és Epistolák, Melyeket Esztendő által 
olvastat az Anyaszentegyház. Nagyszombat, 1692.

Liber Ruber 164. Liber Cantoralis 73. Szabó kézirata 77. Péterffy 
II. 375. R óka 436— 442. Károlyi 103— n o .  K atona: Historia Colocensis 
ecclesiae. II. 95— 103. Brüsztle I. 426. Nagy I. X . 519. Franki: Pázmány Pé
ter és kora III. 211. Lányi: Magyarföld Egyháztörténetei II. 286. Pauler: 
Vesselényi Ferencz összeesküvése II. 249. Zeitiger 500.

1632 február 23—1637. F r isch  (Friccius) D á n ie l. 1628 
junius 17-én lett felszentelve. A Pázmány által 1630-ban 
Nagyszombatba összehívott zsinaton, mint rovenszkói plé
bános volt jelen. 1631-ben Szakolczára ment hasonló minő
ségben, 1632 február 23-án pedig esztergomi kanonokká 
neveztetik ki. Azonban mint ilyen is megmarad hívei között. 
1633 május 12-én pedig Nagy-Bresztovára ment plébánosnak. 
Meghalt 1637-ben.

Liber Cantoralis 211. Franki: Pázmány Péter és kora III. 128. Némethy: 
Series parochorum 578.

1632 február 23—1651. M ih á ly i I s tv á n . Gyöngyösön 
született, a theologiát 1624—1627-ig Rómában végezte a 
Collegium-germanico-hungaricumban. 1632 február 23-án 
esztergomi kanonokká installáltatik. 1638-ban káptalana kép
viseletében aláírja a nagyszombati zsinat határozatait. 1639-ben 
Lósy Imre érsek szent Antal rimaszombati oltárának igaz
gatójává nevezi ki, majd pécsváradi apát lesz. 1645-ben a 
nyitrai káptalanban olvasókanonokságot nyer és Püsky János 
püspök helynöke is lesz. 1646 február 25-én visszatér az 
esztergomi káptalanba és nyitrai főesperessé neveztetik ki, 
ahonnan 1650 január 24-én gömöri főesperessé lép elő. 
1648-ban a gyöngyösi jezsuitáknak egy solymosi (Heves- 
megye) malomrészt adományoz, a nyitrai káptalanban pedig 
1500 forintos mise-alapitványt tett. Meghalt 1651-ben.
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Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Ease. 3. Nr. 22. Lad. 56. 
Fase. I. Nr. 20. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 14. A. 1633. 
Föl. 331. Lib. 15. A. 1641. Föl. 457. Lib. 17. A. 1648. Föl. 174. Capsa 
47. Fase. 7. Nr. 7. Capsa 57. Fase. 8. Nr. 14. Liber Cantoralis 210. Péterffy 
II. 275. Vagner 228. Steinhuber I. 465.

1632 márczius i —1656. P á lffa lv a i J á n o s . Erdélyben 
született Pálfalván, 1600 táján. Felvétetvén az esztergomi 
főegyházmegyébe, 1626 január 21-én elöljárói a Pazmaneumba 
küldik, ahol tanulmányait végezte. 1630-ban lett a bölcsészet 
magisterévé felavatva. 1632 márczius i-én az esztergomi 
káptalan tagjává lesz, 1634-ben pedig Szereden plébánosko- 
dik. 1637 szeptember 15-én szentgyörgymezei prépost és 
érseki helynöknek íratik, már a rákövetkező évben azonban 
mint váradi kanonok és szentistváni prépost szerepel, midőn 
a nagyszombati zsinaton megjelenik. Úgy látszik még ebben 
az évben nyeri el az esztergomi őrkanonokságot is, és nem 
sokkal ez után az egri nagyprépostságot. 1648-ban tapolezai 
apát és leleszi prépost s még ez évben esztergomi olvasó
kanonok lesz. 1654-ben szepesi préposttá és erdélyi püspökké 
neveztetik ki, 1659-ben pedig a váradi püspökségre helyez
tetik át. Meghalt 1663 ápril 23-án.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 5. Nr. 9. Esztergomi 
Káptalani Országos Levéltár. Lib. 15. A. 1636. Föl. 54. Lib. 16. A. 1634. 
Föl. 196. Lib. 16. A. 1642. Föl. 54. Liber Ruber 210. Szabó kézirata 37. 
Péterffy II. 369. W agner: Analecta Scepusii III. I I I .  Schematismus H isto
ricus Varadiensis 92. Franki: Pázmány Péter és kora III . 128. Schematismus 
Agriensis 38.

1632—1645. S e te c z k i alias S v e te c s k a  G y ö r g y  ka
nonok. 1644-ben honti főesperessé lép elő.

Szabó kézirata 107. Kemp 153.

1634. B a lk a  M iklós kanonok. Ebben az évben említi 
Kemp, mint az esztergomi káptalan tagját. Értesülését nem 
tudjuk honnan merítette. Mi semmi nyomára nem akadtunk. 
Az tény, hogy 1621-ben már kanonok volt Nyitrán, ahol 
utóbb őrkanonokká lett előléptetve. Itt szerepel még 1641-ben 
is, .midőn végrendeletet csinál. Ebben elpanaszolja, hogy 
mennyi kellemetlensége volt Sembery István nyitrai olvasó
kanonok hagyatékával. »Minthogy szegény megholt Sem-

l t í*
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berynek Nittrai Lectornak — irja a 21. pontban — Testamen- 
tariusi voltunk szegény Gyöngyösy Mihál pappal, ki hagyott 
volt énnálam valami ládát, melyben pénzt mondottanak 
lenni, kit én sem láttam ; történt annak a ládának házamtul 
ellopása, mely ládát azután a füzesben megtalálván, üresen 
hoztak hozzám. Melynek ellopása és föl törése miatt, engemet 
informáltak mind az Úr eö Nga, s mind az Nemes Ca- 
ptolom. lm most azért utolsó órámon lévén életemnek, val
lom élő nyelvemmel, hogy bár szörnyű halállal haljak meg, 
ha én részes vagyok benne, és ha tudom is hova lett és 
ki dolga, azért méltatlan kerestenek eddig is rajtam.« 
Ugyanezen végrendeletében Telegdi érseknek egy aranyat, 
a nyitr^i káptalannak, nem lévén pénze, öt akó bort, a 
szegényeknek száz mércze búzát s a karnak egy ezüs
tös breviáriumot hagyományozott. Meghalt 1641 deczember 
8-án.

Kemp 153. Vagner 210.

1635 april 1 — 1640. M a g y a r b é li B o s n y á k  I s tv á n .
Eger megyében született 1606-ban; atyja Tamás, anyja 
Zádory Katalin. Iskoláit Bécsben végezte, ahol Pázmány 
által a Pazmaneum növendékei közé vétetett fel. A kisebb 
rendek elnyerése után elöljárói Rómába, a Collegium-germa- 
nico-hungaricumba küldik, ahová 1631 deczember 23-án 
érkezett meg. Mint másodéves theologus kezdette meg 
tanulmányait s folytatta négy éven át, 1635-ig. Mint a 
kollégium évkönyveiből kitűnik, inkább jómagaviselete és 
buzgósága által nyerte meg elöljáróinak megelégedését, mint 
tanulmányaiban való előmenetele által, amelyekben csak 
középszerű sikert tudott felmutatni. Letevén a theologiából 
a doktorátust, 1635 február 5-én visszatér hazájába, s már 
ápril i-én esztergomi kanonokká és bozóki préposttá nevez
tetik ki. 1638-ban sasvári főesperessé lép elő, 1639 november 
6-án pedig a pécsi püspökségre emeltetik, amelyben 1640 
ápril 30-án lesz megerősítve. Ugyanezen évben a távollévő 
kanczellárt is helyettesíti. 1642 november 21 -én a veszprémi, 
majd két év múlva, 1644 szeptember 5-én a nyitrai püspök
ségre helyeztetik át, mielőtt azonban ezt elfoglalta volna,
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meghal Nagyszombatban, 1644 szeptember 23-án, élete 
48-ik évében.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 15. A. 1636. Föl. 26. 
Lib. 15. A. 1648. Fol. 12g. Liber Ruber 146. Szabó, nem tudni mire tá
maszkodva, azt írja felőle kéziratában, hogy ferenczrendi is volt. Róka 431. 
Brüsztle I. 423. Steinhuber I. 463. Nagy I. XI. 206.

1636 január 3—1644. P o h r o n c z i S z e le p e sé n y i G y ö r g y ,
Nemes, de szegény szülőktől született 1595-ben Nagyszom
batban ; atyja Mihály, anyja Gyürky Zsuzsánna volt. Alsóbb 
iskoláit Nagyszombatban a jezsuitáknál végezte, s kiváló 
tehetségével magára vonván Pázmány figyelmét, ez őt 
Rómába küldötte. Itt nyerte bölcsészeti és theologiai kiké- 
peztetését. Tanuló évei alatt itt adja ki Pázmányt dicsőítő 
költeményét s ugyancsak neki ajánlja a Lugo János jelen
létében tartott theologiai vitáját is. Ebben közölte halhatat
lan pártfogójának sajátkezüleg készített arczképét ezzel az 
aláírással: »Georgius Szelepesényi invenit et fecit.« Rómát 
az 1634. év végén hagyja el, s visszatér hazájába. Máig meg
van az a bizonyítvány, amelyet ez alkalommal, november 
14-éről keltezve, az intézet elöljárói részére kiállítottak, s 
amelyben egyaránt magasztalják jámborságát, jó erkölcseit 
s a tudományokban való jártasságát. Visszatérte után 
főpásztora Szempczre küldi plébánosnak. Itt azonban csak 
rövid ideig működik, mert 1636 január 3-án már az eszter
gomi káptalan tagjává lesz. Az 1638-iki nagyszombati zsina
ton mint földvári apát írja alá magát. Később elnyeri a 
szentgyörgymezei prépostságot, 1641 deczember 15-én pedig 
az éneklőkanonokságot. 1642 november 21-én novi-i czimz. 
püspök s ugyanezen év deczember 27-én pilisi apát lesz. 
1643 julius 15-én a czimzetes püspökségről a Csanádi püs
pökségre emeltetik, s innen november 20-án a pécsire he
lyeztetik át. 1644-ben bozóki apát és szeptember 5-én 
veszprémi, majd egri püspök lesz. 1647 deczember 8-án 
ezeket Írja Lippaynak : »Senecában olvastam, hogy midőn 
valakinek elhalnak baráthi és jóakarói, maga se reméljen 
hosszú életet, mivel az olyan casusokkal mintegy disponál- 
tatik ad pacate moriendum, hogy elválván itten e világon
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azoktól, inkább kívánkozzék a másvilágra hozzájok. En velem 
szinte úgy történék; ez két vagy három esztendőben elhala 
közülünk elsőben Bosnyák Uram, utánna Kopcsányi Uram, 
és most szegény Jakusics Uram. Et ecce relictus sum ego 
solus servus unus.« 1657-ben kalocsai érsekké neveztetik 
ki, midőn pedig az esztergomi érsekség Lippay halálával 
1666 január 3-án megürült, a király január 15-én őt emelte 
az ország ezen legfőbb egyházi méltóságára. Mint kan- 
czellár és királyi helytartó, megbecsülhetlen szolgálatokat 
tett az országnak és a királynak. Élete veszélyeztetésével 
kétszer járt mint követ Budán a töröknél, három ízben volt 
Konstantinápolyban, két ízben pedig Erdélyben és Lengyel- 
országban. Bár tántorithatlan hive volt a királynak, az alkot
mány ellen elkövetett sérelmek alkalmával ő is részt vett a 
Vesselényiek és Zrínyiek azon tanácskozásaiban, amelyekben 
az ország bajainak orvoslása felől folyt a szó. A forradalom
tól azonban irtózott, s midőn látta, hogy az elégületlenség 
keresztül tör a törvényes korlátokon, idejekorán visszavonult. 
Midőn azonban az összeesküvés fölfedeztetvén, annak részesei 
részint kivégeztettek, részint börtönbe vettettek s megtorlásul 
még keményebb, még törvénytelenebb eljárással akarták 
elfojtani a szabadságát féltékenyen őriző nemzet feljajdulását, 
ő ismét felemelte szavát és nem szűnt meg mérsékletre, 
igazságra és törvényességre inteni az intéző köröket. Sőt 
amikor emiatt helytartói méltóságának letevésére szólították 
fel, oly hangon kezde szólani, hogy jóakarói kénytelenek 
voltak eszébe juttatni, hogy egyedül nem harczolhat egy 
egész hadsereg ellen.

A lelkében élő honszerelem azonban nemcsak szó
beszédre késztető, hanem áldozatkész tettekre is. A török 
ellen vívott küzdelmek alatt a hadipénztárba 493,000 forintot 
szolgáltatott be, s Bécs ostromlásának idején minden ezüstjét 
pénzverésre adta s midőn mindez kevésnek bizonyult, bele
egyezett abba, hogy a háború viselésének költségeire 117,000 
frtot érő terményeit foglalják le, 150,000 forintra becsült 
ausztriai és morvaországi birtokain kívül.

Emellett bőségesen adott azokra az intézményekre is,
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amelyeknek létesítése és fentartása a katholikus vallás 
érdekeinek védelmére voltak rendelve. Szakolczán 95,000 
forinttal kollégiumot alapit a Lippay által letelepített jezsuiták 
részére. Zsolnán 30,000 forintnyi alapitványnyal hozza be az 
atyákat. Pozsonyban megtelepiti az irgalmasokat, Szent- 
Györgyön (Pozsonymegyében) a piaristákat, Budán a kar
melitákat. 1678-ban új papnevelő intézetet és nemesi fineveldét 
létesít Nagyszombatban, a Pazmaneum tőkéjének gyarapí
tásához pedig 17,000 forinttal járul. 1682 október 23-án 
Nagyszombatba nemzeti zsinatot hí össze, hogy a franczia 
papság tételeit kárhoztassák. Buzgóságát mégis legjobban 
bizonyítja az az örvendetes tudósítás, amelyben X. Kelemen 
pápát arról értesíti, hogy négy év leforgása alatt, egyedül 
az esztergomi főegyházmegye területén, több mint 63,000 
lélek lett megnyerve az egyház szent és igaz ügyének.

Mindezek után azt hiszszük nem kell hosszasabban bi
zonyítanunk, hogy Pauler némely tekintetben túlszigorúan, 
sőt igazságtalanul ítélte meg őt, midőn munkájában ezeket 
irta felőle: »Pázmány tanítványa, 22 éven át kanczellár, 
buzgó, kemény katholikus, okos, erélyes férfiú, ki alacsony 
származása daczára magasra vitte és a diplomácziai pályán, 
is Törökországban, Erdélyben és Lengyelországban több 
ízben szerencsével működött, de nem az oppositió embere. 
Az udvarnak mindig és mindenben hű szolgája. Inkább volt 
tót, mint magyar; a bort jobban szerette, mint egyházi 
állásához illett volna. Pénz vágyó ember volt.«

A jó főpásztor, a jó hazafi s a nemeslelkü emberbarát 
1685-ben halt meg Letoviczon, Horvátországban, kilencz- 
venedik életévében s végrendeletében kifejezett óhajtása 
szerint Mária-Czellben temettetett el. Tőle maradt reánk az 
esztergomi kincstárban őrzött s a koronázáskor használni 
szokott drága pacificale.

Főpásztori levelein és szentbeszédein kívül egy magyar 
énekes könyvet adott ki, mely »Istenes Énekek« czim alatt 
1672-ben jelent meg először.

Szabó kézirata 49. Nagy I. X . 582. Emlékkönyv az esztergomi növen
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolája ötvenedik évfordulója alkalmával. Esz
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tergom, 1883. 224. Pauler I. 83. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei II. 238. 
Magyar clérus érdemei II. 27. Steinhuber I. 459. Róka 432. Schm itth: Archi- 
episcopi Strigonienses II. 151 — 163. Memoria Episcopatus Nitriensis 363— 368· 
Békefy : A pilisi apátság története 33.

1636 január 3—1653. S z e n tb e n e d e k i F er en cz . 1630-ban 
a Pazmaneum növendéke, 1631-ben baccalaureus leéz a 
bölcsészetből, 1634-től pedig komjáthi plébános. 1636 január 
3-án esztergomi kanonokká neveztetik ki, de egyúttal plé
bániáját is megtartja. 1641-ben Újlakra költözik plébános
nak, 1643-ban pedig tornai főesperessé lép elő. Meghalt 
1653-ban. Végrendeletében, testvérének a török fogságból 
való kiszabadítására 200 forintot, a ki érdemült papok ellá
tására 300 frtot, misealapitványokra pedig 1000 forintot 
hagyományozott.

Liber Cantoralis 211. Némethy: Series Parochorum 959.
1636 január 4—1640. S y lla  G ásp ár. 1628—1635-ig 

Rómában tartózkodik, mint a Collegium-germanico-hunga- 
ricum növendéke. 1636 január 4-én installálják esztergomi 
kanonoknak. Meghalt 1640-ben.

Liber Cantoralis 211. Steinhuber I. 462. Kemp 153.

1636 január 4—1644. B u z ia n k o v ic s  P á l. Született 
Nagyszombatban. 1627 — 1634-ig Rómában tanul a Collegium- 
germanico-hungaricumban. Hazatérvén, Egyházgellére téte
tik plébánosnak. 1636 január 4-én esztergomi kanonokká 
lesz, s még ugyanezen évben a honti főesperességet is 
elnyeri. Meghalt 1644-ben. Nagyszombati házát a káptalanra 
hagyományozta.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 8. Nr. 24. 
Liber Ruber 164. Liber Cantoralis 211. Steinhuber I. 463. Némethy, 517.

1636 ápril 7 — 164g. S e n k v ie z i alias G erb ieh ich  M árk.
1625-ben mint 20 éves ifjú a Pazmaneumba megy tanul
mányai folytatására. 1636 ápril 7-én esztergomi kanonokká 
lesz, 1647-ben pedig gömöri főesperessé lép elő. Meghalt 
1649 deczember 6-án éjjeli 11 óra körül. Végrendeletében 
misealapitványt tett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 17. A. 1649. Föl. 311. 
Liber Cantoralis 211. Péterffy: Sacra Concilia II. 314.

1636. B a jc sy  J á n o s  kanonok.
Csak Kempnél találtam nyomát 153.
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1637 október 13—1668. P o s g a y  M ik lós. Született 
Nagyszombatban. 1631 szeptember 20-án vette fel a kisebb 
rendeket, 1634 szeptember 5-én pedig Rómába megy, hogy 
a Collegium-germanico-hungaricumban tanulmányait befe
jezze. Visszatérte után azonnal bejut az esztergomi káptalanba 
1637 október 13-án; 1644-ben komáromi főesperessé lép elő. 
Ebben az időben volt a káptalan jószágfelügyelője is, mely 
hivatala sok gondot okozott neki. April i-én írja az érsek
nek, hogy a káptalan által a hadsereg részére megajánlott 
4000 mérő gabonát sem Újvárba nem képes beszállítani, 
sem megőröltetni. Május 2-iki levelében azon panaszkodik, 
hogy a császári sereg a káptalan javait pusztítja, s hogy 
már 1000 rőf posztót szállított a táborba. Május 4-én kelt 
soraiban keserű panaszra fakad a káptalan azon eljárása 
ellen, hogy a szokás ellenére ismét megerősítették a szent- 
benedeki praefectusságban. Sokan arról vádolják, hogy a 
prímásnál a besúgó szerepét játszta a káptalan rovására. 
Készebb lenne a legnyomorultabb falura kimenni plébá
nosnak, de ha főpásztora akarja, megnyugszik sorsában. 
Junius 21-én arra kéri az érseket, hogy ajánlja őt a felség
nél a beszterczebányai sz. Erzsébet kórház igazgatóságára. 
1645 deczember 14-én őrkanonokká lesz, 1646 ápril 22-én 
aradi préposttá avattatik fel, 1647-ben pedig az eddigieken 
felül bírja még a földvári apátságot, szent György oltárának 
igazgatóságát és egy soproni javadalmat. 1651 -ben az éneklő- 
kanonokságot nyeri el, 1666-ban végre nagyprépost és 
scopiai felszentelt püspök lesz. Meghalt 1668 február 18-án. 
A B. Szűz szeplőtelen fogantatásának tiszteletére egy mise- 
alapitványt tett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 17. A. 1648. Föl. 137. 
199. Lib. 18. A. 1657. Föl. 720. A. 1663. Föl. 1062. Liber Ruber 33. Liber 
Cantoralis 2 11. Szabó kézirata 20. Steinhuber I. 460.

1637 deczember 14—1658. T e le g d i G y ö r g y . Telegdi 
Jánosnak, kalocsai érsek és nyitrai püspöknek unoka- 
öcscse. 1630— 1636-ig Rómában tanul a Collegium-germanico- 
hungaricumban, midőn nagybátyja 1631 julius 31-én a 
nyitrai káptalanban egy stallumot adományoz neki. 1637
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deczember 14-én esztergomi kanonokká lesz, 1638-ban pedig 
zólyomi főesperessé lép elő. 1641 deczember 15-én Lósy 
Imre prímás szekszárdi apáttá avatja, s még ugyanezen esz
tendőben nyeri el, ápril 6-án, a szentgyörgymezei prépostságot. 
1645-ben lemond az esztergomi káptalanban bírt összes 
javadalmairól és Győrbe költözik, ahol őrkanonokká lesz. 
1652-ben Pozsonyban lakik betegen, a ferenczrendiek zár
dájában, ahol 1658-ban meg is halt. Végrendeletében az 
esztergomi káptalannál misealapitványt tett.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 8. Nr. 2. Lad. 52. 
Fasc. 4. Nr. I I .  Liber Ruber 59. Liber Cantoralis 62. Péterffy II. 375. 
Rimely: Capitulum Posoniense 271. Steinhuber I. 460. Fraknói: A szekszárdi 
apátság története 48. Vagner 215. Kemp hibásan teszi halálát 1648-ra 153., 
úgyszintén a győri egyházmegyei névtár összeállítója is 33.

1638 márczius 18—. G y ö n g y ö sy  M ihály . Az 1614— 
1621-ig terjedő éveket a római Collegium-germanico-hun- 
garicumban tölti. Az 1617. év táján nyitrai kanonok lesz, 
1628-ban pedig már mint őrkanonok ir alá egy oklevelet. 
Az 1630-iki nemzeti zsinaton őt is beválasztják abba a 
bizottságba, mely a szepesi prépost ügyét, kit egyházi jog
hatósága gyakorlásában a krakói püspök akadályozott, volt 
megvizsgálandó. 1636 körül sz. Jakabról czimzett silisi apáttá 
neveztetett ki. 1638 márczius 18-án esztergomi kanonokká 
s még ugyanazon évben nyitrai főesperessé lett. Életének 
további folyamáról nem jutott reánk értesítés.

Liber Cantoralis 211. Péterffy II. 375. Steinhuber I. 465. Vagner 208.

1638 ápril 22—. F e h é r v á r y  M ihály  J á n o s . 1633— 1638-ig 
Érsekújvárott plébános. 1634-ben sajnálatra méltó dolog esett 
meg vele. A főesperes egy szombat délutánján kőrútjában 
Újvárba érkezett; a plébános azonban annyira átengedte 
magát délben az asztal örömeinek, hogy nem fogadhatta őt, 
s a vesperát is a főesperesnek kellett elvégeznie. Másnap, 
vasárnap azonban már együttesen végezték az isteni tiszte
letet, az egyik misézett, a másik prédikált. Később, úgylátszik, 
már ura lett az ilyen gyöngeségeknek, mert 1638 ápril 22-én 
esztergomi kanonokká installáltatott. Többet nem tudunk 
felőle.
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Liber Cantoralis 211. Némethy 568.
1638 május i —1675. L u z sé n sz k y  J o a k im . Született 

1602-ben. Atyja, Sámuel, valamint édes anyja is, Mariásfalvi 
Pasintora Hedvig, előkelő nemesi családból származtak. 
Elvégezvén Bécsben a theologiát, miután 1629 szeptember 
22-én felszenteltetett, Pázmány káplánja lett, aki ez időtájt 
neki adományozta a sz. Katalin oltárának igazgatóságát. 
1630-ban szepesi, 1638 május i-én esztergomi kanonokká 
lett; 1645 márczius 19-én a nyitrai főesperességet és a ze- 
begényi apátságot, 1656 augusztus 30-án az esztergomi 
őrkanonokságot, 1663 julius 19-én a szenttamási prépostságot, 
majd a.szerémi püspökséget, végre 1675-ben a szepesi pré
postságot és váradi püspökséget nyerte el. Püspökké szen- 
teltetése azonban csak három év múlva, 1678-ban történt 
meg. — 1676 augusztus 15-én Szelepcsényihez intézett le
velében azon panaszkodik, hogy elődje, Bársony György, 
összes marhaállományát inkább gróf Csáky Istvánnak adta 
el, mint neki. Enélkül pedig nem lehet gazdálkodni. Ka- 
nonokja is csak kilencz van, akik közül háromnak semmi 
hasznát nem veheti. A két apátnak derogál segédkezni az 
isteni tiszteletnél és sem akolitus, sem turifer nincs. 1680 
február 27-én Berzeviczy András őrkanonokot Nagyszom
batba küldi, hogy az érseki konferenczián részt vegyen, 
és hogy a káptalannál üresedésbe jött állásokra vonatkozólag 
a kellő felvilágosításokat megtegye. Ekkor már nem a leg- 
örvendetesebb híreket írja egészségi állapotáról. »Lábaim — 
olvassuk levelében — tőlem elbúcsúzván, gyakrabban ágyat 
nyomok ; nem is remélem már most többször, hogy lábaimon 
annyira járhassak, hanem midőn koporsómba való szállásra 
vétessenek föl.« Meghalt 1681 február 6-án, 79 éves korá
ban. A szepesi prépostság templomában szép márvány oltárt 
emeltetett azon kötelezettséggel, hogy egy áldozár minden 
héten misét mutasson be rajta a megholt hívek lelkiüdveért. 
A jezsuiták bécsi háza neki ajánlotta Nieremberg Özséb 
»De apparitione in Spiritu et veritate« czimü Nagyszom
batban, 1663-ban megjelent munkáját.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1654. Föl. 458.
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Lib. 20. A. 1671. Fol. 205. Liber Ruber 51. Szabó kézirata 59. Wagner Ana
lecta Scepusii. III . 118. Schematismus Historicus Varadiensis 93.

1638—1642. P is z te s  J á n o s . Tanulmányait a nagy- 
szombati papnevelő intézetben, majd 1627 — 1634-ig Rómában 
a Collegium-germanico-hungaricumban végezte. 1638-ban esz
tergomi kanonokká neveztetik ki, nem sokkal rá pedig a 
barsi főesperességet nyerte el.

Liber Cantoralis 2 i i .  Steinhuber tévesen Tóbiásnak nevezi I. 462.
1639 május i —1648. R é v a y  M iklós. Atyja, Márton, 

túróczmegyei főispán, anyja Eszterházy Zsófia. Született 
1612 junius 13-án Trebosztón. Előbb Bécsben, azután Grácz- 
ban tanult. 1639 ápril 17-én felszenteltetett s nem egész 
két két múlva, május i-én esztergomi kanonokká neveztetett 
ki, 1645 deczember 16-án pedig zólyomi főesperessé lép elő. Egy 
alkalommal valami káptalani küldetéssel járt kint s elragadták 
lovai; mire ő oly szerencsétlenül ugrott ki kocsijából, hogy 
lábát törte. A sebet — mint naplófeljegyzése szól — a 
borbélyok nem tudván begyógyítani, sok szenvedés után 
.meghalt 1648 február 27-én Nagyszombatban; ugyanitt lett 
eltemetve márczius 4-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 17. A. 1647. Föl. 61. 
Liber Cantoralis 181. Nagy I. IX . 704. Történelmi Tár III. 253. VI. 95.

1639 julius 2—1644. B o le r á z y  T ób iás. 1632-ben Sas
váron találjuk őt, mint plébánost és alesperest. Az ugyan
ezen évben megtartott egyházlátogatás alkalmával a főesperes 
minden tekintetben csak jót és szépet hallott felőle. 1633-ban 
Szakolczára megy plébánosnak, 1639 julius 2-án pedig esz
tergomi kanonokká és tót hitszónokká lesz. Meghalt 1644-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 8. N'r. 26. 27. 
Liber Cantoralis 211. Némethy 507.

1640 október 23—1655. T a rn ó czy  M á ty á s. Atyja, 
János, nyitramegyei szolgabiró, anyja Viszocsányi Ilona. 
Született 1605 táján Nyitramegyében, Alsó-Lelóczon. Tanul
mányait részint Olmüczben, részint a Pazmaneumban végezte. 
1631-ben felszenteltetvén, Kereskényben plébánossá lett, ahol 
a protestánsoktól visszaszerezte, a híveitől elfoglalt templomot. 
1638-ban a nyitrai káptalanban elnyeri az őrkanonoki stal- 
lumot. Innen a nagyszombati papnevelő intézethez lelki-
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igazgatónak, majd 1640 október 23-án esztergomi kanonok
nak lett kinevezve. 1644 márczius 29-én engedélyt kér, hogy 
az örök városba utazhassák. Ebben az évben már az 
Oltáriszentség oltárának igazgatója volt. 1644 deczember
13-án a szenttamási prépostságra, 1647-ben az olvasókano- 
nokságra lép elő. Mint zalavári apát neveztetik ki 1648- 
ban Csanádi püspökké és szepesi préposttá. Püspökségében 
Róma 1650 ápril 4-én erősiti meg és szeptember 18-án 
szenteli őt fel Nagyszombatban, a jezsuiták templomában 
Lippay. Egyházmegyéjét személyesen akarta meglátogatni, 
még pedig gyalog, egyszerű ferenczrendi öltözetben, e 
szándékáról azonban barátai, tekintettel a török miatti 
veszélyre, lebeszélték őt. 1651-ben a király a váczi püs
pöki székre helyezi át, 1654-ben pedig a pozsonyi pré- 
postságot nyeri el. Ez évben, midőn a prímás arra szólította 
fel, hogy gondoskodjék papjainak kiképeztetéséről és küld
jön nehány ifjút saját költségén a nagyszombati papnevelő , 
intézetbe, panaszos hangon válaszolja, hogy az oly nagy 
kiterjedésű egyházmegyéje területén mindössze csak öt kath. 
plébánia van, s egyébként is, minekutánna csak három 
helyről kap tizedet, jövedelme oly annyira megcsappant, . 
hogy alig képes belőle állásához mérten megélni. 1654-ben 
egy veszélyes műtétet végeztek rajta — szerencsés ered
ménynyel, s a bécsi orvos ez alkalommal február 11 Tén 
Lippayhoz intézett levelében azon reményének ad kifejezést, 
hogy a püspök egészsége rövid idő alatt teljesen helyre áll. ** 
Csakugyan fel is épült. 1655 augusztus 17-én Elorvátor- 
szágba utazott, a czisztercziták vellehródi kolostorába, hol 
sz. Bernát ünnepén ő tartotta az ünnepélyes isteni tisztele
tet. Másnap, búcsút ve vén a szerzetesektől, útra kelt. Salix 
János apát kíséretében kocsizott Polcsovics felé, midőn egy
szerre csak megvadultak a lovak s eltörték a rudat. Ezt 
valahogy összekötözvén, folytatták utjokat, midőn ismét a 
kerekük mondta fel a szolgálatot. Új kereket nem tudván 
szerezni, kénytelenek voltak a vellehródi kolostortól kocsit 
kérni, amelyen visszahajtattak a szerzetesekhez. Éppen más
napra volt kitűzve a nagy Jubileum megünneplése. Tarnóczy
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ajánlkozott, hogy ő fogja az ünnepélyt megtartani, sőt 
midőn a megjelentek sokaságát látta, a bérmálás szent
ségét is kiszolgáltatta a híveknek. Eközben erős láz fogta 
el. Környezete kérte, hogy hagyja abba a szent ténykedést. 
De ő nem akart reájuk hallgatni. Erre még rosszabbul lett. 
Erezvén halálát közeledni, szent misét hallgatott, meggyónt, 
megáldozott és felvette az utolsó kenet szentségét. Meghalt 
augusztus 7-én esti 7 óra tájban; ugyanitt lett nyugalomra 
helyezve, az apátok temetkezési helyén. A szepesi prépostok 
névsorának egy kézirata a következőképen jellemzi ő t : »az 
Istennel való ritka egyesülés és mély alázatosság férfia volt, 
aki a császár által neki felajánlott esztergomi érsekséget el
fogadni nem akarta.« Nagy iskolabarát volt, aki nagyobb 
áldozatoktól sem riadt vissza, hogy az elődei által a Sze- 
pességben alapított tanintézeteket fentartsa.

Végrendeletében Palóczy Istvánnál elhelyezett 4000 
írtját a jezsuitákra hagyja. A prímásnak 3 hordó liszkai 
bort, két szépen hímzett erszényt, kehelyteritőt stb. hagyo
mányoz. Boraiból a pozsonyi jezsuiták 3 hordóval a felségnek 
tartanak fenn, a többit megtartják, úgyszintén öltönyeit, 
szőnyegeit, czoboly mentéit is. Sopronyi, szepesi pinczéiben 
lévő borait, pozsonyi gabonáját, kocsijainak, ezüstnemüinek 
árát a szegények, a szerzetes házak és a papnevelő intézetek 
közt osztotta föl. Mászt pozsonymegyei falut 8 ezer írtban 
már régebben a pozsonyi jezsuitákra ruházta át, kétezer 
forintot pedig azzal a rendeltetéssel hagyott a nagyszombati 
atyáknak, hogy ennek kamatain egy nyitramegyei protes
tánsból a katholikus vallásra visszatért jezsuita növendéket 
neveljenek fel.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 16. A. 1640. Fol. 118. 
Liber Cantoralis 211. Szabó kézirata 38. Wagner Analecta Scepusii III. 107. 
Rimely: Capitulum Posoniense 242. Karcsú V. 169— 172. Lányi: Magyar Cle
rus érdemei II. 37. Vagner 219.

1641 január 16—1652. R o h o n czy  I s tv á n . Először az 
1638-iki nagyszombati zsinaton találkozunk vele, mint zalavári 
apáttal. 1641 január 16-án neveztetik ki esztergomi kanonokká 
s vagy ebben, vagy a következő évben sasvári, nem sokkal
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utóbb pedig komáromi főesperessé. 1643 — 1650-ig Nagy
szombatban működik, mint a város plébánosa. 1644 november 
24-én éneklőkanonokká lesz. 1651-ben pozsonyi préposttá 
és Csanádi püspökké neveztetik ki. Meghalt Pozsonyban 
1652 deczember 30-án.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. ró. A. 1642. Föl. 103. 
Lib. 17. A. 1648. Föl. 64. Lib. 17. A. 1650. Föl. 478. Liber Ruber 95. 
Némethy 898.

1641 május 9—1643. R é c se y  I s tv á n  kanonokká és 
egyúttal tornai főesperessé 1641 május 9-én lett kinevezve. 
Meghalt Nagyszombatban 1643 november 18-án.

Liber Can toralis 211. Kemp 154. '

1642 márczius 31 —1658. H offm an n  P á l. Atyja, György, 
anyja Horváth Krisztina. Született 1617-ben Abaujvár- 
megyében. Atyja a királyi udvarban előkelő szerepet játszott. 
Bécsben elvégezvén a logikát, 1634-ben Rómába ment, ahol 
négy esztendőt töltött el a Collegium-germanico-hungaricum- 
ban. 1642 márczius 31-én esztergomi kanonokká, 1648 
augusztus 29-én szentistváni, s még ugyanezen évben szent- 
györgymezei préposttá és pécsi püspökké neveztetett ki.
1649-ben részt vett az országgyűlésen, ahol kevés jövedelme 1. 
miatt csak három lovat ajánlhatott fel a haza védelmére. 
1651 julius 27-én érseki helynök lett s mint ilyen örömmel 
jelenti az érseknek, hogy Volf János csejthei lutheránus 
prédikátor visszatért az egyházba. 1653-ban elnyerte a 
zalavári apátságot, 1656 február i-én pedig a nagyprépost- 
ságra lép elő. Csak ebben az évben szenteltetett fel 
püspökké, julius 31-én. 1658 január 24-én a veszprémi püs- v 
pöki székre megy át, de még ugyanezen év julius havában 
meghal Nagyszombatban. A Collegium-germanico-hungari- 
cum évkönyveiben olvassuk felőle, hogy bár fiatal ko
rától betegeskedett, kötelességét egész életén át híven, 
pontosan igyekezett teljesíteni. A szegények iránt pedig 
oly meleg részvétet tanúsított, hogy közönségesen csak a 
szegények atyjának nevezték őt. Kitűnő egyházi szónok 
volt, aki szentbeszédeivel sok eltévelyedett. lelket vezetett 
vissza az anyaszentegyházba. Vagyonából, jövedelmeiből
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számos szegény templomot segített, halála az egész országban 
részvétet keltett.

Egy prédikácziója nyomtatásban is megjelent e czimen : 
A Tekintetes Hoffmany Pál, Pécsi Püspök és Esztergomi 
Canonok és Király Urunk ő Felsége tanátsa Predikaczioia, 
melyet predikállott Nagyszombatban, Keresztelő Szent János 
templomában, sz. András havának 26-ik napján 1652. Esz
tendőben. Midőn Nagy Vezekeny mezején az Törökök'Ellen 
való harczon, kis Asszony havának 26. napján, hazájokért 
dücsösségesen együtt megholt négy vitéz Attiafiak eltemet- 
tetnének. 1653.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 32. Fase. 12. Nr. 10. 
Capsa 57. Fase. J l .  Nr. 10. Lib. 16. A. 1646. Fol. 277. Lib. 18. A. 1656. 
Fol. 573. Liber Cantoralis 211. Brüsztle I. 428. Róka 442. Steinhuber I. 464. 
Zelliger 171 ·

1642 julius 17 —1648. S c h le g e l  M á ty á s. Mint neve is 
mutatja, német ember, aki 1627 szeptember 5-én Besztercze- 
bányára küldetik káplánnak. Itt kezdetben magánházban 
misézett, mert bár katholikusok elegendő számmal lakták a 
várost, sem kápolnájuk, sem templomuk nem volt. 1627-től 
a selmeczbányai híveket is gondjába vette, sőt 1640-től 
Körmöczre s a többi bányavárosokra is kiterjesztette lelki
pásztori gondját. 1642 julius 17-én installáltatott esztergomi 
kanonoknak, de ezentúl is megmaradt hívei közt. 1643-ban 
barsi főesperessé lép elő. 1644 márczius 28-án Pozsgay 
János Szentbenedekből írván Lippay érseknek, közli vele, 
hogy Schlegel szeretne oda menni, bizonyára az ellenségtől 
való félelem miatt s kérdezi, hogy befogadhatja-e őt. 1647-ben 
egyházlátogatást tartott főesperessége területén. Úgy látszik, 
még ebben az évben, vagy a következő év első félében 
lemondott javadalmáról és Ausztriába költözött.

Liber Cantoralis 211. Szabó kézirata I I I .  Némethy 910.

1642 szeptember 24—1664. K isv á r d a l M ih á ly . 1634— 
1638-ig Rómában tartózkodik, mint a Collegium-germanico- 
hungaricum növendéke. 1642 szeptember 24-én installáltatik 
esztergomi kanonoknak, 1652 ápril 29-én pedig nógrádi 
főesperessé lép elő. Meghalt 1664-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1654. Fol. 458.



257

Lib. 18. A. 166 1. Fol. 986. Liber Cantoralis 211. Szabó kézirata 191. Stein
huber nevét hibásan Kisvárynak íija I. 462.

1643 október 22 — 1649. L ó n y a i A n d rá s. Rómában végzi 
tanulmányait 1638— 1642-ig a Collegium-germanico-hunga- 
ricumban. 1643 október 22-én esztergomi kanonokká, 1644 
november 29-én pedig sasvári főesperessé neveztetik ki. 1648- 
ban elnyeri még a váradi szentistváni prépostságot. Örökké 
podagrában szenvedett, mint egy régi feljegyzésben olvassuk 
róla. Meghalt Pozsonyban 1649-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 54. Fase. 12. Nr. 30. 
Lib. 17. A. 1748. Fol. 148. Lib. 18. A. 1651. Fol. 48. Liber Cantoralis 212. 
Steiphuber I. 465.

1643 deczember 5—1660. S z e n tg y ö r g y i  F er en ez . Szü
letett Szentgyörgyön, Erdélyben. Tanulmányait Bécsben a 
Pazmaneumban végezte kitűnő eredménynyel. 1641 augusz
tus 19-én jelenti főpásztorának, hogy a theologiából bacca
laureus lett. 1642 márczius 13-án ismét ír neki; tudatja vele, 
hogy készül első miséjére s azon reményének ad kifejezést, 
hogy azon az érsek is meg fog jelenni. Bécsben szenteltetik 
áldozárrá ápril 19-én, s alig fél év múltán, deczember 5-én 
már tagja az esztergomi káptalannak. 1644 január 28-án irt 
egyik levélben arra kéri az érseket, hogy helyezze őt vala
melyik plébániára, ahol a katechizálásba szeretne belejönni. 
1647-ben mint a káptalan praefectusa működik Szent-Bene- 
deken. 1648-ban bélai apát s ugyanezen év augusztus 2-án 
barsi főesperes lett. 1650 február 6-án nógrádi, 1651 augusztus 
31-én gömöri főesperessé, 1652 február 16-án szentgyörgy- 
mezei préposttá, 1653 augusztus 12-én pedig olvasókano
nokká lesz.

Simándi halála utána király 1656-ban erdélyi püspökké 
nevezte ki, de megerősítését, bár a nunczius megtette már 
az előintézkedéseket is, sőt a kánoni vizsgálatot is befejezte, 
nem tudta Rómában kieszközölni, a magyar királyi kegyúri 
jog terjedelme felett támadt kétségek következtében. Hogy 
főpásztori méltóságának megfelelően élhessen, elnyerte még 
a szentistváni prépostságot is. 1658 julius 28-án lett nagy
préposttá, 1660-ban pozsonyi préposttá, augusztus 16-án

17
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pedig váczi püspökké. 1662-ben Lipót király a zavargá
sok lecsillapítása végett Erdélybe küldötte. Itt azonban né
mely rosszul értelmezett szava miatt, a protestánsok mester
kedése folytán, Kacsuk török basa kezébe került, ki őt Ali 
temesvári basához küldötte, ahol fogságba vettetett. Itt meg
törve a szenvedések által, megfosztva még a szabadulás re
ményétől is, meghalt márczius 13-án 1657-ben. Nagyszom
batban kelt végrendeletében a következőképen intézkedik 
hagyatékáról: leghelsőbben is az én édes aniamnak, a mél- 
tóságos Esztergomi Cáptalannak hagyok három ezer forintot, 
a melly pénz vagion Modor városánál olly okkal és köte
lességgel, hogy annak perpetuis temporibus vagi ott, vagi, 
másutt folyván az ő Interese 6 percentum, minden hónapban 
égi mise mondassák az én vétkekkel megterhelt bűnös lel
kemért, hogi az által az víghetetlen irgalmú Isten engesz- 
teltessék reám méltán felgerjedett haragjában. Ennek az eő 
ereje lészen az én szüléimért is, és égi testvér atiam fiaiért 
is. Az mise pedig lészen de st. Trinitate cum commemoratione 
S.-Antonii de Padua et S-Barbarae cum tertia oratione pro 
defunctis de uno Episcopo sacerdote. Hagyok annak felette 
pro regno Transylvaniae, cujus indignissimus episcopus fui 
florenos 5000, illien okkal, hogy azt kiadván interesre 6 per
centum esztendőről esztendőre perpetuis temporibus infalli- 
biliter két alumnos tartassék valamigh fennáll, in generali cleri 
Hungáriáé Collegio és azok pappá lévén menienek be Er
délybe, és ott a szegéni elhagiatott és nagi lelki ínségben 
lévő niáiát az Istennek legeltessék és szaporítsák. Hagyok 
az mostani Csikben török által elégetett és elpusztult szent- 
egiházaknak épületére 3000 forintot.» Ezenkívül megemlé
kezett végrendeletében kanonok társairól is, úgyszintén az 
egyházmegye területén, valamint Bécsben lévő szerzetes
házakról is. így a jezsuiták nagyszombati kollégiumára 500 
irtot, a bécsi ferenczrendieknek 1500 frtot, a pozsonyi zár
dára 100, a csíkire 100, Pannonhalmára 100 frtot, az elefánt) 
barátokra 100, a thalliakra ugyanannyit, a nagyszombati apá- 
czákra 50, a pozsonyiakra 50, a generalis szemináriumra 100, 
a sz.-István papnöveldére 50, az Emericanumra 50 frtot. Mi-
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előtt pedig Erdélybe utazott volna, elbúcsúzván a pozsonyi 
káptalantól azon ígéretet tette, hogy új sekrestyét építtet 
nekik. E czélra és mise alapítványokra szintén hagyományo
zott 3000 forintot.

Liber Ruber 33. Liber Can toralis 212. Szabó kézirata 18. Rimely: Ca
pitulum Posoniense 243. Karcsú V. 176. Fraknói: A  magyar kir. kegyúri jog 
története. 384. Lányi: Magyar Clerus érdemei II. 27.

1644 szeptember 29—1663. S z e g e d i F er en cz  L énárd .
Nagyszombatban született 1614-ben; atyja protestáns vallású 
volt, édes anyja azonban katholikus s ő is e vallásban nevel
tetett. 1635-ben a Pazmaneum növendéke volt; 24 éves ko
rában 1638-ban Rómába megy a Collegium-germanico-hun- 
garicumba. 1642-ben visszatér hazájába s egyideig Homonnai 
Drugeth Sándornál nevelősködik, aki 1644 márczius 2-án 
oly annyira magasztaló szavakkal ajánlotta őt Lippay prímás 
figyelmébe, hogy az őt alig fél év múlva, 1644 szeptember 
29-é/i esztergomi kanonokká nevezi ki. 1649 ápril 21-én 
honti, 1651 szeptember 6-án zólyomi főesperessé lesz, 
s ugyanezen évben megválasztják nagyszombati plébános
nak. 1652-ben elnyeri a madocsai apátságot és a zsámbéki 
prépostságot. Majd 1653 augusztus 14-én az őrkanonok-· 
ságot, 1660-ban az erdélyi püspökséget, 1661 január 20-án 
a szentistváni, márczius 15-én a nagyprépostságot, 1663 feb
ruár 6-án pedig a váczi püspökséget. Végre 1667-ben kan- 
czellárrá, 1670-ben pedig egri püspökké neveztetik ki. Az 
*1671 -diki királyi rendelet a protestáns kézen lévő katholi
kus templomok visszaadását kimondván, Szegedi bejárta 
egyházmegyéjét és egymásután foglalta viszsza az elvett 
templomokat. »Számtalan szegény gyermek köszönte neki is
koláztatását és számtalan szerencsétlen török rab szabadulá
sát, és mivel a foglyokat magas díjon bár, de meztelen ado
gatták ki a törökök, ruházatot és élelmet. Végóráján ille
delmesen öltözködék s térden állva, reszketve vévé az örök 
életre tápláló kenyeret.« Meghalt Kassán 1675 szeptember 
12-én. Többféle munka: rituale, énekeskönyv stb. jelent meg 
költségén, sőt kartársai őt is kiváló poétaembernek tar
tották.

17*
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Primási Egyházi Levéltár. A. V. Nr. 1661/4. Esztergomi Káptalani Orszá
gos Levéltár. Lib. 18. A. 1651. Föl. 428. Lib. 18. A. 1659. Föl. 838. Liber Can- 
toralis 212. Szabó kézirata 19. Rimely: Capitulum Posoniense. 243. Schmitth : 
Episcopi Agrienses III. 277— 291. Karcsú Y. 176. Lányi: Magyarföld egyház- 
történetei II. 295.

1644 november 18—1661. F e jé r  J a k a b . Gyöngyösön 
született, 1631-ben a Pazmaneumban tanul, 1634-ben a filo
zófia magisterévé lesz. 1635-ben valami fegyelmi vétség 
miatt ki akarták az intézetből zárni, de miután javulást Ígért, 
Pázmány megbocsájtott neki. Büntetésül azonban az étte
remben a földön ülve költötte el három napon keresztül 
ebédjét. Felszenteltetvén több helyen plébánoskodott, leg
utoljára Szereden. 1644 november 18-án esztergomi kano
nokká, 1651 szeptember 6-án honti, 1652 augusztus 16-án 
komáromi, 1661 ápril 20-án gömöri főesperessé neveztetett 
ki. Ugyanezen évben meg is halt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 17. A. 1648. Föl. [53. 
Lib. 18. A. 1652. Fol. 115. Liber Cantoralis 212. Rimely: Historia Collegii 
Pazmaniani. 350. Némethy 568.

1645 márczius 30—1653. R a d o ssé n y i M árton. 1634-ben 
a Pazmaneum növendéke, 1642-től plébános Szakolczán. 
1645 márczius 30-án lesz esztergomi kanonokká. Meghalt 
1653-ban.

Liber Cantoralis 212. Rimely: História Collegii Pazmaniani 350. Né
methy 882.

1645 ápril 6. B ek e  F e r e n c z , kanonok és lévai plébános. 
Javadalmát azonban csak nagyon rövid ideig élvezte, mert 
még ugyanazon évben, amelyben kineveztetett, meghalt Lé
ván november 14-én.

Liber Cantoralis 212. Némethy 489.

1645 szeptember 15 —1652. A d á c sy  J a k a b . Még ugyan
csak 1645-ben deczember i-jén komáromi főesperessé lép 
elő, 1648-ban pedig a bényi prépostságot nyeri el. Meghalt 
1652-ben.

Liber Cantoralis 157. Péterffy II. 384.

1645 deczember 8—1656. S z e n t ta m á s i Z o n g o r  Z sig- 
m o n d . Atyja Benedek perki nemes birtokos volt. Született 
Spáczán, 1580 körül. 1616-ban már tagja a nyitrai kápta-
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latinak. 162,5-ben mint székesegyházi főesperes, ludányiapát 
szerepel, 1637-ben pedig olvasókanonok volt. Bírta ezen
kívül a Szentháromságról nevezett liborcsai oltárjavadalmat 
is, amelynek birtokát csak sok utánjárással tudta visszasze
rezni. 1638-ban résztvesz a nagyszombati zsinaton, mint a 
nyitrai káptalan képviselője, 1641-ben megírja káptalanénak 
birtokkönyvét e czim alatt: Matricula vei Urbárium Capi
tuli Ecclesiae Nitriensis. Munkáját ugyan nem fejezte be, 
de így is nagyon becses adatokat tartalmaz. 1644-ben a ki
rály Csanádi püspökké nevezi ki oly módon, hogy az olvasó- 
kanonokságot is megtarthassa. Ugyanezen évben, miután 
püspöksége inkább csak czim volt, Bosnyák István nyitrai 
püspök helynökévé s a püspöki javak, valamint a nyitrai 
vár kormányzójává tette ő t 1645 deczember ‘8-án átjön 
az esztergomi káptalanba és itt nagyprépost lesz. 1648-ban 
a felség áthelyezi őt a nagyváradi püspökségre, melyet 
1655-ben azután a váczival cserélt fel. Már előbb a felebbe- 
zési törvényszék tagja és királyi tanácsos volt. 1655-ben 
nyeri el végre a pozsonyi prépostságot, amelyet 1656 már- 
czius 7-én foglal el. Meghalt 1657-ben Pozsonyban, ahol el 
is temettetett. A nyitrai káptalannál még 1638-ban 2000 fo
rintot tett le azzal, hogy ennek kamatai fejében évenkint 12 
mise végeztessék. A váczi egyházmegye szegényebb ellátású 
plébánosainak segélyezésére 2500 forintnyi alapítványt tett, 
1000 frtot juttatott a nagyszombati pálos növendékeknek, 
1000 frtot a központi papnevelőre Nagyszombatban, 2000 
forintot a pozsonyi káptalannak misékre, ugyanitt sekrestyét 
és orgonát építtetett stb.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 67. Fase. 2. Nr. 15· Lib. 
18. A. 1656. Fol. 610. Lib. 18. A. 1655. Fol. 498. Liber Ruber 33. Liber 
Cantoralis 212. Péterffy II. 384. Karcsú V. 172. Lányi: Magyar Clerus érdemei 
II. 37. Schematismus Historicus Varadiensis 92. Yagner 199.

1645 deczember 13—1658. E rd őd i P á lffy  T am ás gróf. 
Atyja, Mihály, egyike volt az ország legtekintélyesebb fő
nemeseinek. Bölcsészeti tanulmányait Nagyszombatban elvé
gezvén, 1641-ben Rómába ment a Collegium-germanico- 
hungaricumba. Visszatérvén innen, 1645-ben, deczember
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13-án esztergomi kanonokká neveztetik ki, mely minőségé
ben sok éven át él Lippay prímás oldala mellett. 1647-ben 
honti főesperessé lép elő s elnyeri az Oltáriszentség oltárá
nak igazgatóságát. 1649-ben zólyomi főesperes, 1651 május 
10-én őrkanonok s báthai apát lesz. 1652-ben a király Csa
nádi püspökké teszi s mint ilyen lép 1653 augusztus 10-én 
a szenttamási prépostság javadalmának birtokába. 1654-ben 
Rómába utazik, hogy megerősítését a Csanádi püspökségre 
a szentszéknél kieszközölje, amit szeptember 25-én el is 
nyert. Püspökké szenteltetése 1655-ben Trencsénben történt, 
Lippay György által, Szelepcsényi György és Zongor Zsig- 
mond segédkezése mellett. 1655 augusztus 20-án segédpüs
pökséget kér, szeptember 16-án pedig azért keresi meg a 
prímást, hcfgy ajánlja őt a váczi püspöki székre. Azonban 
Szelepcsényi, a kanczellár, eme méltóságra inkább Zongort 
ajánlja Lippaynak, ezzel az indokolással: >>Pálffy még fiatal; 
rá kerül a sor. Zongor öregebb, azt illeti a váczi püspökség.«
1657 január i-én ismét előléptetéséért folyamodik a prímás
hoz, hivatkozván arra is, hogy rokonai Veszprém visszavi- 
vásánál vérüket ontották. Óhajtása annyiban sikerült, hogy
1658 márczius 22-én megkapta az esztergomi nagyprépost - 
ságot, s még ugyanezen esztendőben a pozsonyi prépostsá- 
got, valamint a váczi püspökséget is. 1660-ban már az egri 
püspöki széken találjuk őt. 1669 október 5-én kanczellár 
lesz, egész fiatalon, alig 36 éves korában, és elnyeri a po
zsonyi prépostságot másodízben, miután erről 1660-ban le
mondott, valamint a jászói prépostságot is, 1670-ben pedig 
a nyitrai püspökségre helyeztetik át, melyet közel tiz éven 
keresztül kormányzott. Nagy kegyben állott I. Lipótnál, aki 
őt »a tanács angyalának« nevezé. Erős, hazafias, alkotmá
nyos érzületét mutatja azon küzdelem, amelyet az 1678-ki 
országgyűlésen Hocher Pál osztrák kanczellár ellen folyta
tott. E mellett ékesszóló ember, tevékeny, buzgó, körülte
kintő, áldozatkész főpap, aki nemcsak a nyitrai székesegy
házat látta el gazdagon egyházi öltönyökkel, arany és ezüst 
fölszereléssel, hanem a nevelésügyért is sokat tett, amennyi
ben 1678-ban megvette Rákóczy Erzsébettől Hejcze falvát
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27000 frton, a Kisdy-féle kassai papnevelő alapítványának 
növelésére s ezt utóbb, midőn a Tökölyiek lefoglalták, ismét 
34000 forinton visszaváltotta. Mindezzel kétségkívül nem 
mindenben egyeztethető össze az, amit Pauler ir felőle jellem
zésül : »a származása és esze által egyaránt tekintélyes 
püspök nem volt szeretetreméltó ember. A protestánsok 
ellenségei voltak, mert mindig azt állította, hogy a katho- 
likusok üldöztetnek a felvidéken. A katholikusokat is sér
tette kihívó, nyers, majdnem cynikus modora, melylyel bát
ran odamondta véleményét bárkinek is, sokszor ugyan az 
igazság s a haza érdekében, de sokszor akkor is, midőn 
pénz vágyának akart eleget tenni.«

Meghalt Bécsben 1679 május 6-án s ugyanott el is te- 
mettetett. Tetemét 1883-ban találták fel s egy bizottság je
lenlétében a koporsót egy templomba vitték és kinyitották. 
Az egyik újjon levő püspöki gyűrű és a kereszt segélyével 
meg lehetett állapítani a holttest azonosságát. Gr. Pállffy János 
a tetemet azután Magyarországba szállíttatta és Bazinban a 
családi sírboltban helyeztette örök nyugalomra 1883 no
vember 3-án.

Néhány beszédje nyomtatásban is megjelent. Ilyenek: . 
Thesaurus Perditus seu Oratio in Exequiis Illustrissimi Co
mitis ac Domini Francisci Forgács de Gimes, Trencsinii, 
1648. Az elesett négy Eszterházy felett latin nyelven Nagy
szombatban 1652 november 26-án mondott beszédje, mely 
Hoffmann Pál hasonló beszédjével együtt jelent meg.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa I I .  Fasc. 4. Nr. 15. 
Lib. 17. A. 1650. Föl. 339. Liber Ruber 33. Szabó kézirata 17. Memoria 
episcopatus Nitriensis 377. Schmitth : Episcopi Agrienses III. 266— 277. Karcsú 
V. 173. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei II. 295. Nagy I. IX . 50. Fessler: 
Die Geschichte der Ungern. Leipzig, 1825. IX . 273— 274. Pauler: Wesselényi 
P'erencz és társainak összeesküvése. I. 294. Zelliger 381.

1646 május 28—1649. V itn y é d y  F e r e n c z . Mint a győri 
egyházmegye növendéke Rómában a Collegium-germanico- 
hungaricumban végzi tanulmányait 1642 — 1646-ig. Visszatérte 
után kapuvári plébános lesz és 1646 márczius 28-án esztergomi 
kanonok. 1649-ben lemondván a káptalanban bírt javadalmá
ról, elmegy Sárvárra plébánosnak.

Liber Cantoralis 212. Kemp 156. Steinhuber I. 467.
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1647 ápril 23—1652. M arian i P éter . Fiúméban szüle
tett. 1638-ban találkozunk vele először, mint győri szent- 
adalberti préposttal. 1641 -ben ugyanitt olvasókanonokká, majd 
zenggi és modrusi püspökké lesz. 1642 május 20-án irt leve
lében arra kéri Lippay György prímást, hogy sürgesse meg 
megerősítését a zenggi püspökségben. 1646 február 3-án 
újból ir, keserves szavakkal panaszkodván gróf Zrínyi Mik
lós ellen, hogy a papságot elnyomja, zsarolja, az egyházi 
javakat elidegeníti stb. 1647 ápril . 23-án elnyeri az eszter
gomi káptalanban a szenttamási prépostságot, mert a török 
minden jövedelmétől megfosztotta, s egyúttal az érseknek 
segédpüspöke lett. Úgy látszik, püspöksége ügyei később 
mégis jobbra fordultak, mert a prépostságban utódja már 
1652-ben ki lett nevezve, ő tehát valamivel ezelőtt térhetett 
vissza püspökségébe. Meghalt 1665 julius 3-án; eltemette- 
tett a terzattói ferenczrendi zárda templomában sz. Péter 
oltára mellé.

Liber Cantoralis 88. Szabó kézirata 87. Péterffy II. 384. azt írja felőle, 
hogy 1648-ban szerémi püspök volt. Schematismus Jaurinensis 33.

1647 május 28 —1666. B a r tó k  I s tv á n . Debrődön szü
letett Abaujmegyében. 1638-ban a Pazmaneum növendéke. 
1644-ben pozsonyi kanonok, s mint ilyen plébános Püs
pökiben. 1647 május 28-án esztergomi kanonokká nevezte
tik ki. 1649 január i-jén subcustos lesz, 1650 február 6-án 
barsi, 1651 május 31-én nógrádi, 1652 február 16-án gömöri 
főesperes. Az 1652. évben már pécsváradi apátnak Írja ma
gát. Benedicálása azonban csak 1656 deczember 26-án tör
tént Lippay által. 1655 január 17-én a zólyomi főesperessé- 
get foglalja el, 1661-ben olvasókanonok, 1663 július 19-én 
végre nagyprépost lesz. Meghalt 1666 márczius 19-én. Szent- 
István tiszteletére misealapitványt tett.

Mint Maecenás is érdemeket szerzett a magyar iroda
lom terén, amennyiben kiadta »Beniczky Péter magyar 
rhytmusai« czimen Beniczky verseit, Nagyszombatban 1664- 
ben; úgyszintén a Szelepcsényi-féle énekeskönyvet több 
ízben is.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 61. Fasc. 6. Nr. 19. Lib. 
18. A. 1654. Föl. 392. Lib. 18. A. 1657. Föl. 712. Lib. 18. A. 1660. Föl.
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898. Lib. 20. A. 1670. Fol. 136. Liber Ruber 33. Rimely : Capitulum Poso- 
niense 270. Historia Collegii Pazmaniani 243. Némethy 485. Zelliger 31.

1648 augusztus 5-- i 653. K ireh er  J á n o s . A lutherá
nus vallásról áttérve lett katholikussá, és 1648 augusztus 
5-én esztergomi kanonokká. Meghalt Nagyszombatban 1653 
november 2-án.

Liber Cantoralis 212. Kemp halálát 1652-re teszi 156.

1648. N a g y  A lb er t. Rómában a Collegium-germanico- 
hungaricumban végzi tanulmányait 1634—1638-ig. 1648-ban 
esztergomi kanonokká neveztetik ki s mint ilyen plébános- 
kodik 1654-ben Püspökiben. 1656-ban pedig Galánthán.

Kemp 156. Némethy 806.

1649 február 26—1652. C zirák y  (ab Hortis) G y ö r g y . 
1635 julius 6-án vette fel a kisebb rendeket, 13-án az al- 
szerpapságot, 25-én a szerpapságot, julius 17-én pedig az 
áldozárságot. Előbb Nagy-Kéren Nyitramegyében volt plé
bános, 1640-ben egri kanonok lett s nem sokára liptói pré
post. 1644 május 4-én arra kéri Lippayt, hogy adományoz
zák neki a szentadalberti prépostságot a győri kanonok- 
sággal együtt. Óhajtása teljesedett, mert már a következő 
évben mint győri kanonokkal, szentadalberti préposttal és 
madocsai apáttal találkozunk vele. 1649 február 26-án esz
tergomi kanonokká és szentgyörgymezei préposttá nevez
tetik ki. Utóbb még pápai protonotárius is lett. Meghalt 
1652 február 12-én Pozsonyban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 43. Fase. 3. Nr. 7· Lib. 
17. A. 1650. Fol. 451. Lib. 17. A. 1651. Fol. 521. Lib. 18. A. 1651. Fol. 
35. Lib. 18. A. 1652. Fol. 186. Liber Ruber 59. Az esztergomi káptalan 
birtokaira vonatkozó okmányok tára 179. Bárdosy: Moldaviensis Szepesiensis decimae 
indagatio. Posonii, 1802. 81. Némethy 535. Schematismus Agriensis 37. Schema
tismus Jaurinensis 33.

1649 november 7 —1672. S a lg o v ic s  Á d ám . Született 
Modorfalván Pozsony megyében. Több évi lelkészkedés után 
lett esztergomi kanonokká kinevezve 1649 november 7-én. 
1667-ben pedig komáromi főesperessé lép elő. Meghalt 
1672-ben. Születési helyén szép templomot építtetett. Annus 
Morientium czímű műve jelent meg nyomtatásban 1650-ben.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 9. Nr. 16. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 7. Fasc. 8. Nr. 17. Capsa 69. Fasc.
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14· N r . -6. Lib. i8 . A. 1653. Fol. 297. Lib. 18. A. 1663. Fol. 1076. Lib. 
20. A. 1669. Fol. 15. Lib. 20. A. 1670. Fol. 147. Liber Cantoralis 212. 
Zelliger 456.

1649 november 26—1654. KŐFÖsy Z s ig m o n d . Erdélyi 
születésű és 1642 — 1647-ig Rómában - tartózkodik a Colle- 
gium-germanico-hnngaricumban. 1647-ben Szereden plé
bános. 1649 november 26-án esztergomi kanonokká nevez
tetik ki. Meghalt 1654 julius 14-én Szépiákról visszatérő 
útjában.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1651. Fol. 87. 
Liber Cantoralis 212. Steinhuber I. 467. Némethy 710.

- 1650 január 28—1676. C serey  I s tv á n . Született Er
délyben, nemes származású szülőktől. 1636-ban Bécsben a 
Pazmaneumban tanul s 1630 november 30-án szenteltetik fel 
szerpappá. Előbb győri kanonok s csak 1650 január 28-án 
lesz tagja az esztergomi káptalannak. 1676-ban honti fő
esperessé lesz, de még ugyanazon évben január 30-án meg
hal. Házát azon feltétellel hagyta a káptalanra, hogy az 
esetben, ha a káptalan visszatér Esztergomba, 600 frt fejében 
Nagyszombat városának engedjék át.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1660. Fol. 930. 
Lib. 18. A. 1663. Fol. 1075. Lib. 19. A. 1666. Fol. 84. Liber Cantoralis 212. 
Nagy I. Csery-nek írja III. 159. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 350.

1650. S e h v e h la  M árton . Előbb plébános Püspökiben, 
azután esztergomi kanonok. Ez évben lemond javadalmáról; 
életének további sorsáról mit sem tudunk.

Kemp 157. Némethy 230.

1651 október 6—1652. S á r k ö z y  I s tv á n . Született 1607- 
ben; 1639-ben a Pazmaneum növendéke. 1644-től mint plé
bános működik Verebélyen s egyúttal a kerület alesperese. 
1651 október 6-án esztergomi kanonokká installáltatik. Meg
halt Nagyszombatban, 1652 márczius i-jén.

Liber Cantoralis 212. Kaprinay kéziratában neve után ezt olvasom : »Vix 
uno mense residens Tyrnaviae moritur.« III. 106. Rimely: Historia Collegii Paz
maniani 356. Némethy 907.

1651 deczember 17—1672. M aerip od ári J á c z in t . Görög 
származású és konstantinápolyi születésű, sz. Domokos-rendü 
szerzetes. 1648-ban mint scopiai püspökkel és tihanyi apáttal 
találkozunk vele. Több éven át Lippay prímás udvarában



267

tartózkodott. 1648 szeptember 21-én Rómába megy, hogy 
püspökségében való megerősítését kieszközölje. 1650 ápril 
3-án pozsonyi kanonokká, a rákövetkező évben, deczember 
17-én pedig esztergomi kanonokká s egyszersmind sasvári 
főesperessé neveztetik ki. Egyideig az érsek segédpüspöke 
is volt. 1663-ban elnyeri a Csanádi püspökséget. Meghalt 
Bécsben 1672-ben.

Liber Cantoralis 212. Szabó kézirata 120. Csak itt találtam feljegyezve, 
hogy pozsonyi kanonok is volt, Rimely nem említi. P ray : Specimen Hierarchiáé 
II. 303. Batthyányi: Series episcoporum Chanadensium 177. Schmitth: Episcopi 
Agrienses III. 309.

1652 február 16—1661. K is se n n y e i S e n n y e y  I s tv á n .
Atyja, Sándor, királyi tanácsos és udvari ember volt, anyja 
Pacsoth Judit. Lippay prímás ajánlata folytán Rómába kerül 
a Collegium-germanico-hungaricumba, ahol 1645—1651-ig 
végzi tanulmányait. Mint kiváló szónoki tehetséget, az inté
zet elöljárói őt bízták meg azzal a kitüntető feladattal, hogy 
1650-ben, Mindenszentek napján, a pápa és a bibornoki tes
tület jelenlétében szent beszédet tartson. Visszatérvén hazá
jába, csakhamar esztergomi kanonokká lesz kinevezve 1652 
február 2-án, bár ő jobban szeretett volna egy ideig a lelki
pásztorkodás terén működni. Ápril 29-én barsi főesperessé 
lép elő, 1635 augusztus 29-én szentgyörgymezei prépost és 
székesegyházi főesperes, 1658 ápril 26-án pedig szenttamási 
prépost lesz. Kanonoksága idején több éven át székesegyházi 
hitszónok is volt. 1659-ben a király a veszprémi püspökségre 
emeli őt. 1670 julius 27-én a sümeghi ferenczrendi zárda 
lakói ünnepélyesen bizonyítják, hogy azon híresztelés, amely 
szerint a veszprémi püspök kolostorukat és templomukat 
elhanyagolta volna, nem felel meg az igazságnak, mert ebben 
az évben is több mint 300 forintot kaptak tőle alamizsna 
gyanánt. Hasonló nyilatkozatot állított ki Szentmiklósy Ba
lázs veszprémi kanonok és zalaegerszegi plébános is, a maga 
templomára vonatkozólag. 1678 augusztus 24-én Sümegről 
ezeket írja egy levelében: »Balatonon innen levő falukban 
pestis van; Szalavárott is 5 házból mind kihaltak.« Meghalt 
,1687 ápril 10-én.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1659. Föl. 354. 
Liber Cantoralis 212. Róka 443— 464. Magyar Sión 1865. évf. 353. Stein- 
huber I. 464.

1652 ápril 2 — 1653. F r a n c isc i A n d rá s. Varasdon szü
letett előkelő származású szülőktől, s Lippayval együtt vé
gezte 1621 — 1624-ig Rómában, a Collegium-germanico-hun- 
garicumban, kitűnő sikerrel tanulmányait. 1647-től a prímás 
oldala mellett működött hat éven át, mint segédpüspök. 
1652 ápril 2-án lett esztergomi kanonokká, s egyszersmind 
szenttamási préposttá. Mielőtt Nagyszombatba került volna, 
előbb pálosrendü szerzetes volt és 1647-től zenggi püspök. 
Meghalt Pozsonyban, 1653 junius 16-án.

Liber Cantoralis 88. Szabó kézirata 88. Steinhuber I. 468.

1652 augusztus 17 —1657. L ósy  M ihály . Rómában a 
Collegium-germanico-hungaricumban végzi tanulmányait 1645 
— 1649-ig. Visszatérte után egyideig a papnevelő praefectusa, 
majd 1652 augusztus 17-én esztergomi kanonok, 1653-ban 
pedig tornai főesperes lett. Meghalt 1657-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1652. Föl. 135. 
Liber Cantoralis 213. Steinhuber I. 467.

1652 október io—1653. R ib in i J á n o s . Előbb pozsonyi 
kanonok ; innen neveztetik ki 165 2 október 10-én az esztergomi 
káptalanhoz. Meghalt Nagyszombatban 1653 február 25-én.

Liber Cantoralis 212. Kaprinay kézirataiban III. 106. olvasom, bogy 
Pozsonyból lett az esztergomi káptalanhoz áthozva. Rimelynél, Capitulum Po- 
soniense, nem találtam nevét.

1653 november 8—1663. L o v a sb e r é n y i B á r so n y  G y ö rg y .
Született Péterfalván, Nyitramegyében 1626 márczius 3-án. 
Atyja János, anyja Csorba Anna volt. Felvétetvén magát 
az esztergomi főegyházmegyei papnövendékek közé, 1646 
őszén Rómába kerül a Collegium-germanico-hungaricumba, 
hol három év alatt befejezte bölcsészeti tanulmányait. 
Az ezen alkalommal megtartott tudományos vitatkozáson 
fényes tanúságot tett kiváló szellemi képességeiről, amelyek
kel őt a Gondviselés megáldotta. Nemsokára'ezután felvéte
lért folyamodott a jezsuitákhoz; azonban X. Incze pápa nem 
adta meg neki ehhez a szükséges engedélyt. Isten más mű
ködési kört és teret szánt neki. 1650 táján pappá szenteltetvén,
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Vágszerdahelyre ment plébánosnak. 1653 november 8-án 
esztergomi kanonokká, 1655 január 20-án barsi főes
peressé neveztetett ki. 1656 szeptember 7-én Szerdahely
ről egy oltárjavadalom elnyeréséért folyamodik a prímáshoz, 
»miután —· úgymond — főesperessége után nem kap többet 
évi 12 forintnál; ha esetleg ily módon tetemesebben meg
növekednék jövedelme, a többletet majd a szerdahelyi templom 
szükségletére fogja fordítani. 1661 ápril 21-én szentgyörgy- 
mezei préposttá lép elő, 1662-ben elnyeri a szekszárdi apát
ságot, 1663 február 16-án pedig a nagyprépostságot, egyúttal 
érseki helynökké is kineveztetvén. E minőségében azonban 
nem sokáig marad meg, mert már ugyanezen év julius 19-én 
szepesi préposttá és nagyváradi püspökké lesz. Kivált a 
Szepességben fejt ki nagy büzgóságot a katholiczizmus meg
erősítése czéljából. Fáradozásainak eredménye, alig négy év 
leforgása alatt, több mint 7000 protestáns megtérítése volt. 
Midőn pedig Lipót király elhatározta, hogy gátat vet a 
protestánsok, kivált a szabad királyi városokban tapasz
talt hatalmaskodásainak s elrendelte, hogy mindazon tem
plomok, amelyeket katholikusok alapítottak, visszaadassanak 
eredeti tulajdonosaiknak, Bársony György volt a királyi 
rendelet egyik legszigorúbb végrehajtója. Egy alkalommal 
azonban majdnem áldozatul esett a felizgatott tömeg dühének. 
1674-ben a katholikus szertartások helyreállítása és rendezése 
czéljából, János testvérének, aki királyi itélőmester volt, 
kíséretében Turólukába ment. A már régebben izgatott 
kedélyű protestánsok a faluban s környékén, üldözésnek 
vevén eljárását, egyszerre lázadásban törtek ki. Megtámadták 
őket, kísérőiket szétverték, Jánost megölik, a püspököt pedig 
több mint egy negyed órán keresztül kegyetlenül ütik, verik, 
és csak is German Sámuel protestáns prédikátor nejének 
köszönheté, hogy életveszélyes sebeivel a tömeg dühétől 
élve menekülhetett. A rettenetes esetről X. Kelemen pápa 
is értesült' és a meggyötört püspökhöz vigasztaló levelet 
intézett.

1675 deczember 13-án az egri püspökségre helyeztetik 
át. 1676 deczember 15-én jelenti Szelepcsényi prímásnak,
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hogy a kuruczoktól való félelem miatt személyesen nem 
mehet el, a szegény plébánosok felsegélyezésére szánt összeg 
átvétele végett. De plébánosai szegények, se kenyerük, se 
ruhájuk; maga is zsellérségben lakik; még a petrezselymet 
is pénzen kell vennie. Küldjön azért a Fer.dinandeumból, 
amennyit bölcsen gondol. Végrendeletében először úgy intéz
kedett, hogy bárhol következzék be halála, a máriavölgyi 
zárda templomába temessék el, a B. Szűz oltára elé, mert 
édes anyja, mikor őt szive alatt hordozta, itt tért vissza az 
egyházba a lutheránus vallás tévelygéseiből s ő is itt lett a 
megtérés 30. évfordulóján apáttá felavatva. A temetés lehe
tőleg egyszerűen menjen végbe, hanem annál több szent 
misét végezzenek lelkiüdveért és minden csütörtökön 12 
szegényt vendégeljenek meg, úgy mint az életében is tör
tént. Összes ezüstnemüit a máriavölgyi pálosokra hagyo
mányozta. Temetkezési helyére vonatkozó intézkedését meg
másítván, nyugvóhelyül Kassát, az egri püspökök akkori 
székhelyét választotta. Meghalt ugyanitt 1678 január 18-án.

Irodalmi tevékenységéről két munkája tanúskodik: 
Magyarország Tüköré, kiben tekintvén, Megismerje magát, 
Mitsodás volt hajdan ? Mitsodás most ? És honnét vötte a 
keresztény Országát és Királyit ? Honnét az Angyali Koro
náját. Cassau, 1671., amelyet névtelenül adott ki. A másik 
pedig: Veritas toti Mundo declarata: Argumento triplici 
ostendens Sacram Caesaream Regiamque Maiestatem non 
obligari tolerare in Ungaria Sectam Lutheranam et Calvi- 
nianam, amely Kassán 1671-ben jelent meg.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 49. Fase. 3. Nr. 26. Lib. 18. 
A. 1660. Fol. 897. Liber Cantoralis 212. Szabó kézirata 29. Nagy I., I. 207. 
Gánóczy II. 318— 342. Schmitth: Episcopi Agrienses III. 291— 305. Vagner Ana
lecta Scepusii III. 112— 118. Steinhuber I. 464. Szinnyey: Magyar írók I. 614.

1654 január 15—1664. K erla i J á n o s . 1630-ban a Paz- 
maneumban tanul. 1634-ben plébános Rohón, 1642-ben pedig 
Vittenczen. 1645-ben bajmóczi prépost és plébános lesz. 1654 
január 15-én esztergomi kanonokká és egyúttal honti fő
esperessé neveztetik ki, 1657-ben pedig nyitrai főesperessé 
lép elő. Egyideig tót hitszónok is volt Nagyszombatban. 
Meghalt ugyanitt 1664 január 15-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. IO. Nr. 2.
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Liber Cantoralis 213. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 352. Némethy 
Cherlay-nak iija 519.

1654 ápril 12—1655. K ő sz e g h y  M en y h ér t. Egyike 
volt azoknak, akik a nagyszombati egyetemen, annak léte
sítése óta, elsőknek promoveáltattak a bölcsészeiből baccalau
reusokká. 1638—1642-ig Rómában a Collegium-germanico- 
hungaricumban végzi a theologiát. 1647-ben plébános Duna- 
szerdahelyen, 1643-tól már mint pozsonyi kanonok, ahol 
utóbb őrkanonokká lesz. 1654 ápril 12-én esztergomi kano
nokká installál tátik. 1655-ben meghal Nagyszombatban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. JO.  Nr. I O— 19. 
Liber Cantoralis 213. Rimely: Capitulum Posoniense 270. Steinhuber I. 462. 
Némethy 710.

1654 ápril 15—1682. S z ily  A n d rá s . Született Palotán. 
1641 május 23-án a bölcsészet baccalaureusává lesz a nagy- 
szombati egyetemen. A theologiát Rómában végezte. Vissza
térvén hazájába, 1647-ig Nagykéren, azontúl Püspökiben 
plébánoskodik. 1654 ápril 15-én esztergomi kanonokká lesz, 
1657 január 12-én barsi főesperessé, 1663 augusztus 6-án 
őrkanonokká, 1676 ápril 22-én éneklőkanonokká lép elő. 
Bírta ezen kívül 1679-től a földvári apátságot és scopiai 
püspök, királyi tanácsos is volt. Meghalt Nagyszombatban 
1682 május 5-én. A sz. Adalbertről nevezett papnevelőben 
három növendék eltartására alapítványt tett, és hagyomá
nyozott misealapitványra is.

Kiváló szónok volt és több szentbeszéde nyomtatásban 
is megjelent. Úgymint: 1. A keresztyén igaz vitézeknek 
gyenerálja Szent István mártír. Nagyszombat, 1679. — 2. 
A Keresztyen Bíráknak, igazság szolgáltató magistratusnak 
Tüköré. Nagyszombat, 1681. — 3. Lectulus Genialis in quo 
Sponsus et Sponsa commorantur. Nagyszombat, 1682.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad 51. Fasc. 3. Nr. 25. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 63. Fasc. 7. Nr. 36. Lib. 19. A. 1665. 
Föl. 48. Lib. 20. A. 1670. Föl. 144. Lib. 23. A. 1667. Föl. 62. Liber Ruber 
45. Liber Cantoralis 41. Némethy 965. Zelliger 511.

1654 augusztus 3—1663. G a lá n th a i E sz te r h á z y  G y ö r g y .
Atyja. Dániel, anyja Rumy Judit. 1650—1654-ig Rómában 
végzi a theologiát mint a Collegium-germanico-hungaricum 
növendéke. Visszatérvén hazájába, már augusztus 3-án tagja
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lesz az esztergomi káptalannak. 1655 január 14-énagömöri 
főesperességet, 1658 ápril 30-án a szentgyörgymezei, 1661 
ápril 29-én pedig a szentistváni prépostságot nyeri el. Életét 
hősies halállal fejezte be a párkányi ütközetben, 1663 augusztus 
9-én, a törökök ellen harczolván. A káptalan egy 1677-iki 
levelében, mint »nagyúri ágyból született édes Fráterünkről« 
emlékezik meg róla.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 8. Nr. 17. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fasc. 8. Nr. 16— 20. Capsa 69. 
Fasc. 13. Nr. 18— 28. Liber Cantoralis 213. Steinhuber I. 462. Nagy I. IV. 95. 
Magyar Sión 1868. évf. 126.

1655 január 22—1679. G u b a só czy  J á n o s . Született 
Nagyszombatban. Theologiai tanulmányait a Pazmaneumban 
kezdte meg 1642-ben; 1644-ben Rómába megy a Col-
legium-germanico-hungaricumba s már itt kiválik iskola
társai közül. Hazajövetele után egyideig sellyei plébános 
volt, mig 1655 január 22-én esztergomi kanonokká nevez
tetett ki. 1662 márczius 9-én honti főesperes, 1663-ban szent
györgymezei prépost, 1664-ben szekszárdi apát, 1665 szep
tember 8-án nagyszombati plébános, 1667 május i-én 
éneklőkanonok, scopiai püspök és érseki helynök lesz. 1668 
julius 17-én nevezi ki a király a pécsi püspöki székre. 
1670-ben Róttál János királyi biztossal a felvidéki elégedet
lenek közt helyreállítandó béke létrehozásán működik. 
1675-ben I. Lipóthoz intézett felterjesztésében panaszt emel 
azon nemes birtokosok ellen, akik püspökségének Tolna- és 
Baranyamegyékben levő javait lefoglalva tartják és a bitor
lás ellen orvoslást kér. 1676 ápril 22-én lemondván az 
éneklőkanonokságról, a szenttamási prépostság javadalmába 
iktattatik be. 1676-ban áthelyezi a felség a váczi püspök
ségre. 1678 január 22-én alattvalói hűségének és hazaszere
tetének egész nyíltságával azt a tanácsot adja Lipótnak, 
hogy az ország törvényes követeléseit teljesítse és azokat a 
zavarokat, amelyeket a nádori méltóság be nem töltése, az 
idegen hivatalnokok alkalmazása és egyéb alkotmányellenes 
rendelkezések támasztottak, ne erőszakkal, hanem kegyes
séggel és törvényes intézkedésekkel igyekezzék lecsendesiteni.
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1680-ban nyitrai püspökké és kanczellárrá lesz, 1685-ben 
pedig a nyitrai püspökség kormányzásának megtartásával 
kalocsai érsekké és pilisi apáttá neveztetik ki. 1676-ban tüzes 
védelmet fejtett ki a mellett, hogy Jagasich Péter győr- 
egyházmegyei pap püspökének ítélete ellen a prímáshoz 
felebbezhesse meg ügyét, miután a püspök nem lehet egy 
személyben védő is, meg bíró is. Meghalt Bécsben 1686 
ápril i o-én; eltemettetett a jezsuiták templomában. Nyit- 
rán helyreállittatta a püspöki palotát, a templomnak egyházi 
szereket adományozott és a káptalannál misealapitványt tett. 
Végső intézkedésében pedig 12,000 forintot hagyott a ki
rályra, a közös papnevelőben 12 nyitraegyházmegyei növen
dék ellátására alapítványt tett, a tized czimén befolyó 250 
akó bornak felét a véghelyekre, másik felét pedig a sel- 
meczi jezsuita kollégiumra hagyományozta; szentgyörgymezei 
házát a pozsonyi, modori házát és szőllejét pedig a nagy- 
szombati jezsuiták kapták.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1660. Föl. 908. 
Lib. 25. A. 1686. Föl. 214— 215. Liber Ruber 45. Liber Cantoralis 41. K a
tona : Historia Colocensis ecclesiae II. 103— 107. Memoria episcopatus Nitrien- 
sis 379. Brüsztle I. 4301 Fraknói: A  szekszárdi apátság története 48. Karcsú 
V. 179. Békefi: A pilisi apátság története II. 38. Történelmi Tár 1883. évf. 
608: Steinbuber I. 461. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 344.

1655 ápril 20—1689. L a n ch a r ic s  G e r g e ly . Horvát szár
mazású ember. 1655 ápril 20-án esztergomi kanonokká, 
1664 ápril 20-án titeli préposttá és tornai főesperessé nevez
tetik ki. 1684 május 16-án iktattatik be az őrkanonokságba. 
1689 május 26-án halt meg 81 éves korában, délutáni 6 és 
7 óra közt. Végrendeletében három misealapitványt tett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 20. A. 1670. Föl. 172. 
Lib. 2 1. A. 1673. Fol. I .  Lib. 23— 24. A. 1679. Föl. 32. Capsa 47. Fase. 
8. Nr. 6. Capsa 55. Fase. 12. Nr. 2. Liber Ruber 52. Liber Cantoralis 50. 
Kemp 158. azt úja róla, hogy 1681-ben pozsonyi préposttá lett; azonban 
Rimely sem a prépostok, sem a kanonokok közt nem emlékezik meg felőle.

1656 ápril 10—1660. R a d o ssé n y i M ik lós. Középiskoláit 
1629-ben végezte el. 1637 január 3-án elfoglalja a perneki 
plébániát, ahol egészen 1645-ig működik. 1647-ben Némethi
ben, Barsmegyében találjuk plébánosi minőségben. Az

18
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ugyanez évben egyházlátogatást végző főesperes feljegy
zésében azt mondja róla, hogy 45 év körüli ember lehet s 
17 éves pap. Nemsokára a szentbenedeki plébániát kapja 
meg, 1656 ápril 10-én . pedig esztergomi kanonokká és 
szentbenedeki praefectussá lesz kinevezve. Meghalt 1660 
ápril 22-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 42. Fase. 2. Nr. 21. Liber 
Cantoralis 213. Némethy 883. tévesen írja, hogy kanonokká történt kineveztetése 
után tüstént szentbenedeki prépost le t t ; a praefectust olvasta helytelenül prépostnak.

1656 ápril 14. Z ich y  G y ö r g y . Atyja Benedek Vas
megye alispánja volt, anyja szelestei Sober Erzsébet. Az 
1648—53-ig terjedő éveket Rómában tölti a Collegium- 
germanico-hungaricumban. Hazatérte után 1653-ban a győri 
káptalannak lesz tagja, 1656 ápril 14-én pedig esztergomi 
kanonokká neveztetik ki. 1657-ben honti, azután zólyomi 
főesperessé lép elő. Halála évét nem tudjuk.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1659. Föl. 839. 
Liber Cantoralis 213. Nagy I. X II. 370. Steinhuber I. 467. Schematismus 
Jauriensis 34.

1657 augusztus 13—1676. S z e n tm ik ló s i é s  ó v á r i  
P o n g r á c z  G y ö r g y  b á r ó . Atyja Dániel, anyja Dubinszky 
Erzsébet. Filozófiai tanulmányait Nagyszombatban elvégez
vén, miután itt ezekből 1655 ápril 25-én magisterré avat
tatott, a theologiára Rómába ment. Már 1654-ben mint 
papnövendék győri, majd 1657 augusztus 13-án esztergomi 
kanonokká neveztetik ki. 1663 ápril 15-én szentgyörgy- 
mezei préposttá, julius 19-én olvasókanonokká, majd szendrői 
ez. püspökké és érseki helynökké lett. Bírta ezenfelül az 
almádi Apátságot is. 1669 szeptember 23-án királya a váczi 
püspöki székre emeli, miután 1668-ban az esztergomi káp
talanban az első méltóságot, a nagyprépostságot is elnyerte. 
Megerősítése Rómából csak 1672-ben érkezvén meg, püs
pökké ugyanezen év junius 12-én szenteltetett fel Nagy
szombatban, a jezsuiták templomában, Szelepcsényi György 
prímás által. Ugylátszik a királyi udvarban is kedvelt egyé
niség volt, mert mint maga írja, felszentelésének ünnepélyét 
a felség is emelte, amennyiben ez alkalomból drága, gyé
mántokkal díszített arany mellkeresztet küldött néki. Mint
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váczi püspök is megmaradt esztergomi nagyprépostnak s 
innen kormányozta a török uralom keserveit sinylő egy
házmegyéjét. A távolság azonban nem gátolta őt abban, 
hogy a gondjaira bízott papság és hívek érdekében minden 
tőle telhetőt megtegyen. Kezdettől fogva több ifjút nevel
tetett és képeztetett saját házában a papi pályára, hogy 
az általánosan érzett paphiányon segítsen. 1672 körül elké
szíttette a váczi egyházmegye térképét. 1673-ban Cseke 
Mihály ecseghi plébános által egyházlátogatást tartatott 
megyéjében, 1674-ben a váczi egyházmegye plébánosait és 
licentiatusait, miután saját vallomása szerint megyéjében 
arasznyi földbirtoka sincsen, a prímás beleegyezésével Szent- 
Benedeken hívta össze. Miután ehhez a török engedélye is 
szükséges volt s minekutánna a török hatóságok vonakodtak 
ezt megadni, Pongrácz azzal fenyegette őket, hogy mind
azokat a papokat, akik a kitűzött időre Szent-Benedeken 
meg nem jelennek, felfüggeszti állásától, jól tudván nemcsak 
ő, de a j£rök is, hogy ez esetben a nép sem kívánna lel
kének egyedüli vigasztalója nélkül a falvakban megmaradni. 
A kísérlet sikerült és az engedély a budai basától meg
érkezett. Szent-Benedeken a kitűzött időre megjelent 3 
alesperes, 8 plébános és 11 licentiatus. A püspök felolvas
tatta előttük a nagyszombati zsinat határozatait s mikor 
ezek elfogadtattak, az istenitisztelet tartásáról s a hitélet 
előmozdításáról folytatták a tanácskozást. Az itt kiderített 
adatokból megállapítható, mily szánandó helyzetben volt 
a katholikus egyház ebben az időben a váczi egyházmegye 
területén. Katholikus falu mindössze nem volt több mint 73, 
de ennek lakói sem voltak tisztán katholikusok. Az összes 
katholikus hívők száma pedig nem haladta meg a 13.000-et. 
Mindezeknek lelki gondozására 13 plébános és 32 licentiatus 
szolgált. Természetes, hogy ily viszonyok közt a püspök 
minden jóakarata, buzgósága mellett is nagyon nehéz volt 
a dolgok rendjén változást eszközölni és az egyházi élet 
újjászervezését, az egyházmegye újjáalakítását czélzó terveket 
rövid idő alatt foganatosítani. Különben terveinek kivitelé
ben a halál is megakadályozta őt, mely váratlanul követ

18*
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kezett be 1676 márczius 5-én. A Liber Ruber írója feljegyzi 
róla, hogy kitűnő ember, az egyháznak díszére váló főpap 
volt, akitől· sok jót lehetett volna várni, ha a korai halál 
el nem ragadja őt. IX. Kelemen pápa is kiváló jóindulattal 
viseltetett iránta.

Irodalmi munkásságából reánk maradt művei: 1. A 
Tekintetes és Nagyságos Pongracz György Almádi Apatur, 
Zolyomy Estperes. Esztergami Canonok Predikatzioia. Nagy
szombat, 1661. — 2. Aggratulatio chronographica Clementi 
IX. P. M. 1667.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 19. A. 1665. Föl. 62. 297. 
Lib. 20. A. 1671. Föl. 187. Liber Ruber 33. Liber Can toralis 19. Nagy I. 
IX . 409. Karcsú 187. Kemp tévesen írja róla, hogy Csanádi püspök is volt. 
Magyar Sión 1869. évf. 889. Zelliger 403. Schematismus Jauriensis 34.

1657 október 15 — 1685. G a lá n th a i B a lo g h  M iklós.
Született Turóczmegyében 1625-ben; atyja János, úgyszintén 
anyja, Tarnóczy Ilona is protestánsok voltak s ő maga is 
csak később, Nagyszombatban tért vissza az egyházba. Fel
vétetvén az esztergomi növendékpapok közé, 1649-ben 
Rómába megy, hol a Collegium-germanico-hungaricumban 
végzi bölcsészeti és theologiai tanulmányait. 1655-ben el
hagyja Rómát és haza jön. Szeptember 25-én érkezik Nagy
szombatba, magával hozván a pápai bullákat Tarnóczy Má
tyás és Hoffmann Pál püspökök részére. Két évig a 
lelkipásztorkodás terén működik, midőn 1657 október 15-én 
esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1663 augusztus 6-án 
barsi főesperessé, 1668-ban szentgyörgymezei préposttá és 
lekéri apáttá, 1675-ben á királyi tábla tagjává, 1676 ápril 
22-én olvasókanonokká, 1677-ben novii püspökké lesz. 168T 
deczember 28-án a király neki adományozza a csanádi püs
pökséget. 1684 május 16-án nagypréposttá lép elő. Midőn 
ez évi augusztus 7-én Tökölyi bevonult Nagyszom
batba, Balogh nagyprépost fogadá őt az érseki palotánál, 
a nagyszombati városi jegyzőkönyv feljegyzése szerint nagy 
tisztelettel. Ezt követte a város felgyujtása, mely alkalommal 
58 ház, 2 templom lett a lángok martalékává. Mikor pedig 
Petneházy Dávid kirabolta a várost, őt, valamint Jakiin 
Balázs »styámnéki apáturat« és Kada István pásztói apát
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urat és lectort is magával vitte, és már Léváig hurczolta 
őket, amikor sikerült kezeiből szabadulniok. 1685 ápril 16-án 
áthelyeztetik a váczi püspökségre és elnyeri a szepesi pré- 
postságot is. Váczon megjelent ugyan, de csak rövid időre, 
mert szándékában, székhelyét és székesegyházát helyreál
lítani, meggátolta betegsége. Visszatért a Szepességbe, ahol 
1689 október 6-án, életének 64. évében meghalt. Síremléke 
a székesegyházban máig látható. 1684-ben irt végrendeleté
ben a sz. Adalbertról nevezett papnevelőnek 1000 frtot, a 
sz. Istvánról nevezettnek 50 frtot, a kórháznak 120 frtot, 
a nagyszombati szegényeknek 800 frtot hagyományoz. Ezen
felül az esztergomi várőrségnek 150 mérő gabonát, 25 hordó 
bort és húsra 25 frtot hagyott.

A nagyszalóki plébánia könyvtárában a következő 
munka maradt meg tőle kéziratban: Nucleus totius libri 
Job ex S. Gregorio papa excerptus. Roma, 1652. 2 kö
tetben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár Capsa 33. Fase. 5. Nr. i i .  Fase. 
6. Nr. i. Capsa 68. Fase. 8. Nr. 9— 10. Capsa 69. Fase. 6. Nr. 19. Lib. 19. 
A. 1666. Fol. 146. Lib. 20. A. 1672. Fol. 258. Lib. 20. A. 1672. Fol. 307. 
Lib. 21. A. 1673. Fol. 109. Liber Ruber 33. Liber Cantoralis. 19. Tudomá
nyos Gyűjtemény 1818. IV . 63. Knauz : Buda ostromához 133. K ollányi: A 
magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története 197. Karcsú V. 181. 
Nagy I. X I. 58. Steinhüber I. 461. azt írja róla, hogy Rómából visszatérte után 
egy évre, pozsonyi kanonokká lett. Azonban Rimely könyvében nem találtam 
ennek nyomát.

1659 julius 15—1671. R od ek  G y ö r g y . 1639-ben a 
Pazmaneum növendéke. 1646 junius i-jén elnyeri a szakolezai 
plébániát. 1659 julius 1.5-én esztergomi kanonokká nevez
tetik ki s ennek következtében augusztus 3-án elhagyja 
Szakolczát. Midőn azonban a város 1663-ban ismét meghívja 
őt plébánosnak, elfoglalja az állást és 1667 julius 5-éig 
ott él hívei között. Időközben 1664 szeptember i-jén a 
káptalanban nyitrai főesperessé lép elő. Egy ideig tót 
nyelvű hitszónok is volt Nagyszombatban. Meghalt ugyan
itt 1671-ben.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 16. Fase. 5. Nr. 20. 
Capsa 52. Fase. 5. Nr. 33a. Liber Cantoralis 213. Rimely: Historia Collegii 
Pazmaniani 847. Némethy 897.
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1659 julius 30—1663. I v a n ie s  P á l. 1651-ben mint 
pálos rendű szerzetest a rend főnökévé választják. 1659 
junius 6-án skradini püspökké neveztetik ki, julius 30-án 
pedig javadalmat nyer az esztergomi káptalanban, meg
kapván a szenttamási prépostságot. 1661 márczius 19-én 
áthelyeztetik a knini püspökségre. 1663-ban lemond minden 
javadalmáról, cziméről és visszatér a rend kötelékébe, ahol 
újból generálissá választatik. Meghalt 1672-ben.

Liber Can toralis 213. Kemp 158. Orosz: Synopsis Annalium ordinis S. 
Pauli. 368. Lendvay: Liber ecclesiasticarum dignitatum czimü munkájában kö
vetkezetesen Ivanovichnak nevezi 315.

1661 ápril 21 —1681. K orom p ai P é te r . Született Na- 
hácson 1623-ban, szláv szülőktől. Iskoláit részint Nagyszom
batban, részint pedig 1646-ban Bécsben a Pazmaneumban 
elvégezvén, buzgó működést fejtett ki a lelkipásztorkodás 
terén előbb az egri, azután a győri egyházmegyében, majd 
váczi kanonok és püspöki helynök lett. 1654 november
14-én neveztetett ki pozsonyi kanonokká, 1656 julius i-jén 
pedig őrkanonokká ugyanitt. 1661 ápril 21-én lett az esz
tergomi káptalanba beiktatva mint komáromi főesperes. 1665 
január 2-án szentistváni préposttá, 1676 ápril 22-én pedig 
nagypréposttá lett. 1679 augusztus 21 -én a király váczi 
püspökké nevezi ki, amelyben a szentszék által csak 1681 
ápril 29-én erősittetik meg. Még ugyanezen év deczember 
28-án az egri, 1686 deczember 16-án pedig a nyitrai püs
pöki székre helyeztetik át, és egyúttal kanczellárrá nevez
tetik. Ebben az esztendőben nyeri el a pilisi apátságot is. 
A törvényekben jártas, diplomácziai küldetésekre kiválóan 
alkalmas egyén volt, akit uralkodójának bizalma több fontos 
küldetésbe választott be. Meghalt Bécsben 1690 május 13-án 
s eltemettetett ugyanitt a jezsuiták templomában. A nyitrai 
székesegyházban helyreállittatta a főoltárt, a kanonoki stal- 
lumokat, egy máig meglévő ezüst kelyhet ajándékozott a 
kincstárnak, és sz. Péter és Pál tiszteletére misealapit- 
ványt tett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 18. A. 1663. Föl. 1050. 
Lib. 20. A. 1669. Föl. 96. Lib. 21. A. 1674. Föl. 247. Liber jRuber 33. 
Liber Cantoralis 19. Karcsú V. 179. Schmitth: Episcopi Agrienses III. 314—325.
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Memoria Episcopatus Nitriensis 381. Rimely: Capitulum Posoniense 271. His
toria Collegii Pazmaniani 345. Békefy: A pilisi apátság története II. 38.

1661 ápril 22—1674. V a s k o v ic s  I s tv á n . Előbb a 
Szent-Istvánról nevezett papnevelő intézet növendéke, azután 
plébános Szereden. 1661 ápril 22-én lesz esztergomi kano
nokká, később elnyeri a leleszi prépostságot is, erről azonban 
1674-ben lemond. További életviszonyait nem tudtuk ki
deríteni.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 19. A. 1666. Föl. 158. 
Liber Cantoralis 214. Szabó kézirata 168.

1661. C serő d y  N. kanonok.
Még keresztnevét sem ismeri Kemp, akinél egyedül találtuk felemlítve 158.
1662 január 10—1676. V ép y  B e n e d e k . Kikerülvén a 

Pazmaneumból, ahová 1649-ben jutott, s felszenteltetvén, 
pápai plébánossá lesz. 1661-ben pozsonyi kanonokká nevez
tetik ki, ahonnan 1662 január 10-én az esztergomi káp
talanba jön át. 1665 május i-jén elnyeri a honti főesperes- 
séget és aradi prépostságot, 1676 ápril 22-én pedig őrkano
nokká lép elő. E tisztét azonban nagyon kevés ideig viselte, 
mert alig fél év múltán, november 8-án meghalt Nagyszom
batban, ahol 10-én el is temettetett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 32. Fase. 12. Nr. 36.. 
Capsa 64. Fase. 5. Nr. 10. Fase. 12. Nr. 13. Capsa 65. Fase. I. Nr. 39. 
Lib. 19. A. 1668. Fol. 279. Liber Cantoralis 50. Rimely: Capitulum Posoniense. 
271. Historia Collegii Pazmaniani 348.

1662 márczius 14—1675. S z e g e d i M ih á ly . Csanád- 
megyei származású; 1654—1658-ig kitűnő növendéke volta 
római Collegium-germanico-hungaricumnak. Visszatérte után 
néhány éven át a lelkipásztorkodás terén működik, mig 
1662 márczius 14-én esztergomi kanonokká neveztetik. 
1671-ben nyitrai főesperessé lesz. Meghalt 1675-ben.

Szabó kézirata t68. Kemp 158. Steinhuber I. 470.
1662—1674. N e m e c sk a y  A n d rá s . Vesselényi Ferencz 

nádor káplánjából lett 1662-ben esztergomi kanonokká. Nem 
tudunk róla egyebet, mint hogy 1674-ben elhalálozott.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 48. Fase. 12. Nr. 8. 
Lib. 20. A. 1672. Fol. 298. Liber Ruber 168.

1662—1674. A lsz á sz i S zá sz y  J á n o s . Pappá szentelte
tett 1624 szeptember 21-én, 1628-ban vajkai plébánossá lesz
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és mint ilyen vesz részt az 1630-iki nagyszombati zsinaton. 
1636-ban javadalmat nyer a nyitrai káptalanban, 1644-ben 
őrkanonokká lép elő és püspöki helynökké neveztetik ki, 
1647-ben pedig elnyeri az olvasókanonokságot. Az 1648-iki 
nagyszombati zsinat határozatait a nyitrai káptalan nevében 
mint dömösi prépost Írja alá. 1650-ben béli apáttá, majd 
scopiai püspökké neveztetik ki. 1646-ban és 1649-ben a 
pozsonyi országgyűlésen vesz részt, mint a nyitrai káptalan 
követe, az 1655-iki országgyűlésen pedig mint dömösi pré
post jelenik meg. 1662-ben az esztergomi káptalanban nyer 
stallumot, 1667-ben pedig a zólyomi főesperességbe iktattatik 
be. Meghalt mint szerémi püspök 1674-ben. A nyitrai káp
talannál még 1650-ben 1500 forintos alapítványt tett, a 
székesegyházban havonkint végzendő szentmisékre. Ugyan
csak az esztergomi káptalannál is tett misealapitványt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. ZI. A. 1673. Föl. 13. 
Liber Cantoralis 181. Kaprinay III. 108. Némethy 954. Vagner 218.

1663 február 12 — 1680. K á sz o n y i M árton . Erdélyi 
székelyt!; 1651-ben a Szent-Istvánról nevezett papnevelő nö
vendéke, 1653-ban áldozárrá szenteltetik. 1663 február 12-én 
esztergomi kanonokká és egyúttal komáromi főesperessé lesz. 
1667-ben szentgyörgymezei préposttá neveztetik ki és elnyeri 
még a dömösi prépostságot is. 1667-ben lép elő az olvasókano- 
nokságra. Többször járt követségben. Ily utón juthatott össze
köttetésbe Lobkovitz herczeggel is, akihez az 1663—1674. 
években intézett mintegy 26 levelét őrzi a Lobkovitz-féle 
levéltár. Meghalt a Szepességben 1680-ban.

Egy követi minőségében mondott beszédje megjelent 
nyomtatásban is e czim alatt: Oratio ad Michaelem Apafi 
Principem Transiiv. de an. 1666.

Esztergomi Káptalani Országos levéltár. Lib. 20. A. 1669. Föl. 52. A. 
1672. Föl. 258. Liber Ruber 40. Óvári: A  magyar tud. Akadémia történelmi 
bizottságának oklevélmásolatai. Budapest, 1890. I. 27. Szalay: Magyarország 
története V. 58. Nagy I. VI. 538. Szinnyei IV . 1163. Zelliger 222.

1663 augusztus 23—1668. F e lb a r th a li S a lix  J á n o s .
1647-ben Gajáron plébános. Mint cziszterczita rendű szer
zetest, III. Ferdinánd 1653 julius 31-én azon kötelezettséggel 
nevezte ki czikádori apáttá (már előbb morvaországi velleh-



281

radi apáttá választatott meg), hogy mihelyt a török miatt 
lehetséges lesz, telepítse le újból a cziszterczieket. Nem
sokára corbaviai püspök, királyi tanácsos, 1658 január 24-én 
pedig pécsi püspökké lesz. 1661 ápril 24-én püspöksége 
összes javait bérbe adja Pethő László kiskomáromi vár- 
parancsnoknak évi 200 írtért, és egy török szőnyegért, 
miután maga nem volt képes javait az ellenségtől megoltal
mazva jövedelmeztetni. Ugyanezen év szeptember 26-án a 
szentszék megerősíti püspökségében. Koller szerint életét 
ettőlfogva Szakolczán, születése helyén tengette, a leg
nagyobb nyomorral küzködve. Kemp is azt iija, hogy mint 
esztergomi kanonok Szakolczán plébánoskodott. Szabó kéz
iratában pedig azt olvasom, hogy 1658-ban lemondott a 
püspökségről, ahonnan 200 irtot kapott és a szakolczai plé
bánián élt, amely ezenfelül még 800 irtot jövedelmezett neki. 
Brüsztle pedig többször idézett munkájában a leghatározot
tabban állítja, hogy a szakolczai anyakönyvekben, amelyek 
pedig 1629-től mégvannak, sem születésének, sem családja 
nevének, de még plébánoskodásának sincs semmi nyoma. 
Mindezen egymással nem egyező állítások közül tudomásunk 
szerint az igazságnak ennyi felel meg: 1659—1663 deczem7 
bér 31 -éig csakugyan plébános Szakolczán, ahol ugyan nem 
kellett éhínséggel küzdenie, kivált 1663 augusztus 23-ától, 
amikor esztergomi kanonokká és gömöri főesperessé is ki
neveztetett. 1663 végén megvált plébániájától és Nagyszom
batba költözött, ahol hátralevő napjait töltötte. Ugyanitt 
halt meg 1668 julius 9-én s eltemettetett a sz. Miklós-tem- 
plomban, sz. Dorottya oltára elé.

Szabó kézirata 168. Koller V II. 56. hibásan 1662-re teszi kanonokká 
való kineveztetését. Brüsztle I. 429. Békefi: A  czikádori apátság története. Pécs, 
1894., 124. Némethy 258., 906. t

1664—1666. H ask ó  J a k a b . Született 1622 ápril 27-én 
Trubinban, Garam-Szent-Kereszt közelében. Atyja Már
ton, anyja Koza Dorottya volt. 1637-ben Nagyszombatba 
kerül és itt elvégezvén jó eredménynyel a középiskolákat, 
1642-ben Leleszre kerül tanitónak. Egy év múltán visszatér 
Nagyszombatba és folytalja tanulmányait. Azonban rövid idő
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múlva ismét kénytelen azokat a Rákóczy-zavarok miatt 
abbanhagyni. Újból megválik Nagyszombattól és előbb Csep- 
regre, azután Sárvárra, végre Ikervárra jut tanítónak. Iker
várait sem volt sokáig maradása és lemondván állásáról, 
Bécsbe utazik. Itt sikerül magát felvétetnie a Pazmaneum 
növendékei közé és teljesül vágya, tovább képezni magát. 
1651-ben felszenteltetvén, Liptómegyébe, Szent-Iványba kül
dik káplánnak, hol két esztendeig működik. Ekkor, 1653-ban 
a szomolányi plébánia élére állítják, amelynek ügyeit 1660-ig 
vezeti; ez évben Modorra kerül, majd Csejthére. 1662-ben 
pozsonyi, 1664-ben pedig esztergomi kanonokká neveztetik 
ki s egyúttal rábízzák a tót hitszónok teendőinek végzését. 
Ámde nem sokáig marad tagja a káptalannak. Már két év 
múlva megválasztja őt a beczkói közbirtokosság vágujhelyi 
prépostnak és átköltözik ide. Többször megkínálják különféle 
méltóságokkal, de a nyitrai püspöki helynökségen, a rosoni 
ez. püspökségen és a rajki apátságon kívül állhatatosan 
vonakodott minden más kitüntetést elfogadni. Mégis, 1690-ben 
kinevezik nyitrai püspökké és ezt hosszas vonakodás után 
elfogadja. De már egy év múlva leköszön róla és visszamegy 
Vágujhelyre, hogy itt szeretett hívei közt, elvonulva a világ 
zajától, folytassa áldásos működését. 1674-ben 500 lutheránus 
fér meg az egyházba Vágujhelyen, amit az anyakönyvi fel
jegyzés igy beszél el: »Éppen a farsangi időben két szakasz 
német katona küldetett az ide-oda barangoló, hegyeken 
inneni s túli eretnekek ellen, kik a falvakban addig be lettek 
szállásolva, mig mindnyájan a lakosok közül az eretnekséget 
el nem hagyják. Ezáltal oly nagy rettegés fogta el a .vág- 
ujhelyieket is (mikor a német katonák már itt voltak), hogy 
majdnem mindnyájan a katholikus hitet elfogadni hajlan
dóknak nyilatkoztak. De a, német katonák ittléte alatt senki 
sem bocsájtatott gyónáshoz. Azok neve elé, kik megtérni 
ígérkeztek, egy L betű lett írva. Kis idő múltán sokan 
közülök a katholikus egységhez visszatértek.« Meghalt hosz- 
szas, Isten akaratában való teljes megnyugvással elviselt 
kínos betegség ptán Vágujhelyen, 1695 október 19-én s 
eltemettetett a prépostsági templom sírboltjában. A nyitrai



283

székesegyháznak egy zománczozott képekkel díszített szent
ségtartót és egy kelyhet ajándékozott, a káptalannál pedig 
2000 forintos misealapitványt tett. A vágujhelyi prépostság 
templomát nagy mértékben átalakíttatta és megujittatta, úgy
szintén a préposti lak építését is befejezte. A ferenczrendiek- 
nek Beczkón zárdát építtetett s egy oltárjavadalomra vég
rendeletében iooo forintot hagyományozott.

R im ely: Historia Collegii Pazmaniani 344. Capitulum Posoniense 272. 
Memoria Episcopatus Nitriensis 383. Wagner 258. Magyar Sion 1867. évf. 183. 
Reviczky: A  vágujhelyi prépostság története 55.

1664—1679. L a tk ó c z y  G y ö r g y . Született Szkacsány- 
ban, 1-65 9-ben a Pazmaneum növendéke, felszenteltetése után 
plébános Bánon, 1664-ben esztergomi kanonokká és egyúttal 
tót hitszónokká lesz. 1677 február 21-én honti főesperessé 
lép elő. Meghalt 1679-ben Nagyszombatban.

Liber Ruber 140. Liber Cantoralis 133. Rimely: Historia Collegii Paz
maniani 353. Némethy 736.

1668 ápril 17—1678. D ob is I s tv á n . Nagy-Kéren született 
Nyitramegyében, nemes származású szülőktől. 1657 — 1660-ig 
Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban tanul. Visz- 
szatérte után egy ideig születése helyén plébános, majd 
1664 november 8-án pozsonyi, 1668 ápril 17-én pedig esz
tergomi kanonokká és nógrádi főesperessé neveztetik ki. 
Bírta ezenkívül az aradi prépostságot is. 1678 november 
11 -én Bozók várában a lázongok által Balassa Imre pa
rancsára megöletett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 57. Fase. 7. Nr. 2. 3. 
Liber Ruber 134. Liber Cantoralis 101. Rim ely: Capitulum Posoniense 272. 
Steinhuber II. 127.

1668 ápril 17 —1679. S c h le g e r  G y ö r g y . Nagyszombati 
származású; 1652-ben a Pazmaneum növendéke, 1656 ápril
15-én áldozárrá szenteltetik, 1664-ben pozsonyi kanonok és 
plébános, 1668 ápril 17-én pedig esztergomi kanonokká· lesz. 
1670 junius 20-án nagyszombati plébánossá választják, 1673 
ápril 25-én nógrádi, 1676 ápril 22-én nyitrai főesperessé, 
1677 ápril 22-én végre szentgyörgymezei préposttá lép 
elő. Bírta az almádi apátságot is. Meghalt 1679 május
22-en.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 20. A. 1670. Föl. 167. 
Liber Ruber 59. Liber Cantoralis 63. R im ely: Capitulum Posoniense 272. His
toria Collegii Pazmaniani 356.

1668 ápril 17—1693. P é te r ffy  A n d rá s . Sellyéi nemes 
családból származott. Tanulmányait a generális papnevelőben 
végezte. 1657-ben a filozófia baccalaureusává, a következő 
évben pedig magisterévé avattatott. 1666-ban pozsonyi ka
nonokká és csötörtöki plébánossá lett; két év múlva pedig, 
1668 ápril 17-én, az esztergomi káptalan tagjává avattatott. 
1674-ben barsi főesperessé lép elő, 1676-ban elnyeri a 
szekszárdi apátságot s ugyanezen évben, ápril 22-én a gö- 
möri főesperességet; 1679-ben szenttamási préposttá, 1691 
ápril 21-én nagypréposttá lép elő. 1683-ban ő is egyik 
tagja volt annak a küldöttségnek, amelyet Nagyszom
bat városa Tökölyi meghatalmazottjának, Garamszegi Gétzy 
Zsigmondnak fogadására kiküldött. A küldöttség azonban 
nem tudta a város lakóit a zsarolástól megmenteni. A káp
talanra is 15,000 forint vettetett ki. Azonban »engedőimet 
nyervén«, csak 600-at kellett lefizetniük. Később még novii 
püspökké és a királyi tábla tagjává is kineveztetett. Meghalt 
Nagyszombatban, 1693 szeptember 15-én s eltemettetett a 
sz. Miklós-templom sírboltjába. Minthogy végrendelkezés 
nélkül hunyt el, hagyatékának, a káptalani szabályok értel
mében, a káptalanra kellett volna szállnia. Az érsek azonban 
megengedte, hogy javait Maholányi János nevű rokona kapja 
meg, azzal a kötelezettséggel, hogy ebből adósságait kifizesse.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 44. Fase. 12. Nr. 17. 
Lib. 21. A. 1675. Fol. 299. Lib. 23. A. 1682. Fol. 237. Liber Ruber 34. 
Liber Cantoralis 20. Tudományos Gyűjtemény 1818. évf. IV . 43. Fraknöi : A 
szekszárdi apátság története 48.

1668 ápril 28—1669. K ö rm en d i Im re. Született Eg- 
bellen, tanulmányait részint a nagyszombati papnevelőben, 
részint a Pazmaneumban végezte. 1654-ben a filozófia ma- 
gistere, 1663-ban pedig baccalaureus lesz. Már 1655-ben 
plébános Kis-Mácsédon, 1663-ban Szereden, majd Malaczkán. 
1665 vagy 1666-ban neveztetik ki nyitrai kanonokká. 1668 
ápril 28-án az esztergomi káptalannak lesz tagjává. Javadal
mát azonban egy pasquillus írása miatt elveszítvén, ismét a
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lelkipásztorkodás terére lép és Diószegre megy plébánosnak. 
1670-ben a harmadik káptalanba jut be Pozsonyba, de mint 
kanonok is megmarad plébánosnak Egbellen. E javadalmáról 
azonban Szelepcsényi prímás parancsára lemondván, 1674 
január i-én Bazinba költözött át. Itt halt meg ugyanezen év 
junius 20-án.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 21. A. 1675. Föl. 330. 
Liber Ruber 165. Liber Cantoralis 214. Rimely: Capitulum Posoniense 272. 
Wagner 244. Némethy 709.

1669 —1673. B oros P é te r . Született Vág-Sellyén. Nagy
szombatban befejezvén tanulmányait, a prímás ajánlatára 
1657-ben Rómába kerül a Collegium-germanico-hunga- 
ricumba. Az intézet évkönyvei kiemelik, hogy mily szép 
előmenetelt tett tanulmányaiban s mennyire megnyerte elöl
járóinak, társainak rokonszenvét jó magaviseletével. Ennek 
köszönhette, hogy utolsó évében ujonczmester lett, s két 
ízben is a Mária-kongregáczió praefectusa volt. Visszatérvén 
hazájába, előbb a dernői plébániát vezeti dicséretes buzgalom
mal, 1668 april 12-én pedig pozsonyi kanonokká és plébá
nossá neveztetik ki. Alig egy év múlva, 1669 april havában 
esztergomi kanonokká és gömöri főesperessé lesz. Meghalt 
1673-ban 40 éves korában.

Liber Cantoralis 123. Az esztergomi főkáptalan birtokaira vonatkozó ok
mányok tára 180. Rimely: Capitulum Posoniense 272. Steinhuber II. 127. Né
methy 508.

1670. S z e n tp é te r y  I s tv á n  kanonok. Nevének emléké
nél nem maradt egyéb reánk.

Szabó kézirata 169. Kemp 159.

1671 — 1681. R u tk a y  Ig n á c z . Az 1665. évig a Pazma- 
neumban végzi tanulmányait, ekkor Rómába utazik s itt a 
Collegium-germanico-hungaricumban fejezi be a theologiát 
1667-ben. Visszatérte után 1667 julius 27-én plébános lesz 
Felbáron. 1671-ben az esztergomi káptalanban nyer stallumot, 
1676 april 22-én pedig komáromi főesperessé lép elő. Meg
halt Nagyszombatban 1681 april havában.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 49. Fase. 9. Nr. 20. 
Capsa 57. Fase. 6. Nr. 17. Capsa 68. Fase. 12. Nr. 12. Lib. 20. A. 1672. 
Fol. 206. Liber Ruber 165. Liber Cantoralis 158. Rim ely: Historia Collegii 
Pazmaniani 356. Steinhuber II. 127.
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1673 april 23—1703. J a n i F e r e n c z . Született Olasz
országban. Élettörténetéből csak annyi jutott el hoz
zánk, hogy 1673 ápril 23-án esztergomi kanonokká és 
sasvári főesperessé neveztetett ki. Ugylátszik Szelepcsényi 
prímásnak bizalmas, meghitt embere volt, aki több fontos 
ügy elintézését bízta reá. Legalább erre enged következtetni 
gr. Pálffy Tamás egri püspöknek egy 1676-ban kelt levele, 
amelyben egyik kanonokjának, akinek jövedelméből bizonyos 
levonásokat eszközöltek, védelmére kel. »Szabadságában áll 
— úgymond ebben Pálffy — akármely püspöknek is, egyet 
Fráterei közül magha mellett tarthat, amire kívántatik, oda 
fordíthatja. Ezt cselekedte szegény Lippay érsek, ezt cse- 
lekszi a mostani is; Jani és Sebestyéni uraimékat continuo 
hol magha mellett, hol jószághában tartván; most utollyán 
penigh- Sebestyeni ur tovább esztendőnél Bécsben agensked- 
vén az eö Ngha (Szelepcsényi) dolgaiban; azonban szintén 
úgy meghjart Culinariajok, nagy és kicsiny élésbeli jövedel
mek, mintha otthon helyben laktak volna. Hol jár most Jani 
Uram Olaszországban, mégh sem val innét házul semmi kárt« 
etc. 1678-ban szerémi püspökké neveztetett ki, márczius 16-án 
pedig szerémi főispánná lett. O gyakorolván sok idő óta első 
ízben joghatóságot e helyen, az egyházmegye visszaállitójá- 
nak mondható. 1701-ben a Csanádi püspöki székre helyez
tetik át. Meghalt 1703-ban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Liber 23— 24. A. 1674. Föl. 
106. Liber Cantoralis 169. Pray: Specimen Hierarchiáé II. 394. Lendvay (Li
ber ecclesiasticarum dignitatum) nem vette fel a Csanádi püspökök közé. Wagner 66.

1673. M a jth én y i J á n o s  kanonok. Csak nevét tudjuk, 
s azt, hogy ez évben tagja volt a káptalannak.

Szabó kézirata 169. Kemp 159.

1673—1684. B ih a r y  D á n ie l. Felhévizen született nemes 
származású szülőktől. Kezdetben a generalis papnevelő 
növendéke volt, ahol 1662 augusztus 17-én a bölcsészet 
baccalaureusává lett. 1662—1663-ig Rómában folytatja tanul
mányait a Collegium-germanico-hungaricumban. Visszatérvén 
hazájába, 1664 junius 20-án Felien lesz plébános, innen 
1665 november 8-án Vajkára megy. 1673-ban esztergomi
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kanonokká neveztetik ki, de azért megmarad a lelkipásztor
kodás terén. 1675 február 2-án iktatják be a gutái plé
bániába. 1677-ben török fogságba kerül, de innen szerencsésen 
kiszabadul. Ugyanezen évben átköltözik a szempczi plébániára, 
végre 1682-ben Püspökibe. Itt is halt meg 1684-ben.

Szabó kézirata 169. Némethy 499. Steinhuber II. 127.

1674 ápril 22—1691. E le fa n ti J a k iin  B a lá zs . Muraszom
bati nemes családból származott. Előbb a nemesi konviktusban, 
azután a papneveldében tanul, ahol 1662-ben a bölcsészet 
baccalaureusává lesz. 1663-ban Rómába megy a Collegium- 
germanico-hungaricumba, ahol 1667-ig kitűnő sikerrel végzi 
a theologiát. Példás erkölcsű és kiváló jámborságu növen
dék volt, mint az intézet évkönyveiben írva van. 1668 május 
22-én Szempczen plébánossá lesz, innen jut be 1673 már- 
czius 10-én a pozsonyi káptalanba, 1674 april 22-én pedig 
esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1676 ápril 22-én barsi 
főesperessé, 1678 január 29-én szentgyörgymezei préposttá 
és schavniki apáttá, 1684 május 16-án éneklőkanonokká, 
1685 szeptember 25-én olvasókanonokká, végre 1687 szep
tember 25-én nagypréposttá lép elő. Ugyanezen év augusz
tus 9-én scradini, 1688 január 16-án pedig knini püspökké 
neveztetvén ki, a következő év böjtjében püspökké szentel
tetik és érseki helynökké lesz. 1690 junius 10-én a király 
kanczellárrá és pilisi apáttá teszi, 1691 márczius 14-én pedig 
a nyitrai püspöki székre emeli. Nyitrán a Zobor hegyén 
megtelepitette a kamalduli szerzeteseket, a mocsonoki tem
plomot pedig felépittette. A nagyszombati templomban főol
tárt készíttetett. Meghalt Bécsben 1695 október 17-én éjjeli 
10 órakor, 53 éves korában. Elhunytáról az akkori bécsi 
olasz újság igy tett jelentést: »e morto qua il Monsignore 
Blasio Jakiin Vescovo di Nitria, Cancelliere del Regno d’ 
Ungheria. Praelato di rare virtu e vita essemplare«. Eltemet- 
tetett a bécsi jezsuita templomban. 1695-ben alkotott vég
rendeletében, hivatkozással II. Ferdinand diplomájára, bár 
Nyitra várát nagy költséggel helyreállította, a püspöksége 
területén található összes gabona és bor egyharmadrészét, 
a véghelyek fentartására hagyományozta.



288

Jeles szónok volt és néhány beszéde nyomtatásban is 
megjelent. Úgymint: i. A halálnak mérge. Halotti beszéd 
gr. Paloczay Anna Mária felett. Nagyszombat, 1686. — 2. 
Keserves Gyász. Mellyet A Nemes Magyar Ország Pozsonyi 
Gyűlésében — halotti dicsérettel ékesített. Nagyszombat, 
1686. 3. Az Örök Dücsöségre nyugosztoló álom által Tülünk 
el vált — Méltóságos és Nagyságos Groff Szent Mihályi 
Czobor jAdám — nyugodalma. Bécs, 1692.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 23. A. 1679. Föl. 13. 
Lib. 23— 24. A. 1680. Föl. 106. Lib. 26. A. 1688. Föl. 57. Lib. 26. A. 1689. 
Föl. 186. Liber Ruber 34. Liber Cantoralis 19. Knauz: Buda ostromához 
124. Rimely: Capitulum Posoniense 272. Memoria Episcopatus Nitriensis 387— 
396. halálát hibásan 1696-ra teszi. Békefi: A pilisi apátság története II. 40. 
Zelliger 206. Szinnyei IV . 300. K ollányi: A  magyar katholikus főpapság vég
rendelkezési jogának története 198.

1674 ápril 22—1707. D o ln y  I s tv á n . Született 1637-ben 
Ersekujvárott. A pozsonyi papneveldéből előbb Nagyszom
batba, majd 1665-ben a Pazmaneumba küldetik tanulmányai 
folytatására. Hasonló czélból megy 1667-ben az örök városba, 
ahol a Collegium-germanico-hungaricumnak általánosan ked
velt növendéke lesz. Hazatérte után 1660—1673-ig Somorján 
mint plébános működik. 1674 ápril 22-én esztergomi kano
nokká iktattatik, 1680 márczius havában honti főesperessé 
lép elő. 1684-ben mint a káptalan által kiállított bandérium 
kapitánya jelen van Buda egész ostrománál. 1686 szeptember
26-án elnyeri az éneklőkanonokságot, nem sokkal ezután 
a földvári apátságot, 1687 szeptember 17-én az olvasókano- 
nokságot s végre 1693 szeptember 27-én a nagyprépostságot; 
október 11-én pedig novii püspökké és érseki helynökké 
neveztetik ki. E minőségében irja 1693 november '2-án 
Szécsényi György prímásnak: »jobb is volna ha az Conci
lium Tridentinum publicáltatnék és acceptáltatnék, ratificatis
nihilominus jam contractis clandestinis matrimoniis........
megszabadulnánk sok dubietásoktól«. 1696 deczember havá
ban történt pécsi püspökké való kineveztetése, püspöki székét 
azonban soha sem foglalta el. A dolog a következőképp esett 
meg. A király még 1687-ben a pécsi püspöki székre emelte 
Radanay Mátyást. Azonban alig hogy átvette megyéjének 
kormányzását, feljelentették az udvarnál, hogy már több
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alkalommal a királyi tekintélyt sértő és lázitó nyilatkozatokat 
tett. A király által Kollonics bibornok elnöklete alatt kikül
dött bíróság hosszú vizsgálat után csakugyan megállapította, 
hogy a püspök kihágásai és fogyatkozásai elégséges okot 
nyújtanak arra, hogy püspökségétől megfosztassék és helyébe 
más neveztessék ki. A király egy ideig habozott, hogy 
elfogadja-e a bíróság által tett javaslatot, végre azonban 
mégis arra határozta el magát, hogy Radanayt megfosztja 
méltóságától. Ez csakugyan bekövetkezett 1696-ban és 
helyére azonnal kineveztetett Dolny István prépost. A király 
arra támaszkodott ezen eljárásában, hogy Radanay nemcsak 
képtelennek bizonyult a nagy kiterjedésű egyházmegye kor
mányzására, hanem a pápai megerősítés meg nem történvén, 
az adományozás visszavétele semmiféle jogi akadályba nem 
ütközhetik. Rómában azonban másképp ítélték meg az ügyet, 
s midőn a Dolny javára kiállított királyi bemutató irat oda 
megérkezett, az államtitkár azt irta a bécsi nuncziusnak, 
hogy »0 felsége óhajtásait a kúria teljesíteni kívánja ugyan, 
de szükségesnek látja, hogy azon okokról, melyek Radanay 
mellőzését és Dolny kinevezését követelik, hiteles bizonyíté
kokkal igazolt jelentés tétessék«. Ezt a jelentést azonban a 
bécsi kormány nem küldötte el. Ehelyett a római császári 
követ a következő évben azt javasolta, hogy az ügy vég
leges eldöntéséig Dolny a pécsi püspökség administrátorává 
neveztessék ki. A szentszék azonban ebbe sem akart bele
egyezni. Végre engedett a király, Radanay visszanyerte 
püspökségét, Dolny pedig 1699-ben Csanádi püspökké lett. 
1700-ban Csanádi főispánná neveztetik ki, 1703 julius 27-én 
pedig Bécsben Kollonics prímás által püspökké szenteltetik. 
Meghalt Nagyszombatban 1707 junius 2-án esti 9 órakor, 
életének 70. évében. Kívánsága szerint a nagyszombati 
ferenczrendiek templomában lett eltemetve junius 5-én dél
után 5 órakor. Az újvári ferenczrendi templomban a főoltárt, 
a nagyszombati templom sekrestyéjében pedig az oltárt ő 
készíttette. Végrendeletében 1500 forintot misealapitványra, 
4000-et pedig és egy nagy hegyi szőllőt a sz. Istvánról 
nevezett papneveldére hagyományozott.

19
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 28. A. 1702. Fol. 123. 
Liber Ruber 34. Liber Cantoralis 20. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 344. 
Brüsztle I. 434. Knauz: Buda ostromához. 41. 124. Fraknói: A  magyar kir. 
kegyúri jog 415. Steinhuber II. 123. Némethy 546.

1676 ápril 22—1685. I p o ly k é r i K éry  J á n o s  g r ó f .
Atyja János, koronaőr, anyja Czobor Orsolya volt. Egész 
fiatal korában, követve szive meleg vágyódását, belépett a 
Pálosrendbe s 1656-ban Lepoglaván leteszi a szerzetesi 
fogadalmat. Elvégezvén idehaza a bölcsészeti tanfolyamot, 
elöljárói 1658-ban a theologiára Rómába, a Collegium-ger- 
manico-hungaricumba küldik. Itt kitünően tanul s négy év 
múltán, mikor bevégezte tanulmányait, nyilvános vitatko
záshoz bocsátják. Az évkönyvek tanúsága szerint, a disci- 
plináris dolgokban nem volt valami nagyon példás. Vissza
térvén hazájába, egy ideig Lepoglaván bölcsészetet, Nagy
szombatban theologiát ad elő, majd a szerzet főnöke 
mellé titkárnak adatik, mig végre 1669-ben rendjének 
generálisává választják. A rendfőnökségről 1675-ben lemond
ván, 1676 ápril 22-én esztergomi kanonokká és szentistváni 
préposttá s még ugyanezen évben szerémi püspökké lesz; 
1678 márczius 31-én a király a Csanádi püspökségre emeli,\ 
1679-ben Szelepcsényi prímás helynökévé lesz, 1681 deczem- 
ber 28-án pedig a váczi püspökségre helyeztetik át, amely
ben Rómából 1682 junius 8-án erősittetik meg. 143 
évi száműzetés után ő helyezte vissza püspöki székét a 
romokban heverő Váczra, miután a török onnan elűzetett. 
De már 1685-ben ismét kénytelen azt a török miatt né
hány papjával együtt elhagyni. Meghalt Nagyszombatban 
1685 márczius 3-án éjjel. Tetemei nagy gyászünnepélylyel 
vitettek a máriavölgyi pálos kolostor templomába, s itt 
helyeztettek örök nyugalomra. 1685 február 28-án megirt 
végrendeletében a pálos rend főnökére hagyományozza ösz- 
szes ezüstnemüit; magának a rendnek 3000, a szakolczai 
rendháznak pedig 1000 aranyat hagy.

Kivált tanárkodása idején szorgalmasan foglalkozott az 
irodalommal s több műve jelent meg nyomtatásban. így: 1. 
Oratio Funebris, qua tristes Exequias — Nicolai Comitis 
Perpetui a Zrinio — prosecutus est. Tyrnaviae, 1674. — 2.



291

Lugubris Panegyricus in . Solennibus Exequiis — Domini 
Petri Keglevich. 1675. — 3. Virtus post Fata superstes — 
Georgii Comitis Erdödy. Tyrnaviae, 1679. — 4. Piis Mani
bus Dominae Evae Susannae Comitissae ab Erdőd — Ador
nata Laudatio. Tyrnaviae, 1679. —· 5. Regentis Imago, Sive 
Oratio habita in Celeberrimo Conventu Tallensi. Nagyszom
bat, 1669. — 6. Martis Turcici Ferocia. Posonii, 1672. — 
7. Universae Philosophiae Tomus I. II. III. Posonii, 1673.
— 8. Theatrum Sapientiae. Posonii, 1674. — 9. Decreta Sacrae 
Sedis Apostolicae quotannis a Regularibus temporibus certis 
legenda. Viennae, 1674. — 10. Aristoteles Magnus Orbis 
Philosophus Oratorio charactere descriptus. Posonii, 1675.
— i i . Praelati Eruditio S. Spiritu de Coelis effusus. 
Posonii, 1675. — 12. Georgii Szelepcheny — Vita, Opera, 
et Virtutes. Posonii, 1676. — 13. Panegyres et Ora
tiones I—VIII.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 7· Nr. 5. 
Liber Ruber 66. Liber Cantoralis 74. Pray: Specimen Hierarchiáé II. 394. 
Karcsú V. 180. Steinhuber II. 122. Zelliger 231. Kollányi: A magyar kath. 
főpapság végrendelkezési jogának története 197· Orosz: Synopsis Annalium Or
dinis S. Pauli 296.

1676 ápril 22 — 1695. K ád a I s tv á n . Született Pásztón, 
Hevesmegyében 1617-ben. 1650-ben mint az egri egyház
megye növendéke tanul a nagyszombati papnevelőben. Fel- 
szenteltetése után, egyházmegyéjében munkálkodik az Ur 
szőllejében. 1661-ben már a nyitrai káptalanban találjuk, 
ahol utóbb éneklőkanonokká lép elő. 1668 körül pedig 
pásztói apáttá lesz. 1676 ápril 22-én esztergomi kanonokká 
és nógrádi főesperessé neveztetik ki; 1684 május 16-án a 
gömöri főesperességet, 1687 szeptember 17-én az éneklő- 
kanonokságot nyeri el. Ugyanezen évben a király kinevezi 
erdélyi püspökké. A congregatio consistorialis 1689 február 
8-iki ülésében megtagadta ugyan a magyar királyi kine
vezési jog feletti vitából kifolyólag megerősítését, azonban 
a congregatio de propaganda fide apostoli helynökké kine
vezte. Püspökké szenteltetett 1690 február 2-án Bécsben. 
1691-ben az esztergomi érsek segédpüspökévé lesz. Meghalt 
Nagyszombatban 1695 szeptember 2*3-án életének 75. évében. 
A káptalanra egy infulát hagyományozott, mely azelőtt 
Szelepcsényié volt, egyéb egyházi szereit és ruháit pedig

19*



292

kiosztotta egyes templomok közt. Misealapitványra 600 
irtot hagyott.

Még gömöri főesperes korában leírta versben az 1683. 
évi nagyszombati tűzvésznek pusztításait, mely következő 
czim alatt jelent meg: Incendium et excidium civitatis Tyr- 
naviae auctoribus Tökölianis. Tyrnaviae, 1684.

Liber Ruber 46. Liber Can toralis 42. P ra y : Specimen Hierarchiáé II. 
280. Fraknói: A  magyar kir. kegyúri jog 388. W agner: Adalékok 243. Szinnyei V. 
782. Zelliger 216.

1676 ápril 22—1689. M a ty a so v sz k y  L ász ló . Előkelő 
liptómegyei családból származott; atyját Györgyöt, házába 
törő rablók gyilkolták meg 1668-ban, anyja Horánszky Anna 
volt. Felvétetvén az esztergomi egyházmegyei növendékek 
sorába, miután 1662-ben a bölcsészet magisterévé avattatott, 
elöljárói Rómába, a Collegium-germanico-hungaricumba kül
dik. Hazatérte után egy ideig plébános Szempczen, 1673 
augusztus 14-én pozsonyi kanonokká lesz és mint ilyen 
Szereden plébános. 1676 ápril 22-éti esztergomi kano
nokká neveztetik ki, 1677 ápril 22-én nyitrai főesperessé 
lép elő. 1680 november 19-én elnyeri a madocsai apátságot, 
1687 augusztus 9-én a knini püspökséget. 1689 julius 20-án 
őrkanonokká, ugyanezen év deczember 29-én szepesi pré
posttá lesz, végre a király 1696 junius 21-én nyitrai 
püspökké és kanczellárrá nevezi ki. Bölcsességét, tanultságát, 
istenes buzgalmát egyaránt tisztelték és csodálták kortársai. 
Nyolcz havi súlyos betegség békességes elszenvedése után 
halt meg Bécsben szentül, ahogy élt, 1705 május 10-én. 
Mondják, hogy a haldokló Lipót király mintegy megjöven
dölte volna, hogy a királyt nem sokára követni fogja más
világi utján kanczellárja. Alapítványai, jótékony alkotásai, 
hagyományai egész hosszú sorozatot alkotnak. Ő alapította 
meg Nyitrán a piarista kollégiumot, Szegeden, vagy egy 
más alkalmas Tisza-vidéki városban alapítandó jezsuita házra 
55.000 forintot áldozott. A nyitrai papnevelőre 15.000 tallért 
hagyott azzal a kikötéssel, hogy a káptalan legalább nyolcz 
(ha nem több) jóerkölcsü ifjút taníttasson a nyelvtanra, köl
tészetre és szónoklatra. De hozzáteszi »aggravo capituli 
conscientiam, ha valami kedvezés vagy melléktekintetből
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alkalmatlanokat vagy rósz erkölcsüeket választana. Gyönge 
tehetségű a tanulásra sem Nagyszombatba, sem Bécsbe nem 
mehet». A munkaképtelen papok ellátására 6000 irtot, a meg
tért lutheránus vagy kálvinista hitszónokok javára 4300 
frtot, a szegény plébánosok felsegélyezérére 5000 frtot, az 
esztergomi káptalannak hálája jeléül 4000 frtot és egy 
drágakövekkel kirakott pásztorbotot, a pozsonyinak 3000 
frtot, a szepesinek 3400 frtot, a nyitrainak 3000 frtot jut
tatott. »Van — olvassuk továbbá végrendeletében — Sze- 
pesmegyében Lechnicz kolostorom, hajdan karthauzi, melyet 
világiak kezéből 30.000 forinton váltottam ki, azt minden 
javai s' oklevelével a kamaldoli atyáknak adom, miszerint 
szabályuknál fogva Istent szolgálván, naponkint bűnös lel
kemért legalább egy misét mondjanak ; állandó marádhatásuk 
okáért honunk fiait fogadják maguk közé, kik mind a nép 
kedvezését bírják, mind a monostor javainak nagyobb gond
ját viseljék. Midőn minden ingó s ingatlan vagyonomat 
elvesztőm, adtam volt Foglmayer Ferencz jezsuita tarto- 
mányosnak és Hevenessy Gábor bécsi házfőnöknek éltem 
biztositára 20.000 frtot; ezen összeg holtom után az eperjesi 
jezsuita házra háruljon, miszerint a magyar ifjúságot leg-, 
alább a szónoklati .osztályig oktassák; más 20.000 forintot 
hagytam a bécsi keresztes barátoknál, melyből holtom után 
kolostort építsenek maguknak Budán, vagy más helyen.« 
Ruháit szegényebb lelkészek közt osztatta fel; a sz. Imréről 
nevezett pozsonyi papneveldének 200 frtot hagyott; ezüst 
medenczéit, korsóit, egyházi ékszereit és öltönyeit egyház- 
megyéje szegényebb templomaira hagyományozta; 12 ezüst 
tálczáját, 20 ezüst tálját régebbi ezüst asztalneműivel egye
temben azon nyitrai plébánia kelyheire rendelte fordítani, 
amelyet a lázadók kiraboltak. Vagyona szerzésére vonatko- 
zcilag ezeket írja végső intézkedésében: non ex praelaturis 
et beneficiis Ecclesiasticis, quae mihi nonnisi in provecta 
aetate obtigerant, verum ex solerti administratione in capi
tulis, summo labore, propria virtute et industria conquisivi.« 
Pótvégrendeletében pedig még a következő intézkedéseket 
teszi: »értesülvén, miként némelly magyar vármegyékben.
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névszerint Liptó, Trenchin, Turócz s többekben, tömérdek 
sok nemes ifjú a hitben tévedez leginkább azért, mivel 
elemi iskolából kilépve, fogyatkozás miatt tanulmányait foly
tatni nem képes; e bajon tehetségem szerint segíteni s a 
hittévesztett ifjúságot katholikus iskolába kecsegtetni akar
ván, 6000 aranyat hagyok a nyitrai kegyes iskolásoknál oly 
növelőének felállítására, melyben legalább 30 nemes ifjú 
ápolást nyerhessen. Az intézet alázat szellemében épüljön s 
nem gőgre.« Ezenkívül az okolicsnai ferenczrendiek zárdájára 
14.000, a kosztolányi, püspökfalvi stb. templomok felépítésére 
15.000 aranyat, a véghelyek fentartására pedig 10.000 frtot 
hagyományozott.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 53. Fase. 2. Nr. 18. 
Capsa 57. Fase. 6. Nr. 13. Lib. 21. A. 1676. Fol. 445. Lib. 26. A. 1688. 
Fol. 35— 40. Liber Ruber 52. Liber Cantoralis 50. Memoria Episcopatus Nít- 
riensis 397— 410. W agner: Analecta Scepusii III. 123. Lányi: Magyarföld egy
háztörténetei II . 301. Catholicus Clerus érdemei II. 47. IJimely: Capitulum 
Posoniense 272. Knauz: Buda ostromához 123.

1676 ápril .22—1708. M üller J á n o s . Tanulmányait a 
Pazmaneumban végezte, 1675-től Nagyszombatban német 
hitszónok, 1676 ápril 22-én pedig esztergomi kanonokká 
lesz. 1685 deczember 18-án komáromi, 1687 szeptember
18-án gömöri főesperessé lép elő. Ugyanekkor nyeri el a 
madocsai apátságot. is. 1690-ben a nagyszombati ferencz
rendiek templomának orgonát készíttet, 1703-ban pedig a 
főtemplomban kifesteti sz. Dorottya kápolnáját és benne 
az oltárt megujittatja. Meghalt 1708 május 15-én, 71 éves 
korában.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár Lad. 56. Fase. I. Nr. 29. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 63. Fase. 9. Nr. 43. Liber Cantoralis 
158. K nauz: Buda ostromához 125.

1676 ápril 22—1689. C sedö M ih á ly . Erdélyben, Szent- 
györgyön született nemes szülőktől. Egy ideig Pozsonyban 
látogatta az iskolákat. Ekkor történt vele, hogy egy alka
lommal több társával kirándult a hegyek közé. Itt portyázó 
törökök ütöttek rajtuk s mig a többieknek sikerült a 
közeli szőllőkbe menekülni, őt elfogták s az egyik pogány 
maga mellé ültetvén a lóra, magukkal hurczolták, A török
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azonban elaludt a lovon. Ekkor Csedő kiszabadítván kezét a 
kötélből, leszúrta őt és szerencsésen elmenekült. Elvégezvén 
Pozsonyban tanulmányait, a Pazmaneumba ment, majd 
1668-ban 26 éves korában Rómába, a Collegium-germanico- 
hungaricumba. Felszenteltetvén hazajött és 1671 junius 12-én 
plébánossá lett Nagy-Kéren. 1676 ápril 22-én kineveztetik 
esztergomi kanonokká, 1685 deczember 18-án pedig tornai 
főesperessé lép elő. Bírta a zebegényi apátságot. Sok esz
tendőn keresztül volt subcustos, azután 1688-tól az érsek 
helynöke. Meghalt Nagyszombatban 1689 január 12-én, 
aránylag fiatalon, életének 47. évében A csik-szent-györgyi 
templomnak misealapitványra 100 körmöczi aranyat hagyo
mányozott ; végrendeleti végrehajtói pedig hátrahagyott 
ingóságaiból az esztergomi káptalannál tettek nevére mise- 
alapitványt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 25. A. 1685. Föl. 102. 
A. 1686. Föl. 209. Liber Ruber 166. Liber Cantoralis 193. Steinhuber II. 126. 
Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 350.

1676 ápril 30—1686. F e n e sy  G y ö r g y . Sopronban szü
letett nemes családból 1632 ápril 9-én. Elvégezvén alsóbb 
iskoláit, felvétette magát a Jézustársaságába. Néhány év 
múlva azonban elhagyta a rendet, és az egyházi és magyar 
jog tanulmányozását tűzte ki életfeladatává. Az akkori nyit- 
rai püspök és kanczellár, Szelepcsényi György, maga mellé 
vette őt titkárának. Nem sokkal azután egyházi pályára 
lépett és rövid időt töltvén a lelkipásztorkodás terén is, 
1656-ban a nyitrai káptalan tagjává lesz, majd 1667-ben 
olvasókanonokká lép elő. Kollonics Lipót gróf nyitrai püspök, 
mint az udvari kamara elnöke, sokszor lévén távol egyház- 
megyéjéből, reá bízta az egyházmegye ügyeinek vezetését, 
úgyszintén ennek utódja, Pálffy Tamás gróf püspök is. 
1676 ápril 30-án, miután előbb lemondott a nyitrai kápta
lanban bírt javadalmakról, esztergomi kanonokká, egy
szersmind szenttamási préposttá neveztetett ki. 1677-ben mint 
zebegényi apát őrkanonokká, 1679-ben almisiai püspökké, 
1684 május 16-án olvasókanonokká, 1685-ben csanádi püs
pökké és szeptember 25-én nagypréposttá lesz. Több éven
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át volt érseki helynök. 1686 deczember 23-án a király az 
egri püspöki székre helyezi át. O üdvözli az évben a Pozsony
ban megtartott országgyűlésen, a Karok és Rendek nevé
ben, Lipót királyt s József trónörököst. Elfoglalván püspöki 
székét, minden igyekezetével azon volt, hogy a jezsuita 
atyák segítségével a hosszú török hódoltság okozta károkat 
helyrehozza és az egyházán ejtett sebeket begyógyítsa. 1692 
julius 31-én Kollonics bibornokhoz intézett levelében azt 
javasolja, hogy a görög katholikusoknak Jászón kellene pap
neveldét felállítani. 1693 junius 10-én pedig panaszosan irja 
Széchényi Györgynek: »Eperjesen, Gyöngyösön feltolakod
nak a protestánsok; van nekik titkos biztatásuk«. Egerből 
a nem katholikus lakosokat rövid utón kiparancsolta, a lel
készeiket nélkülöző falvakba pedig jezsuitákat küldött, hogy 
kereszteljenek, gyóntassanak, oktassák és vigasztalják a 
szegény népet. Az Egerben maradt számos török hadi fogoly 
is jórészt megtéríttetett. Egerben elemi iskolákat alapított, 
amelyek tanítóit maga fizette, Jászón szegényházat emelt, 
a prépostságot helyreállította, Nagyszombatban a ferencz- 
rendiek templomához egy kápolnát építtetett, az akadémia 
előtti piaczon pedig a B. Szűz márványszobrát állíttatta fel. 
A buzgó főpap és kitűnő szónok Jászón végezte áldásdús 
életét, 1699 márczius 4-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 25. A. 1684. Föl. 30. 
Liber Ruber 33. Liber Cantoralis 19. P ray : Specimen Hierarchiáé II. 303. 
Schm itth: Episcopi Agrienses III. 325— 343. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei 
II . 296. Vagner: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez 241.

1676 julius i i  — 1708. O rdód y Z s ig m o n d . Élőkelő 
nemesi családból született Trencsénben 1657-ben; atyja Ist
ván alnádor volt, édes anyja Apponyi Borbála. Mint a böl
csészet doktora, bár alig volt még 20 éves, 1671-ben Ró
mába megy a Collegium-germanico-hungaricumba. Négy év 
alatt elvégzi a theologiát és az ez alkalommal irt disputá- 
czióját érsekének ajánlja. Visszatérvén hazájába, Szempczen 
lett plébános, mig 1676 julius 11-én esztergomi kanonokká 
neveztetett ki. 1684 augusztus 2-án nógrádi, 1689 augusztus 
15-én zólyomi főesperessé, lép elő. Ez időtájt nyeri el a bélai
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apátságot is, majd 1690 márczius 4-én őrkanonok, 1692-ben 
a királyi tábla ülnöke, 1693 október 4-én olvasókanonok s 
1707 október 21-én nagyprépost lesz. A rákövetkező évben 
1708-ban a király a cattarói ez. püspökségről a Csanádira 
emeli. Az elsorolt javadalmakon kívül, 1705 október havától, 
bírta még a sz. Katalinról nevezett oltárjavadalmat is. Meg
halt 1708 szeptember 21-én életének 51. évében. Végrende
letében mindazon templomokról megemlékezett, amelyeket 
Mária-Czellbe való zarándoklása alkalmával meg szokott 
látogatni.

Irodalmi munkásságáról következő művei tanúskodnak : 
i. Sol in splendore suo occumbens. Az az — Haskó Jakabnak, 
Emeritus Nyitrai Püspöknek — boldogh el nyugovása. 
Nagyszombat, 1695. — 2. Columba laureata — Sive Dictio 
Funebris qua — Georgio Szecheni — in Funeralibus eius
dem Exequiis — moestus parentavit. Tyrnaviae, 1695. — 
3. Origo Rosarii Jesu Christi Domini Nostri Cum Indulgentiis. 
Tyrnaviae, 1706.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 51. Fase. 3. Nr. 28. Eszter
gomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 26. A. 1694. Föl. 500. Liber Ruber 
35. Liber Cantoralis 73. Pray: Specimen Hierarchiáé II. 304. Nagy I. V III. 
254. Knauz: Buda ostromához 125. Steinhuber II. 123. Zelliger 373.

1676 —1682. P e te r h á z y  J á n o s . Vág-Sellyén született. 
1653-ban a sz. Istvánról nevezett papnevelő növendéke, 
1655-ben pedig a Pazmaneumban tanul. 1665 márczius 24-én 
szeredi, 1666 október 26-án szempezi, 1668 május 23-án 
pápai plébánossá lesz. 1676-ban esztergomi kanonokká nevez
tetik ki. Meghalt Nagyszomban 1682 junius 4-én.

Liber Ruber 166. Liber Cantoralis 215. R im ely: Historia Collegii Paz- 
maniani 355. Némethy 854.

1677 ápril 28—1705. G y a rm a th i B a la ssa  P á l báró. 
Atyja András, anyja Bakos Mária. Középiskolai tanulmányai
nak befejeztével 1660-ban belépett a Jézus-társaságba. A 
filozófiát és theologiát részben Nagyszombatban, részben 
Gráczban hallgatta. 1669—1676-ig Nagyszombatban működik 
mint tanár. Kilépvén a Jézus-társaságból, 1677 ápril 28-án 
esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1678—1679. plébános 
Jókán. 1680 márczius havában gömöri főesperessé, 1684 má
jus 16-án szentgyörgymezei préposttá lép elő, majd az aradi
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prépostságot is elnyeri. 1689 augusztusban sasvári főes
peressé, 1690-ben pedig rosoni ez. püspökké és királyi taná
csossá lesz. Mint érseki helynök tizenegy éven át áll az egy
házmegye élén. Meghalt Nagyszombatban 1705 október 3-án.

Több munkát irt, amelyeknek czimei: 1. Emblemata
carmina Baccalaureis Philosophiae oblata. Tyrnaviae, 1669. 
— 2. Meditatae Manubiae In Applausum Dominorum Neo- 
magistrorum — Solenni Ritu Promotorum. Tyrnaviae. 1676. 
3. Genealogia Familiae Balassaianae stylo lapidari. Tyrna
viae, 1700. — 4. Succus Prudentiae, sive Discursus Ethici. 
Tyrnaviae, 1700.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fase. 9. Nr. 22. Lad. 56. 
Fase. I .  Nr. 22. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 54. Fase. 6. 
Nr. 23. Caps. 56. Fase. 3. Nr. 8. Capsa 63. Fase. 6. Nr. 41. Lib. 25. A. 1685. 
Fol. 113. Lib. 26. A. 1688. Fol. 55. Lib. 27. A. 1695. Fol. I. Lib. 28. 
A. 1702. Fol. 60. Liber Cantoralis 63. Nagy I. 126. Sommervogel : Bibliotheque 
de la Compagnie de Jésus. Paris, 1890. I. 790. Némethy 477. Szinnyei I. 397. 
Zelliger 23.

1678—1688. H o m o n n a i D r u g e th  B á lin t  g r ó f . Atyja 
György, anyja Eszterházy Mária. 1673-ban a Pazmane- 
umban tanul, de még ugyanezen évben — már mint 
szent-jobbi apát — Rómába megy, hogy a Collegium- 
germanico-hungaricumban folytassa tanulmányait. Nyugha
tatlan természete azonban már 1675-ben visszahozza őt 
Magyarországba. Befejezvén tanulmányait, 1678 junius 
3-án szerpappá, szeptember 24-én áldozárrá szenteltetik s 
néhány napra rá stallumot nyer az esztergomi káptalanban. 
1682-ben a barsi főesperességet nyeri el. Túlélvén Zsigmond 
bátyját, mint családjának legutolsó sarja számára nagybe- 
folyásu rokonai kieszközölték a pápai engedélyt, hogy meg
nősülhessen. Ő azonban állhatatosan vonakodott igénybevenni 
a dispensatiot. Időközben még corbaviai ez. püspökké ne
veztetett. 1688-ban lemondott minden egyházi javadalom
ról és Csejthe várába vonult vissza, ahol 1691 május 26-án 
meg is halt 36 éves korában. Végrendeletében, melyet 
1691 május 23-án irt meg, legszebb hat lovát a magyar 
udvari kanczelláriára hagyományozta.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 61. Fasc. 7. Nr. 29. 
Capsa 68. Fasc. 10. Nr. 1. Liber Ruber 166. Liber Cantoralis 215. Nagy I.
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III. 405. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 350. Steinhuber II. 131. Kol- 
lányi: A, magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története 198.

1679 szeptember 22—1689. T r iv u lti i G y ö r g y  M ária.
Mindössze is csak annyit tudunk felőle, hogy Milánóból 
származott és mint fölszentelt azoti püspök, több éven ke
resztül volt érseki helynök az esztergomi főegyházmegyében. 
1679 szeptember 22-én nyer javadalmat a káptalanban, s 
még ugyanebben az esztendőben sasvári főesperessé lesz. 
1689-ben látogatásképen Milanóba utazott és itt meghalt.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fasc. 9. Nr. 22. Liber 
Ruber 166. Liber Cantoralis 170.

'1679 október i i  — 1719. G y e r k é n y i P y b e r  L ász ló .
Előkelő nagyszombati családból származott; atyja Ferencz, 
anyja derghi Somogyi Zsuzsanna. 1667-ben a Pazmaneum 
szorgalmas, jóviseletü növendéke, 1669-ben pedig Rómába 
megy a Collegium-germanico-hungaricumba, ahol tökéletesen 
megfelelt a beléje helyezett reményeknek. Visszatérvén ha
zájába, 1676-ban Somoiján, 1678-ban Szereden plébános- 
kodik. 1679 október 11-én kineveztetik esztergomi kano
nokká. Nemsokára Szent-Benedekre kerül praefectusnak, ahol 
azonban nagyon, de nagyon rosszul érezte magát. 1682 
október 31-én is ezeket írja a káptalannak : »készebb vagyok 
én holtomigh száraz kenyeret enni, hogysem mint az itt 
való keserves vendéghséget többé kóstolni. Atta volna az 
Ur Isten, soha bár Szent-Benedeket ne is láttam volna«.
1684-ben Tökölyhez áll, sőt csallóközi biztosává lesz. 1685 
deczember 18-án zólyomi főesperessé lép elő, 1687-ben meg
választják nagyszombati plébánosnak, 1689 augusztusban 
elnyeri a szentgyörgymezei, 1693 október 4-én pedig a 
szenttamási prépostságot. 1696 ápril havában almisi ez. 
püspökké majd királyi tanácsossá, a királyi tábla tagjává, 
lekéri apáttá s végre 1705 október 16-án előbb káptalani, 
azután érseki hely nőkké lesz. 1705 márczius 13-án ezeket 
írja Nagyszombatból Galánthai Balog István dandárnoknak: 
»Mi ugyan még élünk, ami kevesen megmaradhattunk eddig; 
de mivel szüntelen csak halnak a mi jó szomszédink, úgy 
hogy majd fele már kihalt az itt való lakosainknak, Isten
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tudja, mi is meddig vihetjük elbusult és elkeseredett életün
ket! Jól is gondolkodik Kegyelmed ezen helyiségnek kártul 
való megoltalmazásárul, mert már bizony kifottunk annyira, 
hogy mindennapi kenyerünk is csak éppen fottán vagyon; 
mobiliáink elvesztek, marhánk elfogyott, gabonánk elvető
dött, házaink elpusztultak, pinczéink kiüresedtek, a kalmárok 
botjai kiprédáltattak és fődig el is hordattak ; se szalmánk, 
nem hogy szénánk, se abrakunk. Egy szóval fődhöz veret
tünk, aki miatt minden ház csak nem teli nyomorult, kódis 
és Lázár betegekkel. Én bizony nem tudom, mi gyönyörű
ségre kivánkozhatik ide bármely jóakaró barátom is — 
hanemha koplalni és a sok jajszót és temettető harangszót 
akarja hallani«. 1707 junius 6-án Rákóczy emberei elfogják 
őt és fogságba vetik, mivel az ónodi gyűlésen nem akart 
megjelenni. 1708 ápril 5-én gr. Bercsényi igy ir a fejede
lemnek: »Pyber László uram sürgeti kispapok élődésit ex 
ratione ecclesiae, mért sehult nincs már académiánk, s ki
fogyunk az papoknak az okossábul; úgy sem sok van, azt 
mondja«. 1718-ban Csáky Imre bibornok-püspök maga mellé 
akarta venni segédpüspöknek, de bizonyos nehézségek merül
vén fel, továbbra is Nagyszombatban maradt, ahol 1719 
márczius 5-én, esti 10 órakor, 70 éves korában elhalálozott. 
Eltemettetett családjának sírboltjába. Gyémántokkal díszített 
mellkeresztjét és gyűrűjét végrendeletében a római Colle- 
gium-germanico-hungaricum Mária-kongregácziójának hagyo
mányozta, melynek növendék korában ő is buzgó tagja volt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 60. Fasc. 12. Nr. 15. 
Capsa 61. Fol. 7. Nr. 29. Capsa 44. Fasc. 3. Nr. 16. Lib. 25. A. 1684. Fol. 
30. Liber Ruber 166. Liber Cantoralis 63. Nagy I. IX . 511. R im ely: Historia 
Collegii Pazmaniani 347. Steinhuber II. 123. Knauz: Buda ostromához 12. 123. 
Archivum Rakoczianum. Budapest, 1873. IV . 402. V. 603.

1681 márczius 15 — 1695. F r a k n ó i E sz te r h á z y  M iklós 
A n ta l gróf. Az ország egyik legelőkelőbb családjának sarja. 
Atyja Pál Magyarország nádora, anyja Eszterházy Orsolya. 
Elvégezvén theologiai tanulmányait Rómában, 1681 márczius 
15-én esztergomi kanonokká neveztetett ki, miután a Szent
iélekről nevezett hrapkói apátságot már előbb elnyerte. 1682- 
ben komáromi, 1684 május 16-án zólyomi főesperessé, 1685
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ápril 23-án szentistváni préposttá lép elő. Ugyanebben 
a hónapban lett 9-én trauri püspökké is. Midőn 1691-ben 
Jakiin Balázs a knini püspökségről áthelyeztetett a nyit- 
raira, Eszterházyt nevezte ki a király utódjává. Püspökké 
szenteltetett Bécsben 1693 februárban, Kollonics Lipót kalo
csai érsek által. Meghalt Pozsonyban, 1695 augusztus 5-én 
reggeli 7 óra tájban; eltemettetett a kismártoni családi sír
boltban. Püspöki felszerelései, ruhái, ékszerei, melyeket 
atyja készíttetett számára, az ő beleegyezésével halála után 
az esztergomi káptalan tulajdonába mentek át.

Irodalmi munkásságából a következő két munka maradt 
reánk': 1. Principis in Deum pietas. Viennae, 1672. — 2. 
Encomia Magnae Dignitatis, Statusque Ecclesiastici. Tyrna- 
viae, 1690. — 3. Libellus Encomia Magnae Dignitatis, Sta
tusque Sacri Ecclesiastici ac simul obligationes compen
diose complectens. Tyrnaviae, 1695.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 57. Fase. 8. Nr. 46. Lib. 
26. A. 1692. Fol. 359. Liber Ruber 66. Liber Cantoralis 74. Nagy I. IV . 86. 
Szinnyei II. 1459. Zelliger 114.

1684 május 21 — 1685. D en n a i F á n c s y  G ásp ár  báró. 
Szülői lutheránusok voltak s ő mint gyermekifju tért vissza 
az egyház kebelébe. Felvétetvén magát az esztergomi egy
házmegye növendékei közé, 1678-ban a Pazmaneumban 
tanul. Ugyanezen évben Rómába megy a Collegium-ger- 
manico-hungaricumba. 1681-ben azonban, mert néhány általa 
elcsábított társával a Testaccio-hegyen egy kocsmában mu
latván részegen tért vissza, az intézetből eltávolíttatott. 
Befejezvén tanulmányait, felszenteltetése után nem sokára 
kanonokká neveztetett ki 1684 május 21-én. Javadalmát 
alig élvezte egy évig, mert folytonos betegeskedés után már 
1685 ápril 3-án elhalálozott Korompán.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 57. Fase. 3. Nr. 16. 
Lib. 25. A. 1685. Fol. 85. Liber Ruber 167. Liber Cantoralis 216. R im ély : 
Historia Collegii Pazmaniani 350. Steinhuber II. 127.

1685 deczember 19—1719. Ó vári é s  S zen t-M ik ló s i
P o n g r á e z  Im re báró. Született Szepesmegyében Nedeczén 
1654 augusztus 5-én; atyja Ferencz, anyja Dessewffy Anna. 
Neveltetéséről főként nagybátyja, György esztergomi nagy
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nagyprépost és váczi püspök gondoskodott. A bölcsészetet 
Nagyszombatban hallgatta, ahol egy vitatkozásával annyira 
megnyerte Szegedy Ferencz egri püspök s kanczellárnak 
tetszését, hogy ez őt azonnal egri kanonokká tette. 1675— 
1678-ig a theologiát hallgatta Rómában, a Collegium-ger- 
manico-hungaricumban. Itt végezte első szent miséjét is 
1678 augusztus 5-én, a S. Maria Maggioreban. Vissza
térvén hazájába, saját elhatározásából lemondott kanonoki 
javadalmáról és elöljáróinál kieszközölte, hogy a lelkipász- 
torködás terén működhessék. 1681 — 1684-ig Sárfőn plébános. 
1682-ben testvéreivel együtt bárói rangra emeltetett. 1682 
ápril 15-én pozsonyi, 1685 deczember 19-én pedig esz
tergomi kanonokká és honti főesperessé neveztetik ki. 1689 
augusztus havában nyitrai főesperessé lép elő és elnyeri 
a zsámbéki prépostságot. 1695-ben barsi főesperessé, 1697 
február 6-án pharesi ez. püspökké, 1700 julius 26-án zólyomi 
főesperessé lesz. 1709 deczember 18-án Keresztély Ágost 
b.ibornok-primás megfosztja javadalmától, mivel a kitűzött 
napra nem jelent meg a Rákóczy által megszállott vidékről. 
Azonban már 1711 október 30-án elnyeri az éneklőkanonok- 
ságot, 1715 ápril 13-án az olvasókanonokságot s végre 
1719-ben a szepesi prépostságot. Javadalmainak birtokában, 
előkelő állásaiban, még késő öregségében is felejthetlen volt 
előtte az a négy esztendő, amely alatt a lelkipásztorkodás 
terén működött; s barátjai, ismerősei nem egyszer hallották 
tőle, hogy szeretne visszatérni oda, ahol életének legboldo
gabb idejét töltötte : a hívek közé. Meghalt kínos betegség 
után Szepesben 1724 végén. Szülőhelyén díszes templomot 
építtetett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 25. A. 1687. Föl. 294. 
Lib. 27. A. 1699. Föl. 272. Lib. 28. A. 1706. Föl. 298. Liber Ruber 167. 
Liber Cantoralis 216. Nagy I. IX . 409. Rimely: Capitulum Posoniense 273. 
Steinhuber II. 131. Knauz: Buda ostromához 125. Némethy 869. W agner: 
Analecta Scepusii III . 137. Archivum Rakoczianum II. 329.

1685 deczember 19—1713. B á h o n i J e z e r n ie z k y  F e
r e n c z . Nagyszombatban született nemes szülőktől. 1672-ben 
a Pazmaneum növendéke; 1673-ban Rómába utazik, s öt 
évet tölt el itt a Collegium-germanico-hungaricumban. Miután
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felszenteltetett, visszatért hazájába és 1678 augusztus 28-án 
felső-szelii, majd ugyanezen év november 28-án szentmihály- 
fai plébános lesz. Innen 1679 október 18-án Vizkeletre, 1680 
májúig 23-án pedig hasonló minőségben Szempczre helyez
tetik át. Megmarad plébánosnak akkor is, midőn 1685 
deczember 19-én esztergomi kanonokká neveztetik ki, 1686 
julius 16-án azonban az esztergomi királyi városi plébániát 
foglalja el. 1689-ben Nagyszombatba költözik a káptalanhoz, 
1690 márczius 7-én honti főesperessé lép elő, 1691 január 
5-én elnyeri a hrapkói apátságot. Jakiin Balázs nyitrai püspök 
és kanczellár avatja őt fel apáttá 1692-ben. 1698-ban le
mond- ez apátságról s helyette a lekérit kapja meg. 1696 
julius 18-án szentgyörgymezei préposttá, 1710 julius 
24-én őrkanonokká lesz, miután a trebignei (tribunici) püs
pökséget már előbb elnyerte. Meghalt Nagyszombatban 1713 
május í-jén s eltemettetett a ferenczrendiek templomában. 
1701-ben a nagyszombati városi torony kijavítására 100 frtot 
adományozott. Ugyanitt a pálosok templomában 1702-ben 
díszes szószéket állíttatott fel s még ugyanezen évben dí
szesen kifesteté -a főtemplomnak Oltáriszentség kápolnáját. 
Végrendeletében pedig egy tiszta aranyból való sz. György- 
szobrot hagyományozott a Collegium-germanico-hungaricum- 
ban fennálló Mária-congregationak.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 43. Fase. IO. Nr. 8. Lad. 56. 
Fase. I .  Nr. 36. Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 26. A. 1691. 
Föl. 304. 3 I I .  A. 1692. Föl. 360. Liber Ruber 59. Liber Cantoralis 53. 
Rimely : Historia Collegii Pazmaniani 345. Steinhuber II. 123. Knauz : Buda 
ostromához 125. Némethy 660.

1686 augusztus 7 —1694. O rbán B á lin t . Miután felvé
tetett az egyházmegye papnövendékei közé, elöljárói 1670-ben 
a Pazmaneumba küldik a bölcsészeire. 1673 — 1676-ig Rómá
ban hallgatja a theologiát, mint a Collegium-germanico- 
hungaricum növendéke. Visszatérvén az örök városból, 
1676 junius 25-én Nagy-Kérre, 1683 junius 7-én pedig Fel
bárra megy plébánosnak. 1686 augusztus 7-én esztergomi 
kanonokká lesz, de megtartja egyúttal plébániáját is, amelybe 
egyébként csak 1689 márcziusban lett beiktatva. 1688 már-
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czius i-jén komáromi főesperessé lép elő; még ekkor is 
plébános egész 1690-ig. Meghalt 1694 február 9-én.

Liber Ruber 167. Liber Cantoralis 158. Rimely : História Collegii Paz- 
maniani 355. Steinhuber II. 127. Némethy 831.

1686 augusztus 28—1691. K a p ry  J á n o s . Bölcsészeti 
és theologiai tanulmányait a Pazmaneumban végezte. Fel
szenteltetvén, 1680 ápril 9-én Barsmegyében Némethin lesz 
plébános; 1686-ban Nagyszombatba kerül tót hitszónoknak, 
augusztus 28-án pedig stallumot nyer a káptalanban. 1690 
márczius 11-én barsi főesperessé lép elő. Meghalt Nagy- 
Szombatban 1691 május 28-án.

Liber Ruber 167. Liber Cantoralis 146. 217. Némethy 673. Rimelynél 
(Historia Collegii Pazmaniani) nem találtam nyomát, hogy a Pazmaneum növen
déke lett volna.

1686 augusztus 28 —1696. Z sem b e ry  G y ö r g y . Szüle
tett Korponán. Filozófiai tanulmányait a nagyszombati gene
ralis papnöveldében végezte, ahol 1677-ben baccalaureussá, 
1678-ban pedig magisterré avatják. 1678 — 1685-ig Rómában 
a Collegium-germanico-hungaricumban hallgatja a theologiát. 
Visszatérte után Kraszna-Horka-Váraljára megy plébánosnak.
1686 augusztus 28-án esztergomi kanonokká neveztetik ki, 
1691 deczember 5-én pedig tornai főesperessé lesz. Meghalt 
Nagyszombatban 1696 deczember 17-én s eltemettetett 19-én 
a főtemplomban, a Szentháromság oltára elé. Végrendeleté
ben hontmegyei birtokát misealapitvány fejében a káptalanra 
hagyományozta.

Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. Lad. 60. Fase. i. Nr. 7. Esztergomi 
Káptalani Országos Levéltár. Lib. 27. A. 1696. Föl. 144. Liber Cantotalis 194. 
Steinhuber II. 127. Némethy 1045.

1687 január 12 — 1703. B a r th a  M ihály . A sz. Istvánról 
nevezett papnevelőben végezte tanulmányait. 1669 május 
i-jén iktattatik be a nagy-tapolcsányi plébániába, 1672 
deczember 8-án pedig átveszi a korossi plébánia vezetését.
1687 január 12-én lesz esztergomi kanonokká, majd 1691 
deczember 5-én barsi főesperessé lép elő. Később elnyeri 
még a zebegényi apátságot is. Közel két évi betegeskedés 
után meghal 1703 julius 12-én délután fél 4 órakor, életé-
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nek 66. évében. Végrendeletében 500 forintot hagyományo
zott a káptalanra misealapitvány gyanánt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 9. Nr. 3—6. 
Lib. 28. A. 1701. Fol. 21. Liber Cantoralis 146. Némethy 484.

1688 márczius i i  —1699. N a g y  J á n o s . Nagyszombati 
származású. Úgy a bölcsészetet, mint a theologiát a nagy- 
szombati generalis papnevelőben végezte. 1674 május 14-én 
pappá szenteltetvén, junius 2-án Egerszegre küldetett plé
bánosnak. Innen 1676 május 6-án Vizkeletre, 1680 február 
5-én Tallósra, augusztus 15-én Felső-Szelibe, 1681-ben pedig 
Nagy-Magyarra került. Itt sem marad sokáig, mert már két 
év múlva Jókán találjuk, majd 1687-ben Somoiján. 1688 
márczius 11-én esztergomi kanonokká és pesti plébánossá 
neveztetett ki. Ezt 1690 ápril 24-én a felbári plébániával 
cseréli fel, mig 1692 deczember 20-án Nagy-Födémesre köl
tözik. Egy ideig még a káptalan jószágfelügyelője is volt 
Esztergomban, ahol 1699 szeptember 11-én elhalálozott. 
Esztergom várának a török kézből való visszavétele után 
ő volt az első kanonok, akinek tetemei a káptalan régi 
temetkezési helyén tétettek nyugalomra.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 51. Fase. IO.  Nr. 15. 
Lib. 27. A. 1700. Fol. 413. Liber Ruber 167. Liber Cantoralis 217. Né
methy 807.

1688 márczius 14—17 i i .  I l ly é s  I s tv á n . Született 1650 
deczember végén Csik-Szent-Györgyön. Atyja János, anyja 
Simon Katalin volt. Alig töltötte be életének hatodik évét, 
midőn atyja elhalálozott. A gimnázium első és második osz
tályát a csíki ferenezrendiek iskolájában, a harmadikat Ung- 
várott a Jézus-társasági atyák vezetése alatt végezte az 
1666—1668. években. A negyedik osztályt Szepesben, az 
ötödiket Pozsonyban járta. Bevégezvén gimnáziumi tanulmá
nyait, előbb a sz. Imréről nevezett pozsonyi papnevelő, 
1671-ben pedig a Pazmaneum növendéke lett. Három év 
múlva, miután a bölcsészeiből tudorrá avattatott, Szelepcsényi 
György prímás Rómába küldötte a Collegium-germanico- 
hungaricumba. Útiköltségül, mint naplójában olvassuk, fő
pásztorától 10, Szily András esztergomi kanonoktól s nagy
bátyjától pedig 70 irtot kapott. 1677 február 14-én áldozárrá

20
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szenteltetett, s 21-én mutatta be első sz. miséjét a Minden
hatónak. 1679 ápril havában mondott búcsút az örök vá
rosnak és Lorettón, Bolognán, Velenczén és Bécsen át 
visszatért hazájába. Julius 31-én Nagyszegre (Jelenleg Nád
szeg) küldetik plébánosnak, ahol öt éven át teljesíti önfel
áldozó buzgósággal lelkipásztori teendőit. 1684-ben plébániá
ját a püspökiivei cseréli fel, de nem marad itt sokáig, mert 
hívei a háború következtében elköltözködvén lakóhelyükről,
1685-ben Nagyszombatba kerül jogtanárnak. Az év végével 
azonban ismét vissza megy Püspökibe hívei közé. 1688 már- 
czius 14-én esztergomi kanonokká neveztetik ki, s egyúttal 
elnyeri a somoijai plébániát. 1689 augusztus 11-én honti, 
1690 márczius 4-én zólyomi főesperes, 1691 ápril 22-én 
szenttamási prépost, julíus 29-én szentjobbi apát lesz; 1693 
október 4-én őrkanonokká lép elő. 1694 őszén egy
házlátogatást végez a pozsonyi főesperesség területén, a 
beteg Szenczy István prépost helyett. 1696 april 19-én 
éneklőkanonok, 1707 október 24-én olvasókanonok, végre 
1708 november 30-án nagyprépost lesz. Egy ideig mint 
szendrői püspök és érseki helynök is működött. Meghalt 
1711-ben. Végrendeletében gazdag hagyományt tett a ko
lozsvári papnevelő intézet javára.

Több hitelemzési és hitszónoklati munkát irt. Ezek:
i. Lelki Tej, avagy Catechizmus. Nagyszombat, 1686. 

— 2. Soltári Énekek A Magyar Anyaszentegyház vigaszta- 
talására. I—III. rész. Nagyszombat, 1693. — 3. Készület a 
jól-meghaláshoz, .Szép oktatásokkal, biztatásokkal. Nagy
szombat, 1603. — 4. Catecheses Doctrinae Christianae. Tyr- 
naviae, 1701. — 5. Sertum Sanctorum. A Dicsőült Szentek 
Dicséretinek jó illatu virágaiból kötött Koszorú. Nagyszombat, 
1708. ·— 6. Fasciculus Miscellaneus. Az-az, Némely ünnepi 
solennitásokra készíttetett Egynéhány Prédikácziók. Nagy
szombat, 1701. — 6. Psalmodia, vagyis halotti beszédek. 
Nagyszombat. — 7. Mennybe vitetet Boldogságos Szűz Mária 
Congregátziójának Eredete, Regulái, Búcsúi. Nagyszombat, 
1718. — 8. Illyés István krónikája. Megjelent a Magyar 
Sión 1865. évfolyamában.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 51. Fase. 10. Nr. 15 
Lib. 26. A. 1693. Fol. 457. Lib. 26. A. 1692. 383. Lib. 27. A. 1695, Fol.
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7· Liber Rüber 31. Liber Cantoralis 23. Steinhuber II. 132. MagyarSion 1863. 
évf. 881—889. Szinnyei V. 55. Zelliger 194.

1689 február 18—1711. K o v a c só c z y  M ih á ly . Született 
Czifferen 1647-ben. 1672-ben a Pazmaneum növendéke. 1673 
april 25-én Verebélyen plébános lesz, 1687-ben hasonló mi
nőségben Lédeczre helyeztetik át, mig 1689 február 18-án 
esztergomi kanonokká neveztetik ki. Már augusztus 14-én 
nógrádi főesperessé lép elő s azután három éven át prae
fectus Szent-Benedeken. 1693 október 4-én szentgyörgymezei 
prépost, 1696 julius 18-án őrkanonok, majd bácsi apát, midőn 
pedig erről lemondott, 1700-ban aszódi prépost lesz. 1703 
márczius 29-én vegliai püspökké neveztetik ki. 1707 szep
tember 19-én őrkanonokká, végre 1710 julius 24-én olvasó
kanonokká lép elő. Meghalt 1711 október 14-én.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 57. Fase. 8. Nr. 46. 
Liber Ruber 41. Liber Cantoralis 34. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 345. 
Németby 706.

1689 február ι8—17i i . N ig r in i Á d ám . 1674—1675-ig 
a Pazmaneumban fizikát és metafizikát tanul. 1675—1679-ig 
Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban hallgatja a 
theologiát. Visszatérvén hazájába, 1679 augusztus havában 
elnyeri a nádasdi plébániát Pozsonymegyében. 1685 május
8-án Szomolányba megy át. 1689 február 18-án esztergomi 
kanonokká neveztetik ki s még ugyanezen év május havá
ban beiktattatik az esztergomi sz. királyi városi plébániába, 
amelynek ügyeit 1691-ig vezette. 1694 márczius 27-én ko
máromi főesperessé lép elő, 1696 szeptemberben pedig (B. 
Μ. V. de valle honesta) apáttá lesz. Úgy a pozsonyi olvasó- 
kanonokságra, mint a cattarói püspökségre kiállíttatott 
részére az adománylevél; ő azonban tekintettel megrendült 
egészségi állapotára, egyiket sem akarta elfogadni. Meghalt 
1711 november 8-án.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lad. 58. Fase. I .  Nr. I .  Liber 
Ruber 167. Liber Cantoralis 15g. Rimely: História Collegii Pazmaniani 354. 
Steinhuber II. 127. Némethy 821.

1689 augusztus 28—1729. M érey M ih á ly . Született 
Zala-Egerszegen; atyja Gergely, anyja Jaksin Katalin.

20*



308

i674_ben a Pazmaneumban végzi tanulmányait. Felszentel- 
tetése után 1678 szeptember 5-én Vizkeletre küldetik plé
bánosnak, innen 1679 deczember i-jén Csicsóra, 1683 de- 
czember 6-án Hédervárra, 1685 február 4-én Nagy-Magyarra, 
1687-ben pedig Cseklészre megy át. 1689 augusztus 28-án 
neveztetik ki az esztergomi káptalan tagjává, a lelkipásztor
kodástól azonban nem vesz ezzel búcsút, mert 1691 ápril 
30-án Esztergomba, a sz. királyi városba megy plébánosnak. 
Ezt 1692 junius 20-án felcseréli az érsekujvári plébániával. 
1693 október 11-én elnyeri a szekszárdi apátságot, amely
nek minden tekintetben restaurátorává lesz, amire nemcsak 
jelentékeny magánvagyona, de erélyes szelleme is kiválóan 
képesítették. 1694-ben lemondott plébániájáról és apátságába 
költözött át. Egyike volt azon kevés számú főpapoknak, akik 
Rákóczyhoz csatlakoztak s hogy mily nagy kegyben állott 
a fejedelemnél, arról fényesen tanúskodnak Rákóczynak 
1709 augusztus io-έη Bercsényihez intézett következő szavai: 
»valamennyi pap, barát van, mind odaadnám Méreyért.« 
Bercsényi bizalma azonban ugylátszik erősen megrendült 
benne, midőn az apát a királyi hadak kezeibe került. »ítélje 
meg Fölséged — írja a fejedelemnek augusztus 4-én — 
Mérey Bozókbul elvitette magát az németekkel. Már nem 
tudom soha, kell-é papnak hinni.« Három nap múlva azon
ban ugyancsak más hangon ir ismét a fejedelemnek: 
»Mérey szegény rab, az profusznál van Selmeczen. Nem 
ment szegény: másnap akart Kassára indulni; egy kocsis
lóra ültették, megfosztva, egy rongyos alsó reverendában — 
úgy vitték Selmeczre; onnan irt szolgájának egy pap által 
egynéhány szót, hogy könyörögjön nekem szabadulásáért: 
mert inkább meghal, mint Jánossá légyen! Én is megírtam 
Szluhának, írja meg Szombathban: soha sem papnak sem 
káptolomnak előttem respectusa nem lesz, 40 papot hozatok 
el az Vágón túl. Talán kibocsájtják szegént. Valahogy ne 
confiscáltassék Kassán holmicskája, Fölséges Uram !« Méreyt 
előbb Kukländer Ferencz császári tábornok tartotta fogva, 
később pedig Bécsben záratott el. Fogságából csak 1711 
junius végén szabadult ki. 1712 junius 18-án szentgyörgy-
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mezei préposttá, 1719 márczius 29-én őrkanonokká lép elő, 
miután már 1713 szeptember 29-én vegliai püspökké nevez
tetett ki. 1717-ben azzal az egészen szokatlan kéréssel fordult 
a királyhoz, hogy neki az apátságban coadjutort adjon. A 
beavatottak tudták, hogy ezzel csak az udvarnak kíván 
szolgálatot tenni, amennyiben igy lehetővé vált, hogy az 
ország egyik legjelentékenyebb javadalma ezáltal Trautsohn 
János herczeg s császári miniszter 17 éves fiának birtokába 
jusson. így lett 1717 október 29-én Trautsohn János gróf 
trienti kanonok — utódlási joggal — Mérey coadjutorává 
kinevezve. Meghalt Nagyszombatban 1729 november 10-én. 
1713-ban megvette Eszterházy József nagyszombati házát 
4000 forintért és a sz. Istvánról nevezett papnevelőnek 
adományozta oly feltétellel, hogy itt két veszprémmegyei 
növendék tanittassék. Végrendeletében pedig a nagyszom
bati templomra 1500 frtot, a veszprémi piarista kollégiumnak 
1000 frtot, a zalaegerszegire ugyanannyit, az elaggott papok 
intézetére 2000 frtot, a pécsi és veszprémi papnövendékek 
ellátására 4000 frtot, az esztergomi székesegyház felépítésére 
1500 frtot, az esztergomi káptalanra 5650 frtot, a pozsonyira 
3000, a veszprémire 1700, a pécsire ugyanannyit, a szom
bathelyire 1500, az erdélyire 2000 irtot, a ferenczrendiek 
házaira 2200 frtot, a szekszárdi és esztergomi templomokra 
1500—1500 frtot, a tardoskeddi, földvári, érsekujvári stb. 
egyházakra egyenkint 250 frtot hagyományozott; ezüstnemüiből 
pedig 58 közönséges és 25 áldoztató kelyhet készíttetett a 
szegény templomok számára.

Következő munkája jelent meg nyomtatásban : Nepo- 
muczeni szent Jánosnak élete, halála, tisztelete és a vesze
delemben forgó, jó hir, s név megmentőjének, és a gyónás 
titkos szentségben szorgalmatos és búskodó léleknek hivséges 
vigasztalójának solosmája, litániái és kilencz szerdára rendelt 
ájtatossága. Melyet deákbul . . . Mérey Mihály magyar nyelvre 
fordított. Nagyszombat, 1716.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 62. Fase. 2. Nr. 37. 
Lib. 27. A. 1700. Fol. 343. Liber Cantoralis 53. Rimely: Historia Collegii 
Pazmaniani 346. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 28. Némethy 783. Fraknói: 
A szekszárdi apátság története 51. Brüsztle IV . 314. Archivum Rakoczyanum. 
I. 2. 516. VI. 251. 255.
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1689 szeptember i i  —1720. P u ta n ic s  M árton  J á n o s .
Trencsénben született. Tanulmányait a nagyszombati gene
ralis papnevelőben végezte, ahol 1675-ben a bölcsészetből 
baccalaureussá, 1676-ban magisterré avattatott. 1678 ápril
3-án felszenteltetvén, 1680 május 15-én plébános lesz Nyitra- 
Pereszlényben, ahonnan később Egerszegre megy át. 1689 
szeptember 11-én iktatják be az esztergomi káptalanba, 
1690 ápril 5-én pedig pesti plébánossá lesz. 1694 márczius 
31-én nógrádi főesperessé lép elő, 1695-ben Szent-Benedekre 
megy praefectusnak, végre 1698-ban elnyeri a sz. Zsigmondról 
nevezett biidai prépostságot. Ettől az időtől fogva minden 
igyekezetét arra fordította, hogy prépostságának szétkal
lódott birtokait visszaszerezze. Letelepedvén Budán, kiesz
közölte, hogy a prépostság épületének romjai neki átenged
tessenek. 1694-ben pedig Lipót királytól felhatalmazást 
eszközöl ki arra nézve, hogy a prépostság jószágaira jogait 
érvényesíthesse. Budán egyébként nagyon népszerű ember 
volt, s valahányszor valamelyes egyházi ünnepély volt meg
ülendő, mindig ő végezte a szertartásokat. Prépostsága szá
mára a budai hegyek közt szőllőt szerzett s a régi prépost
sági templom falain belül kápolnát emeltetett, oly módon, 
hogy az az idővel felépítendő templomhoz lett volna csatolandó. 
A kápolnát sz. Zsigmond tiszteletére szentelte fel s neki ajándé
kozta pásztorbotját, püspöksüvegét. Meghalt 1720 január 3-án.

Megírta sz. Zsigmond vértanú történetét s azt Kollo- 
nics Zsigmond váczi püspöknek ajánlva kiadta a következő 
czim alatt: Vita S. Sigismundi Martyris, Regis Burgundio
num. Tyrnaviae, 17 i i .

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 59. Fase. 10. Nr. 26. 
Lib. 27. A. 1698. Fol. 247. Liber Ruber 165. Liber Cantoralis 112. Némethy 
878. Zeitiger 419. Uj Magyar Sion 1882. évf. 741.

1690 márczius 4—1699. N á ra y  G y ö r g y . Zalamegyében 
Pálozon született 1645 ápril 23-án. Atyja István és anyja 
Kórodi Anna lutheránus vallásuak voltak; ő azonban már 
kora ifjúságában katholikus nevelést nyert egyik rokonától. 
Iskoláit Győrben és Nagyszombatban végezte. Győrött egy 
alkalommal élete nagy veszélyben forgott; beleesett a 
Dunába s csak azáltal tudott kimenekülni, hogy két deszkát
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sikerült megragadnia. Ekkor támadt lelkében a vágy, magát 
Isten szolgálatára szentelni. A nagyszombati jezsuita kol
légium rektorának ajánlása folytán 1666-ban bejut a Col- 
legium-germanico-hungaricumba. Harmadfélév múlva azon
ban kénytelen betegeskedése miatt visszatérni hazájába. 1668 
november 6 -án áldozárrá szenteltetvén, az egri püspök maga 
mellé vette káplánjának. 1674-ben plébános lesz Csütör
tökön, 1677-ben alesperes, 1680-ban pedig püspökii plébá
nossá lesz. Bírta emellett a sz. Andrásról nevezett javadalmat7 
is Pozsonyban. 1684 junius 9-én pozsonyi kanonokká nevez
tetik ki s mint ilyen 1685- és 1689-ben a sz. Imréről 
nevezett papnevelő intézet kormányzója, 1686-ban pedig a 
káptalan decanja. 1690 márczius 4-én az esztergomi kápta
lanban nyer stallumot. Itt előbb tornai,'majd 1691 ápril
21-én zólyomi főesperessé lép elő. 1692-ben egyház
látogatást tart főesperessége területén. Nemcsak apostoli 
buzgalmu szónok, hanem jeles költő is volt. Meghalt Nagy
szombatban 1699 deczember 5-én esti 9—10 óra közt; 
eltemettetett a főegyházban Kér. sz. János kápolnájában. 
Egész életén át megmaradt annak, ami már Rómában, a 
napnevelő intézetben volt: »egy mindenekelőtt életszentségre 
törekvő s a földiektől elvált aszkéta, híveinek lelkiüdvét 
nagy szorgalommal munkáló jó és érzékeny szivü lelkiatya. 
Semmiben sem kereste önmagát, hanem mindenben Isten 
dicsőségét s a rábízott lelkek hasznát. Omnia ad majorem Dei 
gloriam et omnium sanctorum volt egész életén át jelszava.«

Következő művei jelentek meg nyomtatásban: 1. No
vus Annus Bissextilis cum pluribus Speratis aeternusquoque, 
felix apprecatus Parochis Zoliensibus caeterisque Praesby- 
teris. Tyrnaviae, 1692. :— 2. Lyra Coelestis, Suavi Concordia 
Divinas Laudes personans. Tyrnaviae, 1695. —■ 3. A Szent- 
háromság Olvasójárul. Imádság szükségérül és módgyárul. 
Nagyszombat, 1693. Kéziratban maradt utána: 1. Adnotati- 
ones Variae, Romae. — 2. Conciones festivales et Domini
cales. Püspökini. Mindkettőt az esztergomi főegyházmegyei 
könyvtár őrzi.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 27. A. 1695. Föl. 59. 
Liber Ruber 148. Liber Cantoralis 183. Dankó: Hymnarium .71. Steinhuber IL



312

134- Némethy 8 io . Zelliger 349. Békési: Náray György. Uj Magyar Sión 1884. 
évf. 31. 161. 333. 561.

1691 ápril 22. Ú jv á r y  I s tv á n . Barsmegyében született 
nemes származású szülőktől. Mint a nagyszombati generalis 
papnevelő növendéke 1679-ben a filozófia baccalaureusává, 
1680-ban pedig magisterré avattatik. A theologiát Rómában a 
Collegium-germanico-hungaricumban hallgatja 1682—1684-ig. 
Visszatérte után Pápára megy plébánosnak. 1691 ápril 22-én 
iktatták be Nagyszombatban mint esztergomi kanonokot 
javadalmába. Midőn innen visszatérőben volt plébániájára, 
Pozsonyban hirtelen megbetegszik és alig 8 nappal instal- 
lácziója után, a ferenczrendiek zárdájában meghal.

Liber Ruber 168. Liber Cantoralis 218. Steinhuber II. 128. Né
methy 819.

1691 augusztus 21 — 1729. L ázi é s  B e r n e c z e i G h illán y  
G y ö r g y . 1681-tői a Pazmaneumban végzi tanulmányait. Fel
szenteltetvén, 1683-ban Felső-Szelibe küldetik plébánosnak, 
1689 október havában Semptére, 1691 ápril 18-án pedig 
hasonló minőségben Somoijára megy. 1691 aiigusztus 21-én 
neveztetik ki esztergomi kanonokká; 1696 augusztus 6-án 
honti főesperessé lép elő, s ez időtájban nyeri el a csúthi pré- 
postságot is. 1700 szeptember 14-én nyitrai főesperes, 1703 
márczius 20-án novii püspök, 1707 deczember 24-én őrkano
nok, 1710 julius 24-én éneklőkanonok és liptói apát, 1711 
október 30-án olvasókanonok s végre 1715 ápril 13-án 
nagyprépost lesz. Egy ideig a káptalani javak praefectusa 
is volt. 1721-ben szabad elhatározásából lemond a nagy- 
prépostságról és helyette a szentistváni prépostság javadal
mába iktattatik be október 13-án. Keresztély Ágost prímás 
által még 1714 augusztus 26-án knini püspökké szenteltet
vén, több éven keresztül mint segédpüspök érvényesíti tehet
ségét az egyházmegye szolgálatában. Meghalt 1729 május
27-én. Végrendeletében tetemes hagyományokat tett az 
esztergomvári szentistváni templom javára, az okolicsnai 
ferenczrendiek zárdájára, a Jézus-társasági atyák által Liptó- 
megyében tartandó missióra, a nyitrai és privigyei kegyes
rendi házakra.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 26. A. 1692. Föl. 403. 
Liber Ruber 168. Liber Cantoralis 25. R im ely : Historia Collegii Pazmaniani 
344. Némethy 594.

1691 deczember 4—1732. K Ü Ptösy A n d rá s . Nagy- 
szombati származású; tanulmányait a nagyszombati gene
ralis szemináriumban végezte, ahol 1671-ben a theologiából 
baccalaureussá lett. Ugyanezen évben május 22-én lett áldo- 
zárrá szentelve, 1675 május 13-án Duna-Szerdahelyre kerül 
plébánosnak, innen 1678 szeptember 8-án Aranyosmaróthra 
megy át, 1679 ápril 17-én Szémőre, november 18-án pedig 
Galánthára. 1691 deczember 4-én esztergomi kanonokká 
neveztetvén ki, 1700 november 18-án tornai főesperessé, 
1710 julius 24-én szentgyörgymezei préposttá, 1712 ju
nius 18-án sasvári főesperessé, 1714 ápril 13-án éneklő
kanonokká lép elő. Ezeken kívül más kitüntetésekben 
is részesült. Bírta a bizerei apátságot, elnyerte a traui 
püspökséget és a király tanácsosává nevezte ki. Nagy időt 
élt meg Isten kegyelméből; 1722 junius 4-én ülte meg 
ötven éves áldozári jubileumát; negyven éven keresztül volt 
a káptalannak hasznos tagja és 83 éves volt, midőn az Ur 
kiszólitotta őt az élők soráből 1732 julius 25-én. Eltemette- 
tett Nagyszombatban a sz. Kereszt oltára alá. A főtemplom
ban úgy szent Balázsnak, mint a B. Szűznek kápolnáját 
újból diszittetté, Kajaion templomot építtetett, a Nagyszom
batba letelepített Orsolyáknak odaajándékozta házát s 
úgy ezeknek, mint a paulinusoknak tetemes pénzösz- 
szeget adott templomépitésre. Végrendeletében pedig úgy 
intézkedett, hogy gabonáját oszszák szét a szegények és 
a szerzetes zárdák közt, kanonok társai pedig egyenkint 
2 aranyat kapjanak, az ő lelkiüdveért végzendő három szent
mise fejében.

Egy halotti beszéde nyomtatásban is megjelent; czime: 
Örök életnek eleven kutforrására kívánkozó szarvas, az az 
néh. — Erdődy György úr, halál által forgandó élete kereke 
romlása után csendes nyugodalma és hazaszeretete. Nagy
szombatban. 1714.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 28. A. 1707. Föl. 336. 
Liber Ruber 168. Liber Cantoralis 46. Némethy 728. Zelliger 281.
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1694 ápril 21 —1712. B e n e d e k fa lv i L uby Im re . Liptó- 
megyében született lutheránus vallásu szülőktől; 1681-ben a 
Pazmaneum növendéke, 1682 — 1687-ig pedig a Collegium- 
germanico-hungaricumban tanul, ahol filozófiai vitatkozásával 
általános feltűnést keltett. Hazatérte után először Felső-Szelibe 
kerül plébánosnak, innen 1690 ápril 8-án Egerszegre megy át, 

- mig 1691-ben Érsekújvárod: találjuk őt. 1692-ben szepesi kano
nokká lesz, 1694 ápril 14-én pedig az esztergomi káptalanhoz ne
veztetik ki s egyúttal az esztergomi plébánia vezetésével bizatik 
meg. 1707 deczember 24-én a nyitrai íőesperességre lép elő, 
1708-ban pedig, mint a káptalan követe az országgyűlésen, 
a cattarói püspöki czimet nyeri el. 1711 deczember 1 i-én 
lesz sasvári főesperessé. Meghalt 1712 május 16-án. Vég
rendeletében a pozsonyi sz. Imréről nevezett papnevelőre 
3500 forintot hagyományozott.

Liber Ruber i68. Liber Cantoralis ιο ί .  Rimely: História Collegii Paz- 
maniani 346. Steinhuber II. 124. Némethy 751.

1694 ápril 22—1702. J e s z e n s z k y  F er en cz . Született 
Nagy-Jeszenben, Trencsénmegyében. 1677-ben a Pazma- 
neumba vétetik fel, 1681 —1684-ig pedig Rómában tanul a 
Collegium-germanico-hungaricumban. Miután felszenteltetett, 
visszatér hazájába s a lelkipásztorkodás terén talál hivatásá
nak s vágyainak megfelelő működési tért. 1690 november 
18-án Egyházfalván plébános lesz; 1694 ápril 22-én eszter
gomi kanonokká neveztetik ki, de már május 23-án Szemp- 
czen találjuk őt, mint plébánost, ahonnan szeptember 9-én 
Nagy-Zellőbe megy át; innen csak 1696-ban tér vissza 
Nagyszombatba a káptalanhoz. Meghalt 1702 szeptember 
26-án Nagyszombatban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 27. A. 1699. Föl. 315. 
Liber Ruber 168. Liber Cantoralis 219. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
352. Steinhuber II. 128. Némethy 659.

1696 ápril 19—1712. I lly é s  A n d rá s . Született 1637-ben 
Erdélyben, Csik-Szent-Györgyön. Középiskoláit Kolozsvárott, 
Kassán és Nagyszombatban elvégezvén, 1662-ben a Paz- 
maneumban hallgatja a bölcsészetet. A theologiára 1663-ban 
Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba. Öt évi
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itt tartózkodás után hazatér és a lelkipásztorkodás terén fejt 
ki áldásos tevékenységet. 1668—1676-ig Vásáruton plébá- 
noskodik; 1676 ápril 24-én pozsonyi kanonokká neveztetik 
ki és nem sokára szebeni préposttá. Egyházi elöljárósága 
mint kanonokot kiküldi a jókai plébániára, hogy itt az 
eretnekek közt annál nagyobb tekintélylyel kelhessen az 
egyház érdekeinek védelmére. Körülbelül 20 éven át volt 
a pozsonyi káptalan tagja, ahol egészen az olvasókanonok- 
ságig lépett elő. Lipót király 1696 január 19-én erdélyi püs
pökké nevezte ki; ápril 19-én az Esztergom-szentistváni 
prépostságot, utóbb pedig a pilisi apátságot nyerte el, hogy 
püspöksége terheit annál könnyebben viselhesse. 1697 május
13-án érkezett Kolozsvárra, hogy püspökségét elfoglalja. 
Alig hogy azonban itt megkezdette főpásztori működését, a 
protestánsok izgatni kezdettek ellene és a kormánynál ke
resztül vitték, hogy őt Erdély elhagyására felszólítsa. 
Jellemző az erdélyi viszonyokra az a levél, amelyet a kor
mányszék hozzá intézett. »Kívántunk volna szivünk szerint 
— olvassuk ebben — hogy Kegyelmednek más formában 
irhattunk volna; de mivel Istennek úgy tetszett, hogy circi
ter száz esztendővel az előtt, Kegyelmed Rendin szerint 
való catholicus püspökség ez hazából kimenvén, annak be 
nem jövése pro ratione status legibus sancita tartatott ez 
hazában. Azért a Kegyelmed bejövetele nagy botránkozást 
szerezvén az emberek elméekben, Kegyelmedet ex Officio 
nostro, et commissione Dominorum Statuum, et Ordinum 
szeretettel követvén, kérjük, ez hazánkból kimenni ne ter
heltessen, hogy a Kegyelmed itt ben létével, sem az ő fel
ségek diplomája első punctuma, sem pedig ennek a hazának 
csendessége, törvénye, és úniója ne háborittassék meg, 
melyre mégis iterato kérjük, és kénszeritjük Kegyelmedet. 
Ez írásunkat pedig Kegyelmed úgy vegye, tamquam a pub
licis personis, publico Nomine, et ex publica necessitate pro
cedens scriptum«. A püspök azt felelte erre, hogy őt főpapi 
kötelességei szólították hívei közé, s őneki inkább kell 
engedelmeskednie az Istennek, mint az embereknek. Utóbb 
azonban oly fenyegető hangok emeltettek nemcsak személye,
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hanem általában a katholikusok ellen, hogy tanácsosnak 
látta Kolozsvárról a katholikus székelyek közé menni. 
Október havában pedig — engedve a prímás hívásának is — 
visszatért Nagyszombatba, bevárandó a dolgok jobbrafordul- 
tát. 1703-ban ismét utrakel, hogy egyházmegyéjébe menjen; 
május 23-án ünnepélyesen bevonul Kolozsvárra s innen 
Alvincz várába költözik, mely számára székhelyül átenged
tetett. A viszonyok azonban most sem engednek neki hosz- 
szabb itt tartózkodást és már 1704 október 4-én újból Nagy
szombatban találjuk őt. Mint egyik munkájában maga írja: 
»a hamisan elnyomattatott kevés pápistaságot meglátogatván, 
a diplomás eretnekektől Magyarországba kijönni kényszerit- 
tetett.« Meghalt Nagyszombatban 1712-ben. Végrendeletében 
az esztergomi káptalannál sz. András apostol tiszteletére 
misealapitványt tett, az erdélyegyházmegyei papnövendékek 
ellátására 7000 frtot, úgyszintén, hogy ezek tanulmányaikra 
részint Nagyszombatba, részint Olmützbe utazhassanak, még 
1500 frtot, pozsonyi házát és szőllőjét hagyományozta nekik; 
valamint jelentékeny összeget hagyott a csik-szent-györgyi 
templom javára is. Nemcsak kiváló szónok, hanem első
rangú iróember is volt, aki nagy tevékenységet fejtett ki 
az irodalom terén.

Munkáinak jegyzéke: 1. A kerestyéni életnek példája 
vagy tüköré. Az az: A szentek élete. I—V. rész. Nagy
szombat, 1682. — 2. A Keresztény Jósságos Cselekedeteknek 
és a tekélletességnek gyakorlatossága. I—III. rész. Nagy
szombat, 1683. — 3· A Krisztus Jézus Élete és tudománya 
a négy Evangélisták írásiból egybeszedetett. Nagyszpmbat, 
1690. — 4. Megrövidittetet Ige, Az az: Predikatiós Könyv. 
I—III. rész. Nagyszombat, 1691. — 5. Verbum abbreviatum. 
Id est: Liber Concionum. I—III. Viennae, 1693. ·— 6. Ver
bum abbreviatum, id est: Liber Concionum Dominicalium. 
I—II. Viennae, 1695. — 7. Exemplum seu speculum vitae 
Christianae, hoc est: Vita Sanctorum. Pars I—IV. Viennae, 
1694. — 8. Megrövidittetett Ige, Az az: Vasárnapi prédi- 
kátióknak Könyve. I—II. Bécs, 1696. — 9. Jóra intő Éne- 
kecskék Igasság ellen tusakodo gonosz emberek ellen. 1702. 
— 10. Novae, Spirituales ac morales duarum linguarum Canti
unculae. (Bécs) 1696. — i i . Régi és új Énekek és isteni 
dicsiretek. Nagyszombat, 1703. —- 12. Recta vitae, mo-
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rumque hominum Institutio, Id est Selectissimi versus Catonis 
Maghi. Nagyszombat, 1710. — 13. Divina Vitae, morumque 
Hominum Fidelium Institutio et Doctrina Sapientissima. 
Tyrnaviae, 1710. — 14. Brevis norma Vitam Sapienter Insti
tuendi. Seu Breviarium Selectissimorum Carminum. Tyrna
viae, 17x3. — 15. Rövid forma Embernek életét bölcsen 
Rendelni. Avagy Jó Tudománnyal Telljes Verseknek Som- 
májá. Nagyszombat, 1709. — 16. Pretiosa Margarita. Id 
est: Vita Sanctae Margaritae Ungarae Virginis. Tyrnaviae, 
1707. — 17. Imádságos könyv. Nagyszombat, 1709. — 18. 
Némelly solemnitásokra készített Prédikácziók. Nagyszom
bat, 1710.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 56. Fase. 2. Nr. 13. 
Capsa 6,1. Fase. 7. Nr. 3. Liber Ruber 66— 68. Liber Cantoralis 75. Rimely: 
Historia Collegii Pazmaniani 345. L án y i: Magyarföld egyháztörténetei II. 328. 
Fraknói: A  magyar királyi kegyúri jog története 417. Magyar Sión 1863. évf. 
888. 1865. évf. 81 1. Békefi: A pilisi apátság története II. 43. Steinhuber II. 
132. Rimely: Capitulum Posoniense 273. Némethy 641. Zelliger 190.

1697 február 25—1710. L a b sá n sz k y  F e r e n c z . 1681-ben 
Bécsből Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba, 
már mint a bölcsészet tudora, hogy a theológiát hallgassa. 
Három év múlva visszatér hazájába és Szelepcsényi György 
prímás káplánja lesz. Ez őt 1685-ben esztergomi kanonokká 
nevezi ki. Miután azonban a kinevezési okiratba valami 
hiba csúszott be, és közbejött az adományozó prímás ha
lála, elesett a javadalomtól. Kárpótlásul Széchenyi György
1686-ban szepesi, a következő évben pedig pozsonyi kano
nokká nevezi őt ki. Az esztergomi káptalanba csak több 
mint egy évtized múlva sikerült bejutnia, 1697 február 
25-én. Bírta ezenkívül a B. Szűzről nevezett ócskái prépost- 
ságot is. 1708 október 3-án olvasókanonokká lép elő. 1709 
január havában pedig a Csanádi püspöki székre emeltetik, 
miután már előbb czimzetes rosoni püspök volt. Minthogy 
közben súlyosan megbetegedett, a királyi kanczellária 
nem küldötte meg neki kinevezési okmányát a Csanádi 
püspökségre s igy 1710 május 17-én irt végrendeletében 
is csak rosoni püspöknek írja magát. Meghalt Bécsben 
1710 junius i i -én, hosszas, fájdalmas betegség után. Vég
rendeletében az esztergomi káptalannak 4500, a pozsonyinak 
1000 frtot, különféle szerzetes zárdáknak 700 frtot hagyó-
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mányozott; születése helyén, Alsó-Labson (Szepesmegye) 
150 frtnyi misealapitványt tett; 200 irtot hagyott a követ
kező nagyszombati társulatoknak : a vörösek kollégiumának, 
a szeplőtlen fogantatás, a lorettói ház társulatának. Ruháit 
kiosztotta a szegény plébánosok közt, drága arany kereszt
jét pedig a nagyszombati plébánosnak ajándékozta, hogy a 
máriavölgyi és szentkatalini búcsúkban azzal vegyen részt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 28. A. 1703. Föl. 182. 
Liber Ruber 41. Liber Cantoralis 33. Rimelynél valószínűleg csak tolihiba, 
hogy 1683-ban lett pozsonyi kanonok. Capitulum Posoniense 274. Steinhuber 
II. 124. Pauler: A magyar clerus érdemei II. 28.

1699 október 14—1702. K o lo e sá n y i G y ö r g y . Született 
Hontmegyében. Bölcsészeti és theologiai tanulmányait 1672-től 
a Pazmaneumban végezte. 1695 ápril 17-én pesti plébános 
lesz, ahol megujittatja templomát, harangot szerez és ren
dezi az istenitisztelet tartását. 1699 október 14-én esztergomi 
kanonokká iktattatik. 1700-ban Széplakra megy praefectus- 
nak, mely tisztét 2 éven át viseli. Midőn innen Szent- 
Benedekre utazott, az utón rosszul lesz és 1702 május 15-én 
Báthon, születése helyén meghal. Ugyanitt temették is el. 
Végrendeletében az esztergomi káptalannál két misealapit
ványt tett.

Liber Ruber i68 . Liber Cantoralis 221. Rimely: Historia Collegii Paz- 
maniani 352. Némethy 694. Uj Magyar Sión 1882. évf. 739.

XVIII. SZÁZAD.

1700 ápril 21 —1701. R ob ik  J á n o s  A la jo s. Született 
Pozsonymegyében Stomfán. 1667-től a Pazmaneumban hall
gatja a bölcsészetet és a theologiát. i6jg ápril 26-án Ber
neken plébános lesz, ahonnan 1685 ápril 12-én Körmöcz- 
Bányára megy át. 1692-ben pozsonyi kanonokká neveztetik 
ki, 1700 ápril 21-én pedig az esztergomi káptalanba iktat
tatik be. 1701-ben a sz. Miklós-templomban 2000 frtnyi 
költségen megujittatja a főoltárt. Meghalt Nagyszombatban 
1701 deczember 22-én 53 éves korában. Végrendeleté
ben a szentgyörgyi piaristáknál alapítványt tett az örök 
mécsre.
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A katekizmus hasznáról irt egy munkát a következő 
czim alatt: Wiloáeni O Váitku A Potrebe Katechismusa. 
Trnáwe, 1702.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 57. Fase. i. Nr. 2. 
Liber Ruber 165. Liber Cantoralis 222. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
356. Capitulum Posoniense 274. Némethy 896. Zelliger 439.

1701 ápril i —1708. K o llo g r á d i K o llo n ie s  Z s ig m o n d
gróf. Született 1677-ben. 16 éves korában Rómába megy s 
a Collegium-germanico-hungaricumban tanul 7 éven keresz
tül, mely idő alatt megszerzi a bölcsészetből és a theologiából 
a tudori rangot. Az intézetnek egyébként nem volt a leg- 
példásabb viseletű növendéke, úgy hogy elöljárói egy ízben 
kénytelenek voltak emiatt őt nagybátyjánál, az esztergomi 
érseknél feljelenteni. Ez nagyon röviden ítélt a dologban. 
Vissza irta: hogy ha öcscse nem bir hivatással, vagy nem 
akar kötelességeinek megfelelni, hagyja el az intézetet és 
gyalogoljon szépen vissza Bécsbe. Felszenteltetvén, visszatér 
Magyarországba s győri kanonok, pápóczi prépost, scutarii 
ez. püspök és királyi tanácsos lesz. 1701 ápril i-jén eszter
gomi kanonokká neveztetik ki, 1703-ban tapolezai apáttá, 
1706-ban pedig sasvári főesperessé lép elő. 1708 de- 
czember hóban a király a váczi püspökségre emeli. Egy
házmegyéjében, püspöksége elfoglalásakor, mindössze csak 
18 plébániát talált. Első dolga volt a protestánsokat Vácz 
városából kiszorítani, csakis azt engedvén meg nekik, hogy 
a város határain túl valamely alkalmas területen leteleped
jenek. így vetették meg a kívándorlottak az úgynevezett 
Kis-Vácznak alapját. Azután megalapította és felépítette a 
papnevelőt, 1000 frtnyi alapítványt tett le javára s gondos
kodott berendezéséről, tanárainak ellátásáról stb. Megvetette 
Berkes nagyprépost hozzájárulásával az elaggott papok 
intézetének alapját. 1712-ben pedig megtelepitette Váczott 
a piaristákat, 24.000 frtnyi alapítványt tevén le számukra, s 
mivel a világi papoknak szerfelett nagy híjával volt, nem
csak az ifjúság vezetését, hanem a papnövendékek kikép
zését, sőt még a hívek lelkiüdvének gondozását is ezekre 
bízta. Káptalanában a kanonokok számát szaporította, püs
pöki kertjét átengedte a szegényeknek stb. 1716 ápril 16-án
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VI. Károly császár a buzgó főpapot a bécsi érseki székre 
helyezi át, 1722-ben pedig bibornokká és a római birodalom 
herczegévé lett. A kegyesrendieknek nemcsak hazánkban, 
hanem Bécsben, sőt az osztrák tartományokban is mindvégig 
kiváló pártfogója volt. 1749-ben, midőn áldozárrá szentelteté- 
sének ötven éves évfordulóját ünnepelte, Mária Terézia fér
jével együtt részt vett az ünnepségen és a bibornok-érseket, 
aki őt keresztelte is, a nap emlékére egy drága mellkereszt
tel ajándékozta meg. Meghalt 1751 ápril 12-én, életének 74. 
évében.

Nyomtatásban megjelent művének czime: »Gravamina 
Religionis Catholicae et in specie Archidioeceseos Viennen
sis contra haereticos accrescentes. 1736. s. 1.

Liber Ruber 169. Liber Cantoralis 171. Schier: Die Bischöfe und Erz
bischöfe von W ien. Gratz, 1777. 109— 118. Steinhuber II. 125. Karcsú V. 
186. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei II. 303. Zelliger 225. Nagy I. VI. 
203. Schematismus Jauriensis 37.

17.02 ápril 10—1741. R é v a y  L ászló  báró. Atyja László, 
anyja Jakussith Katalin. Nagyszombatban a generalis sze
mináriumban végezte tanulmányait, ahol 1694-ben a bölcsé
szeiből baccalaureussá, 1695-ben pedig magisterré avattatik. 
1698-ban befejezvén tanulmányait, május 23-án felszentel
tetett. 1699-ben Nagyfödémesen, 1700-ban Jókán plébános. 
1702 ápril 19-én esztergomi kanonokká neveztetik ki. Nem
csak családi összeköttetései révén, hanem még inkább kiváló 
egyéni tulajdonságai miatt mindenki fényes jövőt jósolt neki. 
Emelkedésének azonban a szerencsétlenség nagyon sajná
latos módon vetett gátat: megőrült szegény. Ettőlfogva 
Beczkó várában élt, ahol 1741 márczius 31-én elhalálozott.

Liber Ruber i68. Liber Cantoralis 224. Nagy I. IX . 707. Némethy 891.

1702 szeptember 28. K ő r ö ssz e g h i é s  a d o r já n i C sáky
Im re gróf. Született Szepes várában 1671 október 28-án; 
szülei István országbíró és Melith Klára voltak. Alig töl
tötte be 10. évét, midőn Lipót király apáttá nevezte 
ki, 1682 márczius 21-én. Ugyanezen év augusztus 5-én 
vétetett fel az egri káptalan kassai iskolájába, ahol Kecs- 
keméthy atya vezetése alatt 1688-ig tanul; 1690-ben a 
Pazmaneum növendéke lesz, 1693 augusztus 6-án püspöke
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Kassán alszerpappá szenteli s az alig 21 éves ifjút egri 
kanonokká nevezi ki. A következő év őszén Rómába megy 
a Collegium-germanico-hungaricumba. Itt egyikévé lesz az 
intézet legkiválóbb növendékeinek. 1694-ben ő tartja minden
szentek napján XII. Incze pápa jelenlétében a szokásos 
szentbeszédet, amely annyira megnyerte a szentséges atya 
tetszését, hogy beleegyezett, miszerint disputatioját is az ő 
jelenlétében tartsa meg. Ez alkalommal a pápa ugyan nem 
volt jelen, de államtitkárjával, Spada bibornokkal képvisel
tette magát áz ünnepélyen, amely több mint 2000 aranyába 
került az ifjú grófnak. Fenesy püspök őszinte örömmel látja 
pártfogoltja sikereit. Nemcsak anyagilag áll segítségére, ha
nem növeli munkakedvét, biztatja, vigasztalja; igy 1695-ben 
kifejezi előtte egyik levelében azon reményét, »hogy elnyeri 
a kalocsai érsekséget.« 1694 őszén hittudorrá avattatott; 
1695 nyarán visszatér hazájába s 1696 május i-jén Kassán 
találjuk mint plébánost, 1699-ben novii ez. püspökké és 
királyi tanácsossá neveztetik ki. 1702 szeptember 28-án tagja 
lesz az esztergomi káptalannak, azonban nem telik bele fél 
év, már megválik e javadalmától, mert a király deczember 
10-én a nagyváradi püspöki székre emeli. 1710 junius i-jén 
kalocsai érsekké, bácsi főispánná s az egri püspökség admi
nisztrátorává neveztetik ki, 1712-ben pedig elnyeri a pozsonyi 
prépostságot. A váradi egyházmegye kormányzását kalocsai 
érsekké történt kineveztetése után is megtartotta. Váradon 
megalakította káptalanát, Debreczenben plébániát alapított s 
megtelepitette a piaristákat. A város nemcsak hogy nem 
szívesen vette a főpap ezen áldozatkész intézkedését, hanem 
határozottan tiltakozott a szerzetesek behozatala ellen, hivat
kozással arra, hogy az országos törvénybe a kegyesrendiek 
nincsenek felvéve. Az érsek azt válaszolta a városi ható
ságnak, hogy igaz ugyan, miszerint nincsenek a törvényben 
megnevezve, de épp oly tagadhatlan, hogy letelepítésük 
nem ellenkezik a törvénynyel, mert nem akarnak egyebet, 
mint a lakosok gyermekeit ingyen oktatásban részesíteni. 
Ugyancsak ő hozta be Váradra a kapuczinusokat 1727-ben 
és a pálosokat; a premontreieknek pedig Várad-Olasziban

21
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telket ajándékozott. 1717 julius 12-én a legmagasabb egy
házi kitüntetésben részesült, bibornokká lett. 1721-ben részt 
vett XIII. Incze pápa megválasztásában s ez alkalommal ő 
is kapott néhány szavazatot. Midőn római utjából vissza
érkezett, nagy és fontos teendők vártak idehaza reá: az 
uralkodóház női örökösödési kérdésének keresztülvitele. Az 
ügy kedvező elintézésében talán ő neki volt a legnagyobb 
része. A kivívott siker azonban egy pillanatra elvakitotta. 
Nem tudott megelégedni a királyi kegy elismerő szavaival, 
hanem egy terjedelmes emlékiratot szerkesztett, amelyben 
felsorolja az uralkodóház szolgálatában tett kiadásait, szen
vedett kárait s azzal végzi, hogy most 50.000 forintnyi adós
sággal küzd s ha ő felsége nem segíti, képtelen további 
szolgálatára. A király válasza a panaszos iratra az volt, hogy 
1723 junius 24-én a szent-gotthardi apátságot adományozta 
neki. Példás életű, jótékony lelkű, buzgó főpap volt, aki 
sokszor maga sietett a betegekhez, hogy őket az utolsó 
szentségekkel ellássa. Meghalt Szálkán, Nagyvárad mellett, 
1732 augusztus 28-án és eltemettetett Debreczenben a sz. 
Anna templomban. Végrendeletében az általa építeni kezdett 
kalocsai székesegyházra 15.000 forintot hagyományozott. 
Hivatott és szorgalmas művelője volt az irodalomnak. Már 
Rómában hittudorrá való felavattatása alkalmával kiadott 
egy értekezést. Ugyanitt irt egy melodrámát is, amelynek 
tárgya a török rabságból kiszabaduló hazája volt.

Ezeken kívül következő műveit ismerjük: 1. S. La
dislaus bis Rex sive Hungáriáé et sui moderator. Viennae, 
1690. — 2. Rede an Carolum VI. 1713. — 3. Eínblema 
Caroli VI. Romanorum imperatoris. Tyrnaviae, 1716. — 4. 
Domus Austriacae Cunae. Viennae. — 5. Carmen genethlia
cum ad recenter natam Mariam Theresiam principem. Vien
nae, 1717. ·— 6. Allocutio nomine Statuum et Ordinum Regni. 
Posonii, 1722. — 7. Ur-teste-napi prédikáczió. Kassa. — 8. 
Horologium Principum. Jaurini, 1742.

Liber Ruber 169. Liber Cantoralis 224. R im ely: Historia Collegii Paz- 
maniani 343. Capitulum Posoniense 245. Gánóczy II. 371—404. Katona: 
Historia Colocensis ecclesiae II. 152 — 181. Lányi: Magyarföld egyháztörté
netei II. 322. Magyar clerus érdemei II. 45. Steinhuber II. 130. Bunyitai: 
Gróf Csáky Im re: Katholikus Szemle 1887. évf. 434—468. Szinnyei: Magyar
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írók II. 142. Az egri egyházmegyei névtár szerint 1695-ben. lett kanonok 
Egerben 40.

1702 november 3 —1720. N e d e c z k y  F e r e n c z  B o ld iz sá r .
Született 1662-ben Spáczán, István és Bozon Ilona szülőktől. 
Miután befejezte tanulmányait a Pazmaneumban, felszentel
tetvén, Széchényi György káplánja lett. 1688 október i-jén 
elnyeri a verebélyi plébániát, majd 1699 október 15-én 
Pest szabad királyi város plébánosa lesz. Azután előbb buda
vári préposttá, 1702 november 3-án pedig esztergomi kano
nokká neveztetett ki. Bírta még az Oltáriszentségről nevezett 
oltárjavadalmat is. Meghalt 1720 márczius 28-án.

Liber Ruber 169. Liber Cantoralis 225. Nagy I. V III. 108. Némethy 
812. Uj Magyar Sión 1882. évf. 739.

1707 október 29—1733. M ed n y ei é s  M e d g y e s i M ed- 
n y á n s z k y  F er en cz  L ász ló  báró. Atyja Pál itélőmester, 
édesanyja Ordódy Katalin volt. Kollonics Lipót prímás aján
lása folytán 1696-ban felvétetik a római Collegium-germanico- 
hungaricum növendékei közé, ahol 4 éven át végzi kitűnő 
eredménynyel tanulmányait. Hazatérte után egy ideig Sop
ronban működik, mint javadalmas lelkész, 1702-ben pedig 
Somorján lesz plébános. 1707 október 29-én esztergomi 
kanonokká neveztetik ki, 1709 február 9-én gömöri, 1710 
junius 10-én zólyomi főesperessé, 1719-ben szentgyörgymezei 
préposttá, ugyanezen év november 29-én őrkanonokká, végre 
1721 október 13-án nagypréposttá lép elő. Bírta ezenkívül 
a földvári apátságot s a cattarói ez. püspökséget is. Meg
halt 1733-ban.

Liber Ruber 169. Liber Cantoralis 25. Steinhuber II. 125. Némethy 
779· Nagy I. V I. 384.

1707 november 25 —1713. C sik -H a r c z fa lv a i M árton ffy
G y ö rg y . Született Erdélyben s tanulmányait a Pazmaneumban 
végezte. 1688 november 8-án vásáruti plébánossá lesz, ahon
nan 1691 ápril 22-én Felső-Szelibe, majd innen 1701-ben 
Szempczre megy át. 1703 junius 22-én pozsonyi kanonokká 
neveztetik ki, 1707 november 25-én tagja lesz az esztergomi 
káptalannak, már mint aradi prépost. 1708-ban Nagyszombat 
városa megválasztja plébánosának. Ekkor történt, hogy a 
sz. Miklós-templomban a B. Szűz képét többen könyezni

21*
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látták; augusztus 11 -éh reggeli 5 órakor, midőn a kép 
előtt ájtatosságát végezte, ő maga is tanúja volt a csodá
latos eseménynek, sőt többek jelenlétében ujjának érintésével 
győződött meg a lefutó könycseppek valódiságáról. 1709 
február 22-én barsi, 1711 deczember 1 i-én nyitrai főes
peressé s 1712 deczember 12-én szentistváni préposttá lép 
elő. 1713-ban a király az erdélyi püspöki székre emeli. Itt 
főgondját képezi a katholikus hitéletnek felélesztése és az 
egyház érdekeinek megoltalmazása. Kolozsvárott visszaszerzi 
az unitáriusoktól a sz. Mihályról nevezett templomot, több 
egyházat a saját költségén megujittat, ugyancsak a saját 
pénzén két kanonoki stallumot alapit. Meghalt Gyulafehér- 
várott 1721 szeptember 5-én; ugyanitt lett eltemetve a 
székesegyház sírboltjában. Végrendeletében különféle jóté
kony czélokra 24.500 forintot hagyományozott.

Művei: 1. Denuo erumpens Lachrymarum Scaturigo. 
Id est: Misericordiae Mater, Tyrnaviae in Hungária in Ima- 
giné (sua prodigiose saepius Lachrimata. Tyrnaviae, 1709. —
2. Újólag kifakadott könyhullatások forrása. Avagy: az 
irgalmasság annyinak a boldogságos Szűznek Magyarország
ban nemes kir. Nagyszombat városában, képe által let csu
dálatos könyvezése. Nagyszombat, 1709,

Liber Ruber 169. Liber Cantoralis 79. Rimely : Historia Collegii Paz- 
maniani 346. Capitulum Posoniense 275. Szeredai: Series episcoporum Transil- 
vaniae 223— 226. Némethy 771. Zelliger 319.

1707 — 1715. M o n y o ró k er ék i E rd ő d y  G ábor gróf. Szü
letett Pozsonyban 1684-ben szeptember 27-én; atyja Kristóf 
koronaőr, tárnokmester, anyja Pálffy Zsuzsanna volt. 1698 
november 5-én a nagyszombati generalis papnevelő növen
déke lesz. 1703-ban Rómába kerül a Collegium-germanico- 
hungaricumba. Itt kitűnő eredménynyel hallgatja a theologiát 
s elöljárói őt bízzák meg azzal a kitüntető feladattal, hogy 
XI. Kelemen pápa jelenlétében a szokásos mindenszenteknapi 
szentbeszédet megtartsa. 1706-ban visszatér hazájába, előbb 
gömöri főesperessé neveztetik ki, mielőtt azonban e javadal
mába beiktattatott volna, már elnyerte a sasvári főesperességet 
s ezt elfoglalta 1708 deczember 31-én. 1711 október 31-én 
nagypréposttá lép elő. 1712-ben Telekessy István egri püs
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pök folyamodott a királyhoz, hogy nevezzen ki melléje 
coadjutort. A felség teljesítette a püspök kérését és kine
vezte Erdődy Gábort, elküldvén a szokásos bemutató levelet 
Rómába. A szentszék azonban, abból az okból, mivel ebben 
>;a világi uralkodókat meg nem illető kifejezéseket találtak, 
nem fogadta el az iratot, hanem utasította bécsi nuncziusát, 
hogy hasson oda, miszerint egy másik felterjesztés készít
tessék. A császári miniszterek elkészítették az uj bemutató 
iratot, elküldötték Rómába, mire a pápa Erdődyt az egri 
püspök coadjutorává rendelte. Azonban alighogy ez meg
történt, a prímás tudomására hozta a nuncziusnak, hogy a 
király. Erdődynek coadjutorrá való kineveztetését már nem 
kívánja. Oka ennek az volt, hogy Erdődy az országgyűlésen 
oly kíméletlen nyíltsággal szólalt fel, hogy a király nehez
telését vonta magára. A nunczius erre azt javasolta a kúriá
nak, hogy a király óhaját — Erdődy elejtését illetőleg — 
annál inkább kell teljesíteni, mivel úgysem érte még el a 
püspöki méltósághoz szükséges életkort. Erdődy ekkor a 
coadjutori tisztet csakugyan nem is nyerte el, mindazonáltal 
Telékessy halála után ő lett a püspökségben utódja 1715-ben. 
Közel 21 éven át ült a püspöki széken. Hogy ezen idő 
alatt mije volt ő egyházmegyéjének, elmondják azok a sza
vak, amelyek nem sokkal halála után hangzottak el élete 
felett. »Legottan, főpász'tori hivatalának kezdetén, minden 
gondolatit, okosságát s tehetségét arra fordította, — olvas
suk ebben a beszédben — hogy a rábízott számos, de 
nagyobbrészint a tévelygés setétségében s a lelki halál 
árnyékában ülő lelkektül e szörnyű és veszedelmes setét- 
séget, mind saját idvösséges intései s tanításai által, ‘mind 
pedig más arra alkalmatos s elégséges eszközök által eltár 
volittathassa.« Fáradozásainak volt is eredménye, mert »a 
mely püspökségében 72 plébánost talált az idvezült püs
pök, abban az ő halála után, az ő szorgalmatos iparkodása 
által 232 számláltatik.« Természetes, hogy ezek után a 
protestánsok nem igen rajongtak érte és halála felett sem 
igen keseregtek, amit a fentebbiek írója nagyon jellemzően 
imigy beszél e l: »Történt, hogy egy valamelly ollyas vakon



326

dók csak a végre alamisnálkodott e nagy buzgóságu Püs
pöknek lelkeért halála után egy néminemű Papista Szerze
tesnek, hogy halottaiból többé fel ne támadhasson ez a 
hatalmas Gábor, az Uj vallásnak romlására.« Nemeslelkü 
áldozatkészsége, bőkezű alapítványai nevét mindenkor óvni 
fogják a feledéstől. Ő építtette fel az egri székesegyház 
tornyát; ő építtette az abonyi, makiári, kerecsendi, dömjéndi, 
sarudi, kápolnai templomokat; az egri trinitáriusokat, irgal- 
masokat gazdag alapítványokkal látta e l; megtelepitette 
Diós-Győrött a paulinusokat, Miskolczon a minoritákat stb. 
Meghalt 1744 szeptember 26-án.

Egy kéziratban maradt dolgozatát még kispap korában 
irta Nagyszombatban ezen a czimen: Antiphonale pro fes
tis et dominicis. Nyomtatásban következő munkái jelentek 
meg: 1. Opusculum theologicum, inquo quaeritur, an et 
qualiter possit Princeps, Magistratus, Dominus cathalicus in 
ditione sua retinere catholicos. Tyrnaviae, 1721. — 2. Sub- 
misissima gratulabundorum regni Hungáriáé statuum et 
ordinum in adventu imperatoriae . . . Caroli VI. ad limites 
fati regni adventantis. 1722. s. 1. Ugyanez német nyelven is. 
— 3. Historia compendio concinnata. Cassoviae, 1745.

Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 24. Historia comitis Gabrielis Antonii 
Erdődy. Episcopi Agriensis. Cassoviae, 1745. Steinhuber II. 321. Fraknói: A 
magyar kir. kegyúri jog története 433. Nagy I. IV . 68. Englmajer: Az Isten 
egri temploma Fényes Napjának halálos lehanyatlása után megörökített emléke
zete Erdődy Gábor Urnák. Budán, 1747. 24. Szinnyei II. 1407.

—-  1708 november 18—1714. M o g y o ró d i K iss J á n o s .
Elnyervén a bölcsészettudori rangot a Pazmaneumban, 
1692-ben Rómába megy a Collegium-germanico-hungari- 
cumba. 1695 ápril 7-én vámosi plébánossá lesz, 1696- deczem- 
ber 2-án pedig hasonló minőségben Galántára megy át. 
1708 november 18-án esztergomi kanonokká neveztetik ki, 
s 17i i  deczember 27-én tornai főesperessé lép elő, 1714-ben 
megválik a káptalantól és elfoglalja az egri prépostságot. 
Életének további történetéből csak annyit tudunk, hogy 
utóbb még ez. biduai püspökké lett.

Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 186. Steinhuber II. 129. Némethy 685.

1709 márczius 10—1725.. B u b lo v ie s  J á n o s . Született 
Nagy-Tapolcsánban ; 1689-ben Nagyszombatban a bölcsészet
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magisterévé lesz felavatva, 1690 és 1692-ben pedig a theo- 
logiai tudorsághoz szükséges vizsgákat teszi le a sz. István
ról nevezett papnevelő intézetben. 1693 május 5-én fel
szenteltetvén, alig két hét múlva plébános Kis-Apáthin, 
1694 január 20-án Felső-Apáthin, márczius 3-án Kis-Tapol- 
csánban. 1697-ben elfoglalja a szent-benedeki plébániát, ahol 
a zavaros időben hat éven keresztül egyúttal a káptalan 
jószágai felett a felügyeletet is gyakorolta. E fáradozásainak 
megjutalmazásául neveztetett ki 1709 márczius 10-én eszter
gomi kanonokká. 1710 deczember 8-án tornai, 1711 deczem- 
ber 18-án barsi, 1715 ápril 13-án nyitrai, 1719 ápril 21-én 
zólyomi, 1721 október 13-án pedig sasvári főesperessé lép 
elő. 1711 október 11 -én avatta őt fel a prímás csuthi pré
posttá, később pedig scopiai ez. püspökké lett. Meghalt 1725 
junius 16-án Nagy-Tapolcsánban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 68. Fase. 9. Nr. 1056. 
Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 102. Nagy I. II. 245. Némethy 514.

1709 márczius ι6—1751. S p á c za y  P á l. Utolsó tagja 
ősrégi nemesi családjának; atyja János, anyja Kászoni Bor
nemissza Zsófia. 1696—1702-ig Rómában tanul a Collegium- 
germanico-hungaricumban. Diószegi plébánosból lesz 1708 
ápril 22-én pozsonyi, 1709 márczius 16-án pedig esztergomi 
kanonok. 1711 november 25-én komáromi főesperessé, 1713 
május 10-én őrkanonokká s végre 1719 márczius 29-én 
szenttamási préposttá lép elő. Ugylátszik ő reá vonatkoznak 
a következő szavak, amelyeket Bercsényi Miklós 1708 
augusztus 26-án II. Rákóczy Ferencznek i r : »rettenetes 
dolog — úgymond — azt nem hittem volna soha is : Spatay 
labanczczá lett, penig még eleiben ment az németnek ; már 
talán nincs pap ur, az kinek az ember hihessen.« 1709 feb
ruár 17-én lett Pozsonyban madocsai apáttá felavatva. Mint 
arbei ez. püspök sok időn keresztül, két érsek életében s a 
közbeeső széküresedés alatt vitte az egyházmegye ügyeit, 
mint érseki és káptalani helynök. Meghalt 1751-ben. Vég
rendeletében a bazini plébánián alapítványt tett a káplán
tartásra, nemkülönben a spáczai templom és plébános 
javára is.
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Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 64. Fase. 2. Nr. 36. 
Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 229. Nagy I. X . 325. Steinhuber II. 125. 
Rimely: Capitulum Posoniense 275. Archivum Rákóczianum. VI. 45.

1709 márczius 20 — 1734. O k o lie sn a i O k o lic sá n y i J á 
n o s . Régi nemes családból származott; atyja János uradalmi 
felügyelő, anyja Turánszky Zsófia volt. 1697-ben a Pazma- 
neumban találjuk őt; 1698 — 1700-ig Rómában folytatja 
tanulmányait a Collegium-germanico-hungaricumban és az 
intézet évkönyvei szerint kiválóan szorgalmas növendék 
volt. Visszatérte után 1701 — 1703-ig plébános Felső-Szeli- 
ben, ahonnan Szeredre megy át. 1709 ápril 20-án tagjává 
lesz , a pozsonyi káptalannak, ahol egészen az olvasókanonok- 
ságig emelkedik. Ez időtájt lesz bélai apáttá is. 1709 már
czius 20-án iktattatik be stallumába mint esztergomi kano
nok, 1710 julius 24-én pedig gömöri főesperessé lép elő. 
Ugyanezen évben a sz. Istvánról nevezett papnevelő intézet 
rectorává és a királyi tábla tagjává neveztetik ki. 1719 
február 6-án olvasókanonok, 1723-ban a hétszemélyes tábla 
ülnöke és novii ez. püspök lesz. 1727 junius 6-án lemond
ván az olvasókanonokságról, a szentistváni prépostságot és a 
lekéri apátságot nyeri el. Széplakon is volt egy ideig, mint 
a káptalani javak praefectusa. 1734 október 13-án a király 
a váradi püspökséget adományozza neki. E méltóságában 
azonban alig két éven át működött, mert már 1736 november 
21-én elhalálozott Püspökiben, életének 63. évében; eltemette- 
tett Váradon a ferenezrendiek templomában. A lekéri templom 
s a Szentháromság tiszteletére felszentelt nagyszombati egyház 
felépíttetése az ő bőkezűségét hirdeti; ugyanő nagyobbitotta 
meg a váradi gymnasiumot is és jelentékeny összeggel gyara
pította a sz. Imréről nevezett pozsonyi papnevelő alapítványát.

Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 34. Nagy I. V III. 207. Rimely: 
Historia Collegii Pazmaniani 346. Capitulum Posoniense 275. Steinhuber II. 
128. Gánóczy: II. 412— 423. Schematismus Historicus 95. Némethy 828.

1709. T úráz M ih ály  kanonok.
Sem a Liber Ruberben, sem a Liber Cantoralisban nem találtam semmi 

nyomát ily nevű kanonoknak, csak Kemp említi névsorában a 164. lapon.

1710 julius 5—1730. O lasz P á l. Az 1663-ban meg- 
nemesitett Olasz-családból született Győrben. Még mint világi
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ember megszerzi a nagyszombati egyetemen 1691-ben a 
baccalaureatust, 1692-ben pedig a magisterséget a bölcsé
szeiből. A theologiát a sz. István-papnevelőben hallgatta, 
még pedig a harmadévet már mint karkáplán. Azután káp
lán lesz Nagyszombatban. 1696 junius 24-én Korponára 
megy plébánosnak. Itt elévülhetlen érdemeket szerez a 
katholikus vallás visszaállítása és megerősítése körül. 1710 
julius 5-én esztergomi kanonokká neveztetik ki; 1712-ben 
aszódi prépost, 1713 május 23-án komáromi főesperes lesz. 
1715-ben le akart mondani javadalmairól, hogy visszatérhes
sen Korponára, szeretett hívei közé. Keresztély Ágost érsek 
azonban nem volt hajlandó ebbe beleegyezését adni, hanem 
inkább kinevezte őt érseki biztosnak s a bozóki uradalom 
kormányzójának, mely hivatalában is inkább a hívek lelki
üdvéről gondoskodott és az alsó-rakonczaiakat visszatérítette 
az egyházba. 1719-ben ez. almisi püspökké neveztetik ki s 
ugyanezen évben megválasztják nagyszombati plébánosnak; 
1723 ápril 15-én pedig szentgyörgymezei préposttá lép elő. 
Ezeken felül más kitüntetések is érték, pápai protonotarius 
és királyi tanácsos volt, sőt 1722 deczember 29-én a katho
likus statusgyülés az erdélyi püspökségre a királyhoz ter
jesztett feliratában őt jelölte; a felség azonban nem őt 
nevezte ki. Meghalt Nagyszombatban 1730 deczember 18-án 
s eltemettetett a sz. Miklós-templomban a B. Szűznek általa 
emelt oltára elé. Az ő érdeme volt, hogy a korponai tem
plom alapjából megujittatott, hogy ugyanitt a kegyesrendiek 
megtelepedhettek. Ezenkívül növelte a nagyszombati káp
lánok fentartására szolgáló alapítványt, nemkülönben azt az 
alapot, amelyből a német hitszónok kapta fizetését. Vég
rendeletében pedig 1000 frtot hagyományozott a szegény 
plébániák segélyezésére alakított pénztár javára.

Két kézirat, melyet az Esztergom-főegyházmegyei könyv
tár őriz, tanúskodik irodalmi foglalkozásáról. Ezek czime: 
i. Sembler Ambros. In II. III. Sententiarum. De peccatis. 
Scripsit Paulus Olasz. Tyrnaviae, 1694. — 2. Patachich 
Joan. In III. D. Thomae de Sacramentis. Scripsit Paulus 
Olasz.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 67. Faso. 11. t ír .  9.



330

Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 66. Nagy I. V III. 217. Némethy 828. Zel- 
liger 372. Fraknói: A magyar királyi kegyúri jog története 456.

1710 deczember 8—1714. P e tr ó c z y  T am ás. Született 
Hontmegyében Némethi községben. A bölcsészetet a sz. 
Istvánról nevezett papnevelő intézetben, a theologiát pedig a 
Pazmaneumban végezte. 1669 május 7-én Nádason plébános 
lesz, ahonnan 1677-ben Bakabányára s 1679 ápril 10-én 
szülőföldjére Némethibe megy át. 1684-ben a törökök rátörnek 
plébániájára, őt elfogják, megverik, fején két helyen is sebet 
ejtenek, mindenéből kifosztják s elhurczolják. Csakis a török 
vezér irgalmából nyeri vissza szabadságát, akinek meghálá
landó jótettét, úgy koldult össze 75 darab aranyat. 1689 
junius hóban a polonkai plébániát foglalja el; de már októ
berben ismét Nádason találjuk. 1692-ben alesperessé nevez
tetik ki, ápril 16-án pedig Némethibe kerül vissza plébános
nak. 1704-ben budai apáttá, 1710 deczember 8-án esztergomi 
kanonokká és honti főesperessé lesz. Bírta ezenfelül a Szent
háromságról nevezett oltárjavadalmat is. 1713-ban egyház-

. látogatást végzett főesperessége területén. Az egyház ezen 
érdemes szolgáját, aki több mint 41 éven keresztül műkö
dött fáradhatlan tevékenységgel a lelkipásztorkodás terén, 
1714 augusztus 19-én szólította magához az Ur.

E czimmel: »Politia parochorum« a hitszónokok segé
lyére hasznos munkát irt.

Liber Ruber 170. Liber Cantoralis 135. Némethy 855.
1711 november n  —1712. N a g y  I s tv á n . Született 

Gyöngyösön. 1691-ben a nagyszombati generalis papnevelő
ben a bölcsészet magisterévé avattatik fel. Bár a theologiát 
csak 1694-ben végezte el, ennek daczára már a megelőző 
évben, márczius 5-én, alszerpappá, 26-án szerpappá, junius
4-én pedig áldozárrá szenteltetik. 1694 szeptember havában

r
plébános lesz Kürthön, majd 1697 april 17-én Ersekujvárott, 
ahol 300 forintért 8 változatú orgonát szerzett templomának. 
Ugyanitt lett alesperessé. 1711 november n-én az eszter
gomi káptalanban nyer helyet, de már a következő év de
czember 29-én meghal Esztergomban, ahol mint a kápta
lani javak igazgatója tartózkodik.

Liber Cantoralis 231. Némethy 809.
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1711 — 1737· V á so n k e ö i Z ich y  P á l gróf. Atyja Pál, 
királyi kamarás, anyja Károlyi Katalin. 1690-ben a Pazma- 
neumban tanul, 1691-ben pedig, 21 éves korában mint buda
vári prépost Rómába megy s itt a Collegium-germanico- 
hungaricumban végzi a theologiát. 1695-ben visszatér hazájába 
s Gössen bíborosnak, mint királyi biztosnak és számos más 
főpapnak jelenlétében tudorrá promovealtatik, daczára annak, 
hogy a római collegiumban elöljárói azt jegyezték fel róla 
az intézet naplójában, hogy tanulmányaiban csak középszerű 
előmenetelt tanúsított. Felszenteltetése után 1698-ban a győri 
káptalan tagjává lesz, ahol komáromi főesperessé, 1702-ben 
pedig locsmándi főesperessé és bácsi préposttá neveztetik ki. 
1711 -ben kerül az esztergomi káptalanhoz. Itt 1712 deczem- 
ber 20-án nyitrai, 1715 ápril 17-én sasvári főesperessé lép 
elő, mig végre 1721 október 13-án őrkanonokká lesz. A király 
pedig tanácsosává és scutarii ez. püspökké nevezte ki. 
Hosszas betegség után halt meg Nagyszombatban 1737 
deczember 16-án.

Liber Cantoralis 54. Nagy I. X II. 372. Rimely: Historia Collegii Paz- 
maniani 348. Steinhuber II. 124. Schematismus Jauriensis 37.

1712 julius 3—1720. K e sse le ö k e ö i M a jth é n y i Im re.
Novákon született. 1681-ben, mint a generalis papnevelő 
növendéke baccalaureus, 1682-ben magister lesz a bölcsé
szeiből. 1685-ben a Pazmaneumban hallgatja a theologiát. 
1686 május 28-án iktattatik be a nagy-apáthi plébániába; 
innen 1688 szeptember 26-án Turócz-Szent-Mártonba megy 
át, majd 1689 deczember 9-én Szléczre s végre 1698 
ápril 25-én Polonkára. 1712 julius 3-án esztergomi kano
nokká neveztetik ki. 1714 augusztus 27-én honti főespe
ressé és a sz. István papnevelő kormányzójává lesz, 1719 
deczember 7-én pedig, már mint sz. Mihályról nevezett budai 
apát, nyitrai főesperessé lép elő. Négy napi betegség után 
költözött át a boldogabb hazába 1720 január 25-én.

Liber Cantoralis 102. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 354. Né- 
methy 760.

1713 január 26—1724. M alon ya i P á l. Atyja András, 
anyja Zsófia volt. Másodéves theologus koráig a maga költ



332

ségén tanult. 1684 február 25-én szenteltetett fel s júniusban 
lett csataji plébánossá, ahonnan 1689 áprilisban Lancsárra, 
1692-ben Báhonyra, 1694 deczemberben Galánthára, 1696 
augusztus 8-án pedig Esztergom sz. királyi városba került. 
Midőn itt 1701-ben Jezerniczky Ferencz egyházlátogatást 
végzett, ezt irta felőle jegyzőkönyvébe: »közkedveltségü, 
példás életű ember, aki már megérdemlené, hogy előléptes
sék.« Erre az előléptetésre azonban még jó ideig kellett 
várnia, mert csak 1713 január 26-án neveztetett ki eszter
gomi kanonokká. Mint ilyen egy ideig a káptalan jószág- 
felügyelőjeként működött, 1719 ápril 21 -én pedig tornai 
főesperes lett, 1709 junius 20-ika óta bírta a czikádori apát
ságot is. Meghalt 1724 január 28-án. Ugyanezen évben irt 
végrendeletében saját költségén épített esztergomi házát, 
butornemüit, összes felszerelésével s vagy 200 akót termő 
szőllejével együtt a mária-nostrai pálosoknak hagyományozta 
oly kikötéssel, hogy évenkint hat sz. misét végezzenek abban 
a kápolnában, amelyet ő a Strázsa-hegy mellett építtetett. 
É szent misékből négyet az 1663-ki párkányi ütközetben 
elesett keresztények (ezek közt volt az ő édes atyja is) lelki- 
üdveért kellett bemutatni. Úgyszintén a káptalanban is tett 
misealapitványt, és hagyományozott a szegény plébánosok 
felsegélyezésére alakított pénztárra is.

Liber Cantoralis 196. Békefi : A czikádori apátság története 63· Némethy 
763. Páli Szent Vincze leányai Esztergomban 82. V illányi: Néhány lap Eszter
gom város és megye múltjából. Esztergom, 1891. 79·

1713 február 5—1723. M a ta lics  G y ö r g y . Született 
Pályiban. Miután elvégezte alsó iskoláit, mint a győri egy
házmegye növendéke, 1691-ben a Pazmaneumba küldetik, 
ahol leteszi a bölcsészetből a doktorátust. A theologiára 
Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba. 1698- 
ban tér vissza hazájába. Előbb pápai plébános, majd 1709-ben 
győri kanonok lesz. 1713 február 5-én az esztergomi káp
talan tagjává avattatik s kineveztetik a sz. Istvánról nevezett 
papnevelő igazgatójává. 1714 január 25-én tornai főespe
ressé, azután bélai apáttá lesz, mig 1719 ápril 19-én nyitrai 
főesperessé, november 29-én pedig szentgyörgymezei pré-
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posttá lép elő. Λ király utóbb vegliai ez. püspökké is kine
vezte. Meghalt Nagyszombatban 1723 ápril 2-án.

Liber Cantoralis 65. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 346. Stein- 
huber II. 129. Schematismus Jauriensis 38. I tt  tévesen Gregoriusnak iratik.

1713 május 10—1731. G y ö p k én y i P y b e r  P á l. 1698- 
ban a Pazmaneumban tanul, ahol 1700-ban befejezi bölcsé
szeti tanulmányait és a négy évi theologiára Rómába megy.
A Collegium-germanico-hungaricum évkönyvei fenhéjázó, t 
nyughatatlan természetű ifjúnak festik. Visszatérvén hazájába, 
1706—1707-ig Cseklészen plébánoskodik, ahonnan 1708-ban 
Somorjára megy át. Itt marad mindaddig, mig esztergomi 
kanonokká avattatik, 1713 május 10-én. 1715 ápril 17-én 
barsi, 1723 ápril 15-én nyitrai főesperessé és 1731 január 5-én 
szentgyörgymezei préposttá lép elő. Meghalt Nagyszombatban 
1731 január 25-én s eltemettetett a főtemplom sírboltjában.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 32. A. 1731. Föl. 28. 
Liber Cantoralis 66. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 355. Steinhuber II. 
128. Némethy 879. Nagy I. IX . 512.

1714 február 1 — 1726. P a u lo v ic s  J á n o s . 1695—1701-ig 
a Pazmaneumban hallgatja a bölcsészetet és theologiát. Be
fejezvén tanulmányait, felszenteltetik és átveszi a tatai plébánia 
ügyeinek vezetését. Innen jut be az esztergomi káptalanba 
1714 február i-jén. Később a sz. Istvánról nevezett papnevelő
intézet igazgatója és német hitszónok lesz. A B. Szűzről 
nevezett (De candelis) apátságot is elnyeri. 1724 ápril 8-án 
tornai főesperessé lép elő. Meghalt Nagyszombatban 1726 
november 29-én s eltemettetett a sz. Dorottya-kápolna sír
boltjába. Szegény rokonainak segélyezésére alapítványt tett.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa bo. Fasc. 5. Nr. 17. 
Liber Cantoralis 196. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 355.

1714 augusztus 27—-1733. I lly é s  J á n o s . Erdélyi szár
mazású székely. 1703-ban mint a generalis papnevelő növen
déke baccalaureus, 1704-ben magister lesz a bölcsészetből.
Az 1706—1709. éveket Rómában tölti a Collegium-germanico- 
hungaricumban. Visszatérte után azonnal Gutára megy plé
bánosnak. Midőn Olasz Pál 1714-ben egyházlátogatást végez 
nála, feltűnik neki, mily jól el van látva könyvekkel. Még 
ugyanazon évben, 1714 augusztus 27-én esztergomi kano-
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nokká neveztetik ki. 1719 márczius 5-én már mint eszter
gomi apát gömöri főesperessé lép elő, majd Esztergomba 
küldetik a káptalani javak felügyelőjéül, 1725-ben pedig a 
sz. István-papnevelde igazgatójává lesz. Meghalt Nagyszom
batban 1733 november 25-én s eltemettetett a főtemplomban 
az Oltáriszentség oltára alá. Végrendeletében a nagyszombati 
collegium-rubrumnak hagyományozta 6 lovát, hintáját, diósi 
szőllejét, bucsányi rétjét s 1000 forintot; ezenfelül a csik-szent- 
györgyi templomra 200, a kolozsvárira 700 forintot hagyott.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 32. A. 1731. Föl. 28. 
Liber Cantoralis 126. Steinhuber II. 344. Némethy 642. Lányi: A magyar cle
ms érdemei II. 28.

1715 ápril 13—1758. K isa p p o n y i B a r ta k o v ie s  P ál.
Előkelő nemesi családból származott. Atyja András, anyja 
Ordódy Anna volt. 1700—1703-ig a Pazmaneumban, 1703 — 
1706-ig Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban 
végzi tanulmányait. Visszatérte után először Cseklészen, majd 
17x0 ápril 14-én Némethiben, 1713 ápril 13-án Garam- 
Szőllősön lesz plébános. 1715 ápril 13-án neveztetik ki eszter
gomi kanonokká s egyúttal Keresztély Ágost prímás oldal- 
kanonokjává. 1719-ben Szent-Benedekre megy praefectusnak, 
1720-ban sámsoni prépost és nyitrai főesperes, 1723 ápril 
15-én komáromi főesperes, 1727 junius 6-án olvasókanonok, 
1735 ápril 17-én, miután lemondott az olvasókanonokságról, 
szentistváni préposttá lesz. 1741 október 3-án nagypréposttá 
lép elő. 1743 január 9-én erről is lemond és ismét a 
szentistváni prépostság javadalmát foglalja el. Tagja volt 
a hétszemélyes táblának és mint almisi püspök több esz
tendőn keresztül volt érseki, Keresztély Ágost prímás halála 
után pedig káptalani helynök. 43 éven át volt tagja a káptalan
nak, midőn 1758 január 24-én az Urban elhunyt. Végren
deletében a kisapponyi templomra 150 frtot hagyományozott; 
gyémántos gyűrűjét pedig a B. Szűz nagyszombati csoda
tevő képének ajánlotta fel.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 65. Fase. 3. Nr. 12. 
Capsa 71. Fase. I .  Nr. 7. Lib. 37. A. 1758. Fol. 227. Szabó kézirata 28. 
Nagy I. Pótkötet 101. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 343. Steinhuber 
II. 329. Némethy 484. Lányi : A magyar clerus érdemei II. 28.



835

1719 február 6—1741. R a u sc h e r  J a k a b . 1709-ben a 
Pazmaneumban hallgatja a theologiát. Miután felszenteltetett, 
több éven keresztül volt alkalmazva a helynökségnél, mint 
titkár. Innen jutott be a káptalanba is, 1719 február 6-án, 
amikor egyúttal honti főesperessé is kineveztetett. 1721 
november 18-án zólyomi, 1733 deczember 20-án sasvári fő
esperessé lép elő, majd később az esztergomi apátságot is 
elnyeri. 18 éven át úgyszólván folyton betegeskedett, ami 
azonban nem gátolta őt abban, hogy a kánonjogi szerzőket 
olvasgassa. E folytonos tanulmányozásnak köszönhette ren
geteg jogtudományi ismereteit. Szenvedéseitől 1741 október
22- én váltotta meg a halál. Végrendeletében az esztergomi 
templomra 1600 frtot hagyományozott.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 29. A. 1720. Föl. 286. 
Liber Cantoralis 136. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 356. Lányi: Ma
gyar clerus érdemei II. 29.

1719 ápril 12 — 1760. U jv e n d é g h y  J á n o s . Nagyszom
bati születésű. Tanulmányait úgy a bölcsészetből, mint a 
theologiából a Pazmaneumban végezte. 1699 ápril 28-án 
leszkói, augusztus 27-én tardoskeddi plébánossá lesz, ahonnan 
17i i  márczius havában Galánthára megy át. 1719 ápril 12-én 
kineveztetvén esztergomi kanonokká, ugyanekkor Eszter
gomba küldetik a káptalani javak igazgatójául. 1722 novem
ber 10-én honti, 1735 augusztus 24-én komáromi, 1737 
deczember 22-én zólyomi főesperessé s végre 1749 január
23- án éneklőkanonokká lép elő. 1733-ban a szent Istváh- 
papnevelő igazgatója volt. Bírt ezenfelül egy rimaszombati 
oltárjavadalmat is. A pápa protonotariussá, a király pedig 
liptói préposttá nevezte ki. 1751-ben ünnepelte Pozsonyban, 
Mária Terézia jelenlétében, áldozárságának félszázados év
fordulóját. Meghalt Nagyszombatban 1760 január 26-án 85-ik 
életévében.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 32. A. 1731. Föl. 70. 
Liber Cantoralis 234. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 358. Némethy 1002.

1719 november 20—1739. K a r a n c sb e r é n y i B e r é n y i  
Z sig m o n d  gróf. Született Nyitramegyében Bodokon 16^4 
szeptember 24-én; atyja György, anyja Ujfalussy Klára volt.
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1709 május 20-án veszi fel a bérmálás szentségét, 1711 no
vember 25-én pedig belép a Pazmaneumba, ahol az év
könyvek tanúsága szerint, minden tekintetben példányképe 
volt társainak. 1712-ben fényes beszédet tartott a sz. István- 
templomban, melyet kinyomatott és III. Károlynak ajánlót^ 
aki őt 1714 márczius 24-én a B. Szűzről nevezett poroszlói 
apáttá nevezte ki. A felség által ajándékozott apáti keresztet, 
monyorókeréki Erdődy Antal gróf és ez. püspök Nagyszom
batban a papnevelői elöljáróság . és a növendékek jelen
létében adta át az alig 20 éves ifjúnak. Miután az első 
évi theologiát Nagyszombatban elvégezte, 1715 augusztus
28-án a szülői várból, Bőd okról Rómába indul, hogy itt a 
Collegium-germanico-hungaricumban befejezze tanulmányait. 
Ugyanitt felszenteltetvén, 1718 szeptember 4-én búcsút vesz 
az örök várostól és hazatér. 1719 január 8-án apáttá avat
tatok a nyitrai székesegyházban, november 20-án pedig 
esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1720 január 12-én 
honti főesperessé lép elő. 1723 julius 5-én mint Keresztély 
Ágost prímás oldalkanonokja, Regensburgba kiséri őt, ahol 
haláláig vele marad s csak 1725 október 5-én tér vissza 
Nagyszombatba. 1727 május 25-én Eszterházy Imre prímás 
veszi oldala mellé, mig 1728 junius 14-én XIII. Benedek 
által püspökké és suffraganeussá neveztetvén, a prímás 
által a pozsonyi főegyházban felszenteltetik. 1732 julius 
26-án éneklőkanonokká lesz. 1735-ben a pécsi püspök
ség adminisztrátorává rendeltetik, 1739 deczember 4-én 
pedig a püspöki székre emeltetik. Miután a szentszék 1740 
szeptember 30-án őt e méltóságában megerősítette, 1741 
ápril 9-én, fehérvasárnapján nagy ünnepségek közt elfoglalja 
püspökségét. Mint főpásztor, lelkiismeretes buzgósággal vé
gezte a legterhesebb ténykedéseket is. így pl. a fárasztó 
templomszentelést ő végzi Vukováron (1738 május 8-án), 
Pécsett (1744 május 3-án), Báttaszéken (1744 junius 7-én), 
Bátán (junius 9-én), Izsépen (október 13-án). Áldásos mű
ködésének korai halála vetett véget. 1748-ban súlyos beteg
ségbe esik; ebből azonban lassan felépül, annyira, hogy 
szeptember 24-én elhagyhatta ágyát. De még ugyanezen
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a napon este 8 óra tájban szélhüdés érte. Nem is nyerte 
vissza többé eszméletét, hanem másnap, 25-én, éjjeli 10 óra
kor visszaadta lelkét teremtőjének, életének 54. évében. Te? 
temei a székesegyház Oltáriszentség-kápolnájában helyeztettek 
nyugalomra.

Liber Cantoralis 46. Nagy I. II. 23. R im ely : Historia Collegii Paz- 
maniani 343. Steinhuber II. 321. Briisztle I. 493—499.

1720 február—1735. F e ls ő b é la i  B é la y  J á n o s . 1689-ben 
a Pazmaneum növendéke. Felszenteltetése után 1701 ápril 
i i -én Nagy-Zellőre megy plébánosnak, 1703 ápril 17-én 
innen Patakra megy át, majd 1711 ápril 16-án Korponára. 
1720 február havában tagja lesz az esztergomi káptalannak, 
ahol 1732 augusztus 17-én nógrádi főesperessé lép elő. Egy 
ideig Esztergomban is tartózkodott, mint a káptalani javak 
felügyelője. Azt találom ezenfelül róla feljegyezve, hogy ő 
volt a káptalanban az utolsó kanonok, aki még szakáit nö
vesztett. Meghalt Nagyszombatban 1735 február 24-én s 
eltemettetett a sz. Miklós-egyházban.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 63. Fase. 6. Nr. 33. 
Capsa 64. Fase. i. Nr. 15. Capsa 65. Fase. 3. Nr. 24. Lib. 30. A. 1726. 
Fol. 86. Lib. 31. A. 1730. Fol. 246. Lib. 32. A. 1732. Fol. 76. Lib. 33. 
A. 1734. Fol. 146. Liber Cantoralis 113. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
549. Némethy 489.

1720 február—1735. S ó v á r i K e llió  M ik lós. A Pozsony- 
megyei Cseszte községben született nemes szülőktől. 1601-ben 
elvégezvén a Pazmaneumban tanulmányait, theologiára Ró
mába megy a Collegium-germanico-hungaricumba. 1704-ben 
visszatér hazájába, mint a theologia tudora s 1705 ápril 
3-án beiktattatik a soproni plébániába, 1710 julius 25-étől 
pedig a szeredi plébánia élén áll. 1713-ban Pongrácz Imre 
egyházlátogatást végezvén, ezeket írja felőle jegyzőkönyvébe : 
32 éves ember, kilencz éves áldozár, a pápa protonotariusa. 
Buzgó,. jóerkölcsü lelkipásztor, aki érdemes az előlépte
tésre. 1720 februárban esztergomi, kanonokká nevezte
tik ki, 1727 junius 6-án tornai főesperessé, 1731 julius 
7-én pedig szentgyörgymezei préposttá lép elő. Szentbenedeki 
praefectus is volt egy ideig. Bort — mint egy régi feljegy
zés érdemesnek találta felőle elmondani — soha sem ivott.

22
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Felépítette saját költségén a szentgyörgymezei templomot, 
Csesztén pedig új kórust állíttatott és megujittatta családjá
nak sírboltját. Meghalt Nagyszombatban 1735 augusztus 
15-én s eltemettetett a plébániatemplom sz. Dorottya ká
polnájába. Végrendeletében 3254 forintból álló vagyonát 
többnyire kegyes czélokra fordította, Csesztén pedig 12 szent 
misére alapítványt tett.

Liber Cantoralis 66. R im ely: Historia Collegii Pazmaniani 352. Stein
huber II. 330. Némethy 680. Lányi: A magyar clerus érdemei II. 28.

1720 ápril 20—1736. S o m o sk e ö i P é te r ffy  F er en cz
báró. Nagybátyja a Sacra concilia Regni Hungáriáé hírne
ves írójának. 1706-ban Rómába megy a Collegium-germa- 
nico-hungaricumba, ahol négy éven át hallgatja a theologiát. 
Befejezvén tanulmányait, két disputácziót tart a legnagyobb 
sikerrel. Mint a theologia tudora tér vissza hazájába 1712- 
ben s 1713 márczius 29-én plébános lesz Cseklészen. 1715 
február 26-án pozsonyi kanonokká neveztetik ki s röviddel 
rá elnyeri a háji prépostságot, egy soproni javadalmat és 
az apostoli protonotarius czimét. 1720 ápril 20-án iktattatik 
be az esztergomi káptalanba, 1723 ápril 15-én barsi főespe
ressé lép elő, s végre pharosi ez. püspökké neveztetik ki. 
Huzamosb ideig volt igazgatója a sz. István-papnevelőnek. 
Szélhüdéstől érve, már több éven keresztül volt súlyos be
teg, midőn 1736 január 15-én szenvedéseitől megváltotta a 
halál; eltemettetett a nagyszombati főtemplom sz. János- 
kápolnájába. Végrendeletében többféle misealapitványt tett.

Nyomtatásban megjelent műve: Panegyricus quodum 
venerabile archicapitulum Strigoniense justa persolveret — 
primati regni — Christiano Augusto — moeste parentaverat. 
Tyrnaviae, 1725. Kéziratban az egyházmegyei könyvtár
ban . Promotio ad Doctoratum Theol. in membrana picta 
Romae.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 64. Fase. 4. Nr. i. 
Liber Cantoralis 147. Nagy I. IX . 253. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
257. Capitulum Posoniense 277. Steinhuber II. 329. Némethy 853. Zelliger 397.

172.x október 5—1734. K u b o v ics  P á l. 1703-ban a 
Pazmaneumban találjuk őt, mint másodéves theologust. Még 
ugyanezen évben felszenteltetik és augusztus 14-én Kovallóra
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küldetik plébánosnak. Innen 1707 május 16-án Sztrazsára, 
majd 1708-ban O-Turára, 1712 október 9-én Krakovánra s 
végre 1715 márczius 12-én Stomfára megy át. 1720-ban 
pozsonyi kanonokká neveztetik ki, 1721 október 5-én pedig 
az esztergomi káptalanban nyer stallumot. 1723-ban pápai 
protonotarius és a sz. Istvánról nevezett papnevelőintézet 
igazgatója lesz. Hasznos szolgálatokat tett a káptalannak 
Esztergomban is, meg Szent-Benedeken is, mint praefectus. 
1731-ben barsi, 1734-ben nyitrái főesperessé lép elő. Mielőtt 
azonban ez utóbbi javadalomba beiktattatott volna, meghalt 
ápril 27-én. Eltemettetett Nagyszombatban az Oltáriszentség 
kápolnájába, amelynek életében javadalmasa volt.

Liber Cantoralis 235. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 352. Capi
tulum Posoniense 277. Némethy 722. 1

1723 ápril 22—1746. G h im esi F o r g á c h  P á l gróf. Szü
letett Ungvárott 1677 január 23-án; atyját Andrást, Lipót 
király grófi rangra emelte, anyja Homonnai Dugeth Krisz
tina volt. Előbb világi ember volt, megházasodott és nejétől, 
Révay Emerencziától 7 gyermeke született. Midőn felesége 
elhalálozott, a papi pályára lépett és 1712-ben áldozárrá 
szenteltetett. Rövid idő alatt egyik kitüntetést a másik után 
nyeri el. Czimzetes rosoni püspök, majd apát lesz, azután 
királyi tanácsos, 1723 ápril 22-én pedig esztergomi kano
nokká neveztetik ki. A káptalanban is gyorsan emelkedik. 
1727 január i-én tornai, ugyanezen év junius 6-án komáromi, 
1755 augusztus 24-én székesegyházi főesperessé és szent- 
györgymezei préposttá, 1737 deczember 22-én őrkanonokká 
s végre 1740 márczius 2-án éneklőkanonokká lép elő. O a 
második kanonok, akiről feljegyezve találjuk, hogy bort 
egyáltaljában nem ivott. A szent Istvánról nevezett pap
nevelőintézet növendékei iránt különös jóindulatot tanúsított 
és számukra több alapítványt tett. Meghalt 1746 november
29-én életének 69. évében. Vagyonát végrendeletében a 
nagyszombati és taszári templomokra hagyományozta.

Az 1724. évből egy művét őrzi a főegyházmegyei 
könyvtár ezzel a czimmel: Pauli Forgách descriptio Scapu
laris Immaculatae Conceptionis B. Μ. V. Tyrnaviae.

22*
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Liber Cantoralis 47. 235. Nagy I. IV . 215. Szinnyei III. 639. Lányi: 
Magyar clerus érdemei II. 28. Zelliger 134.

1724 ápril i i  —1746. S ch m id t G e r g e ly . Született Nagy- 
Mártonban. 1711-ben Rómába megy a Collegium-germanico- 
hungaricumba. 1715-ben befejezi tanulmányait, áldozárrá 
szenteltetik és visszatér hazájába, ahol 1616 augusztus 12-én 
Esztergomban, az úgynevezett érseki városban (mai Víziváros) 
plébánossá lesz. 1724 ápril 1 i-én esztergomi kanonokká nevez
tetik ki. 1729 deczember 20-ától a sz. István-papnevelő igaz
gatója, 1730-tól pedig nagyszombati plébános. A pankotai 
apátságot már előbb elnyerte. A káptalanban 1733-ban gömöri 
főesperessé, majd 1740 márczius 2-án őrkanbnokká lép elő. 
Mint esztergomi plébános templomában saját költségén két 
oltárt emeltetett, a városon kívül pedig két kápolnát épít
tetett : az egyiket sz. Sebestyén, a másikat pedig Kér. sz. 
János tiszteletére. O állíttatta fel a régi dunai hidra Nepo- 
muki sz. János szobrát is. Midőn 1739-ben Nagyszombatban 
dögvész uralkodott, a szegények közt 300 forintot osztott 
ki. Korának egyik legjobb és leghirnevesebb szónoka. Meg
halt Nagyszombatban 1746 január 13-án.

Liber Cantoralis 54. 236. Némethy 911. Györgynek írja. Steinhuber II. 339.

1727 ápril 22 — 1740. G a lá n th a i E sz ter h á z y  Im re gróf. 
Atyja Péter, a kunok kapitánya, anyja Török Krisztina. 
1706—1708-ig a Pazmaneumban végzi tanulmányait; 1708- 
ban Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba a 
theologiára; itt azonban csak két évet tölthetett el, mert az 
örök város levegője kedvezőtlen hatással volt egészségére. 
A rátóti prépostságot ugylátszik még pazmanita korában 
nyerte el. 1713 márczius 10-én pozsonyi kanonokká nevez
tetik ki, 1727 ápril 22-én pedig az esztergomi káptalan tag
jává avattatik, mint sasvári főesperes. 1733 deczember 17-én 
már nagyprépost. A király tanácsosává tette. Mint felszen
telt doriái püspök több éven át volt segédpüspöke nagy
bátyjának, Eszterházy Imre prímásnak. Mária Terézia királynő 
1740 november 5-én a nyitrai püspöki székre emeli, amelyet 
csak a következő évben, 1741 november 19-én foglalt el 
ünnepélyesen. Székesegyházának romladozó boltozatát 1753-
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ban kijavíttatja. A püspöki várban épp oly szép, mint drága 
szobrot állíttat fel a B. Szűz tiszteletére, 1760-ban pedig 
gazdag ornátust ajándékoz a székesegyház kincstárának. 
Ezen kívül templomokat építtet Mocsonokon, Zséren, Szom
bathelyen, Dömösön. 1762-ben 72 éves korában gyen
gének érezvén magát a főpásztori teendők végzésére, coadju- 
tort kér maga mellé Gusztinyi János egri kanonok szemé
lyében, aki utódja is lesz. Nem is élt sokáig. Meghalt 1763 
november 29-én s eltemettetett a székesegyházi sírboltba.

Nyomtatásban megjelent nyitrai székfoglaló beszédje. 
Kéziratban pedig következő munkája maradt reánk: Visitatio 
ecclesiarum, Parochorum in Archidiaconatu Sasvariensi exis- 
tentium 1731 facta et peracta.

Liber Cantoralis 25. Nagy I. IV . 93. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani 349. Capitulum Posoniense 276. Steinhub'er II. 339. Memoria Episcopatus 
Nitriensis 4(4.

1727 junius 3 —1736. J e le n ffy  J á n o s . Született Zsolna
falván, Mátyás és Radványi Juszta nevű szülőktől 1677 
november 27-én. Tanulmányait a Pazmaneumban fejezte be. 
Pappá szenteltetett 1703-ban. 1704 julius 4-én iktatták be 
az udvarnoki plébániába. 1706-tól vágujhelyi káplán és 
csejthei adminisztrátor, 1710 májustól pedig ugyanitt plébá
nos. 1726-ban Révay Béla vágujhelyi prépost ajánlatára 
Eszterházy Imre prímás udvarmesterévé teszi. 1727 junius 
3-án esztergomi kanonokká, 1735 ápril 17-én pedig zólyomi 
főesperessé neveztetik ki. Bírta a sz. Györgyről nevezett 
gottali apátságot is és huzamosb ideig volt a prímás oldal- 
kanonokja. Életének utolsó idejében bizonyos idegbaj kö
vetkeztében nem használhatta kezeit. Meghalt Nagyszombat
ban 1736 február 24-én s eltemettetett a plébánia templom
nak sz. Dorottya oltára alá.

Liber Cantoralis 186. Némethy 658. Rimely nem említi a Pazmaneum 
növendékei közt.

1727 julius 2—1734. V á so n k e ö i Z ich y  F er en cz  gróf. 
Született Homonnán 1701-ben. Szülői, Péter, Szabolcsmegye 
főispánja, titkos tanácsos és homonnai Drugeth Klára voltak. 
A gimnáziumokat Pozsonyban és Győrben végezte, a böl
csészetet Olmüczben és a bécsi Pazmaneumban. 1721-ben



342

Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba, ahol 
az évkönyvek tanúsága szerint minden tekintetben kitűnő 
növendék volt. Már 18 éves korában bírta a szerencsi 
apátságot. 1724 ápril i-jén szerpappá, 10-én áldozárrá szen
teltetett s első szent miséjét Bécsben a király jelenlétében 
mondotta. Még 1725-ben nagyváradi kanonokká lesz, ahol 
egyúttal mint plébános is működik, majd 1727 julius 2-án az 
esztergomi káptalannak lesz tagjává, 1731 julius 7-én pedig 
nyitrai főesperessé lép elő. Ugyanezen évben főesperessége 
területén egyházlátogatást végez. 1734-ben megválik a káp
talantól és vágujhelyi préposttá választatik meg. Mint 
ilyen ez. novii és felszentelt botri püspökké lesz. 1743-ban 
a gyengélkedő Groll Adolf győri püspök mellé coadjutorrá 
neveztetik ki, ennek halála után pedig utódjává lesz. Az ő 
püspöksége idején engedte meg a pápa, hogy a káptalan 
hat első tagja az apáti jelvényeket használhassa, a többiek 
pedig violaszinü biretumot viselhessenek. Mária Terézia pe
dig az ő kérésére a győri várat a püspökségnek ajándé
kozta, ahol ő a mai nagyszerű püspöki lakot építtette. A 40 
év alatt, mig a győri püspökség élén állott, nem csak 
buzgó főpásztora, hanem igazi atyja volt híveinek. Meghalt 
1783 junius 8-án.

Liber Cantoralis 103. Steinhuber II. 336. Rimely: Historia Collegii 
Pazmaniani. 348. Nagy I. X II . 385. Károlyi: Speculum Jauriensis ecclesiae 
133— 143. Reviczky: A  vágujhelyi prépostság története 64. Lányi: Magyar 
clerus érdemei III. 43. Annus Jubileus: Az az Zichy Ferencz úrnak papi ötve
nedik örvendetes esztendeje. Győr, 1755.

1731 jannár 2 — 1743. K e sse lő k e ö i M a jth é n y i Á dám
báró. Atyja Pál. 1715-ben a nagyszombati generalis pap
nevelőben a bölcsészeiből baccalaureussá, a rákövetkező 
évben pedig magisterré avattatik. 1719 augusztus 2-án 
iktatják be a csévi plébánia birtokába, ahol 17 21 -ig működik, 
amikor szepesi kanonokká neveztetik ki. 1728 junius i-én 
a pozsonyi káptalanhoz megy át, majd 1731 január 2-án az 
esztergomiban nyer stallumot. Itt 1734 május 27-én nyitrai, 
1737 deczember 22-én székesegyházi főesperessé és szent- 
györgymezei préposttá lép elő, mig végre 1743 január 9-én
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nagypréposttá lesz. Mint felszentelt püspök több ideig volt 
Eszterházy Imre prímásnak segédpüspöke és helynöke. Meg
halt 1743 augusztus 24-én.

Liber Cantoralis 237. Nagy I. V II. 258. Rimely: Capitulum Posoniense 
278. Némethy 760.

1731 julius 19—1770. R év a i R é v a y  P á l báró. Született 
1694-ben. Atyja Zsigmond, anyja Lehoczky Zsuzsánna. Ta
nulmányait a sz. Istvánról nevezett nagyszombati papnevelő
ben végezte, ahol 1723-ban a theologiából, mint negyedéves 
növendék baccalaureussá lett. Ugyanezen év junius 10-én 
Csiffáron, Barsmegyében plébánossá lesz. Nemsokára szepesi 
kanonokká neveztetik ki, ahonnan 1731 julius 19-én az esz
tergomi káptalanhoz jön át. 1732-ben a sz. István papnevelő 
igazgatását bízzák reá, majd 1735 junius 23-án nógrádi fő
esperessé, 1749 január 23-án pedig őrkanonokká lép elő.
17 5 3 ápril 29-én Nagyszombatban püspökké szenteltetik 
és segédpüspökké neveztetik ki. Meghalt több mint két 
évi betegeskedés után Nagyszombatban, 1770 február i-én. 
A szent István-papnevelőnek még életében 26,000 frtot 
adományozott; ugyanennek a javára hagyta végrendeletében 
egy 4000 frtos házát, valamint 4000 forintnyi készpénzét is, 
A káptalani könyvtárra, hogy itt két könyvtárnokot lehes
sen alkalmazni, 12,000 frtot hagyományozott. A templomi 
kar zenészei 3000 frtot kaptak tőle. A káptalannak pedig 
egy ezüst Mária-szobrot ajándékozott.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 71. Fase. 6. Nr. 48. 
Liber Cantoralis 237. Nagy I. IX . 715. Némethy 891.

1732 augusztus 17—1741. Z e th é n y i K lo b u s icz k y  F e-  
re n c z  báró. Született Sárosmegyében 1707-ben, Ferencz és 
Soós Krisztina nevű szülőktől. Bölcsészeti tanulmányait 
Bécsben a Pazmaneumban elvégezvén, 1726-ban Rómába 
megy a Collegium-germanico-hungaricumba, hogy itt a 
theologiát hallgassa. Ekkor azonban már sz. Jakabról neve
zett veszprémi apát volt. Rómában egy szent beszédjével 
annyira megnyerte XIII. Benedek pápa jóindulatát, hogy 
laterani kanonokká és apostoli protonotariussá nevezte ki. 
Visszatérvén hazájába, Eszterházy Imre prímás azonnal az
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esztergomi kanonokok sorába kívánta iktatni az ifjú tudort 
és áldozárt, ő azonban a lelkipásztorkodásnak sok gonddal, 
küzdelemmel és fáradozással szerzett, de annál jobban eső 
örömében óhajtott részesülni és a jókaival egyesitett nagy- 
födémesi plébániáért folyamodott. Innen lett 1731 julius 
27-én szepesi, 1732 augusztus 17-én pedig esztergomi ka
nonok. A káptalanban 1733 november 30-án gömöri, de- 
czember 20-án sasvári főesperessé lép elő; 1734 márczius 
12-én érseki helynök, pápai praelatus, deczember 22-én 
pedig nagyprépost lesz. 1736-ban szenteltetik fel püspökké. 
1740-ben az erdélyi katholikus status III. Károly király 
felhívására három erdélyi papot jelölt ki az erdélyi püspök
ségre. Az erdélyi kanczellária erélyes ellenzése daczára, 
a király a három jelölt mellőzésével, Klobusiczkyt óhajtotta 
a püspöki székre emelni. III. Károly halála után pedig 
Mária Terézia 1741 ápril 21-én valóban ki is nevezte, még 
pedig oly módon, hogy esztergomi javadalmát is megtart
hatta. Klobusiczky, mielőtt a megerősítés Rómából meg
érkezett volna, elfoglalta püspökségét, végezte főpásztori 
teendőit, és élvezte úgy kanonoki, mint püspöki jövedelmét. 
Mikor a szentszék erről értesült, a nunczius utján megrótta 
a püspököt »ezen a kánonokba ütköző eljárás miatt, amely 
azt a hátrányos következményt is maga után vonta, hogy 
a püspöki joghatóság körében tett intézkedései érvénytele
neknek tekintettek« és felhívta őt, hogy ezen baj orvos
lásáért Rómába folyamodjék. A püspök nem késett a fel
hívásnak eleget tenni s a saját igazolására felemlítette, hogy 
Magyarországban emberemlékezetet meghaladó idő óta ez a 
gyakorlat. 1748-ban áthelyeztetett a zágrábi püspökségre, 
1751 julius 30-án pedig a kalocsai érsekségre. Itt nevét 
kivált a papnevelőintézet megalapításával és felépítésével 
örökítette meg. Alacsony, hajlott termetű ember volt, aki 
kiválóan kedvelte a szerzeteseket s különösen a jezsuitákat. 
Szives, érdeklődő figyelemmel kisérte a tudományos moz
galmakat s jóakaratu támogatásban részesítette azok ter
jesztőit. Alantasai, cselédjei iránt annyira elnéző volt, hogy 
ezek jóságával visszaélve, gyakran valóságosan föléje kere
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kedtek. Meghalt 1760 ápril 5-én Pesten, ahol mint a hét- 
személyes tábla ülnöke tartózkodott s eltemettetett május 1 o-én 
a kalocsai székesegyház sírboltjába.

Következő művei jelentek meg nyomtatásban: 1. Systema 
mundi coelestis. Cassoviae, 1726. — 2. Epistola paraenetica 
ad clerum Zagrabiensem. Zagrabiae, 1751. — 3. Epistola 
pastoralis. Budae, 1756.

Liber Cantoralis 26. Nagy I. VI. 276. Rimely : Historia Collegii Paz- 
maniani 345. Steinhuber II. 336. Katona: Historia Colocensis ecclesiae II. 287— 
302. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 41. Fraknói: A magyar királyi kegyúri 
jog története 459. Némethy 689. Zelliger 244.

1733 deczember 6—1754. N e d e c z e i N e d e c z k y  I s tv á n .  
Atyja Pál. Született Rajeczen, Trencsénmegyében. Tanul
mányait előbb Budán, azután Nagyszombatban a sz. István
ról nevezett papnevelőben végezte, ahol 1718-ban a bölcsé
szeiből magisterré, 1719-ben pedig a theologiából tudorrá 
avattatott. Miután felszenteltetett, egy ideig Vágujhelyen 
működött mint segédlelkész. 1732 augusztus hóban Miaván 
plébános lett. Ugyanezen évben neveztetett ki szepesi ka
nonokká, majd 1733 deczember 6-án az esztergomi kápta
lanban nyer javadalmat, megtartván egyúttal miavai plébá
niáját is. 1734-ben megválik parochiájától és átveszi a sz. 
István-papnevelő vezetését. A káptalanban a következő 
emelkedést érte el: 1735 augusztus 24-én honti, 1743 szep
tember 12-én székesegyházi főesperessé és szentgyörgymezei 
préposttá, 1744 szeptember 25-én olvasókanonokká s végre 
1749 január 23-án nagypréposttá lépett elő. 1745-től érseki 
helynök volt. Meghalt 1754 szeptember 8-án.

Műve: Sententia definitiva in favorem domini Joannis 
Krecsmári. Tyrnaviae, 1753.

Liber Cantoralis 238. Nagy I. V III. i n .  Némethy 813. Zelliger 350.

1733 deczember 20—1766. S z e n t -I s tv á n i é s  ó v á r i
P o n g r á e z  G ásp ár. Atyja Dániel, anyja Kiszely Zsófia. A 
theologiát a Pazmaneumban hallgatta. Felszenteltetvén, 1724 
október 7-én elfoglalja a csicsói plébániát, ahonnan 1726 
julius havában Pápára megy át. 1727-ben a theologiából 
tudori rangot nyer. Midőn 1733-ban Berényi Zsigmond nála 
egyházlátogatást végez, feljegyzi róla, hogy könyvekkel
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bőven el van látva, s szorgalmas, példás életű pap. Még 
ebben az évben deczember 20-án esztergomi kanonokká 
neveztetik ki. 1734-ben elhagyja Pápát s Nagyszombatba 
költözik, ahol nem sokkal reá beszterczei apát s a királyi 
tábla tagja lesz. 1740-ben elmebeteg lett s előbb Pozsonyba, 
azután pedig Bécsbe vitték az irgalmasok házába. Midőn 
betegsége gyógyithatlannak bizonyult, Pongrácz Antal nagy
bátyja vette magához, Liptómegyébe, ahol évi 600 frt és 2 
hordó vörös bor fejében teljes ellátásban részesült. Eszének 
használatát haláláig nem nyerte vissza, s igy halálos ágyán 
is csak feltételesen absolvaltatott. Meghalt Liptó-Szent- 
Miklóson 1766 junius 25-én szomorú életének 73., kanonok- 
ságának 33. évében.

Irodalmi munkásságáról a következő munka tesz ta
núságot : Antidotum universale saluberrimum ac summe 
necessarium contra omnes morbos acatholicorum Hungáriáé. 
Tyrnaviae, 1733.

Liber Cantoralis 338. Nagy I. IX . 424. Némethy 869. Zelliger 403.

1734 február io—1754. P e v e r e lly  J e r o m o s . Nemes 
származású szülők gyermeke; született Körmöczön. 1715-ben 
a nagyszombati generalis papnevelőben a bölcsészetből bac
calaureus, 1716-ban pedig magister lesz. 1720 julius 24-'én 
iktattatik be a barsmegyei jánoshegyi plébániába, ahonnan 
1722 julius 17-én Doroghra, s 1755 julius 21-én Esztergom- 
vizivárosba megy át. 1734 február 10-én neveztetik ki esz
tergomi kanonokká. Mint ilyen 1737 deczember 22-én ko
máromi, 1743 január 9-én székesegyházi főesperessé és 
szentgyörgymezei préposttá s ugyanebben az évben szép- 
tember 12-én olvasókanonokká lép elő. Meghalt Nagy
szombatban 1754 márczius 23-án. Végrendeletében a lévai 
kerület hat plébánosára misealapitványként 10,000 frtot hagyó- , 
mányozott.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Capsa 66. Fase. 14. Nr. I . 
Liber Cantoralis 238. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Némethy 859.

1734 május 27 — 1748. F r iv a isz  M ih á ly  Ig n á c z . Atyja 
István. Befejezvén 1704-ben a Pazmaneumban tanulmányait, 
Rómába megy, ahol 1708-ig a Collegium-germanico-hungari- 
cumban hallgatja a theologiát, elöljáróinak legnagyobb meg
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elégedésére. Hazajővén 17 ii  november 20-án, Duna-Szerda- 
helyre megy plébánosnak, innen 1713 május 25-én Somorjára, 
1719-ben Lőcsére, ahol apáttá is kineveztetik. 1734 május 
27-én stallumot nyer az esztergomi káptalanban, majd 1740 
junius 21-én gömöri főesperessé, deczember 22-én olvasó
kanonokká s 1743 szeptember 12-én nagypréposttá lép elő. 
Mint felszentelt püspök érseki helynök és coadjutor volt. 
Meghalt 1748 október 7-én. Az orsolyaszüzek nagyszom
bati templomában egy oltárt emeltetett, végrendeletében 
pedig a zárdának 6000 frtot hagyományozott két családja- 
beli, vagy ezek nemlétében más két leánynövendék nevel
tetésére.

Liber Cantoralis 239. Nagy I. IV . 275. Rimely : Historia Collegii Paz- 
maniani 344. Steinhuber II. 329. Némethy 577.

1735 ápril 17 —1787. J a k iin  I s tv á n  M ik lós. Született 
1701-ben Nyitramegyében Elefánton.- Elvégezvén a bölcsé
szetet és a theologia első évét a Pazmaneumban, 1722-ben 
Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba. A há
rom év alatt 1722 —1725. mit itt tölt el, az évkönyvek tanú
sága szerint mindenkor és mindenben kifogástalanul viselte 
magát. 1725 junius 21-én Kis-Gyarmatra küldik plébános
nak, ahonnan 1726 szeptember 18-án Hidaskürthre, innen 
,1731 julius 16-án Nagy-Födémesre megy át. 1732 augusztus 
-1g-én szepesi, 1735 ápril 17-én pedig esztergomi kanonokká 
neveztetik ki. 1736 január 25-én barsi, 1752 január 29-én zó
lyomi főesperessé, 1773 május 7-én éneklőkanonokká lép 
elő. Bírta ezenkívül a B. Szűzről nevezett bizerei apátságot 
és az almisi ez. püspökséget. 1775-ben Bécsben ünnepelte 
meg áldozárrá szenteltetésének 50. évfordulóját Mária Terézia 
királynő jelenlétében, aki ez alkalomból szép egyházi ruhá
val ajándékozta meg őt. Tiz év múlva egy másik, még ennél 
is ritkább félszázados évfordulót ült meg Nagyszombatban. 
1785 ápril 24-én nagy ünnepségek közt éltették őt, mint 
ötven évvel előbb kinevezett kanonokot. Meghalt Nagy
szombatban 1787 január i-jén, életének 86. évében. Születése 
helyén Eléfánton templomot építtetett.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Sagittae veneratae.
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Az az: A soha senkinek nem kedvező, hanem szüntelen 
kegyetlenkedő rettenetes halálnak meggyógyithatatlan mér
gében mártott éles nyilai, amelyekkel midőn — Nemőnyi 
Pestvármegyei József — az élők közül véletlenül kiszakasz- 
tatott volna, igy prédikállott halotti végső pompáján. Nagy
szombat, 1743. — 2. In Virtute tua salus, vita et redemptio 
nostra. Az az: A sz. kereszt által emberi nemzetnek győze- 
delmessen megszerzett s dütsösségesen feltaláltatott élete. 
Nagyszombat, 1747.

Liber Cantoralis 239. Nagy I. 285. R im ely: Historia Collegii Pazma- 
niani 345. Steinhuber II. 329. Némethy 649. Szinnyei V. 302.

1735 ápril 17—1747. B a n o v lc s  F er d in a n d  L ászló .
Született a nyitramegyei Szomolánkán nemes származású 
szülőktől. Tanulmányait Nagyszombatban a sz. István-pap- 
nevelőben végezte. 1720 május 25-én iktattatik be a sárfői 
plébánia javadalmába, ahonnan 1728 ápril 20-án Privigyére 
költözött át hasonló minőségben. 1735 ápril 17-én nevez
tetik ki kanonokká. Bírta a B. Szűz szepesi prépostságát 
és az Oltáriszentség oltárjavadalmát. Meghalt Nagyszom
batban 50 éves korában 1747 augusztus 20-án.

Liber Cantoralis 239. Némethy 481.

1735 augusztus 24—1748. L e te n y e i I s tv á n . A theo- 
logiát a Pazmaneumban hallgatta. Felszenteltetvén, 1713 
május i i -én Semptére megy plébánosnak. Ezt 1720 február
19-én a szeredivel cseréli fel. 1735 augusztus 24-én lesz 
esztergomi kanonokká. Meghalt hosszabb betegeskedés után 
Nagyszombatban 1748 október 8-án 67. életévében.

Liber Cantoralis 240. Némethy 743. Rimely nem vette fel a pazmaniták 
névsorába.

1736 január 25 —1741. PÚCS M árton . Született Rózsa
völgyön. 1715-ben avattatik fel a bölcsészetből baccalaureussá, 
1716-ban pedig magisterré. A theologiát Nagyszombatban 
1720-ban végezte be. Előbb nagyszombati káplán, majd 1720 
augusztus 20-án bozóki plébános lesz. 1725 ápril 28-án Jab- 
lonczára helyeztetik át, ahol 1727-ben leteszi a theologiai 
doktorátust. 1736 január 25-én neveztetik ki esztergomi 
kanonoknak, majd 1737 deczember 22-én nyitrai főesperessé 
lép elő. Meghalt Nagyszombatban, 1741 január 22-én.

Liber Cantoralis 103. Némethy 878.
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1736 márczius 28—1754. P a u lik o v ic s  A n d rá s . Szüle
tett Győrben. 1718-ban elvégzi tanulmányait a Pazmaneum- 
ban és Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba, 
ahol, mint az évkönyvekből tudjuk, négy éven át egyike 
volt az intézet legkitűnőbb növendékeinek. Visszatérvén 
Magyarországba, 1722 junius 23-án Felső-Thúron, 1724 ju
nius 27-én Ipolysághon, és 1727-ben Drégelypalánkon lesz 
plébános. 1736 márczius 28-án tagja lesz az esztergomi káp
talannak, 1740 junius 22-én pedig tornai főesperessé lép elő. 
14 esztendőn keresztül majdnem szünet nélkül betegeskedett. 
Meghalt Nagyszombatban 1754 február 16-án.

Liber Cantoralis 198. Steinhuber II. 331. Némethy 844. Rimely nem 
említi a Pazmaneum növendékei között.

1737 deczember 22—-1776. O rdódy G ábor. Született 
Alsólieszkón Trencsénmegyében, atyja Kristóf szolgabiró, 
anyja Gyöngyössy Magdolna. Elvégezvén bölcsészeti tanul
mányait a nagyszombati sz. István-papnevelőben, 1730-ban 
Rómába megy a Collegium-germanico-hungaricumba. Mielőtt 
azonban tanulmányait befejezte volna, egészségi állapota oly 
roszra fordult, hogy 1735-ben kénytelen volt az örök vá
rosnak búcsút mondani. A kollegiumbeli feljegyzések áradozó 
szavakkal magasztalják angyali tisztaságát, buzgóságát, te
hetségeit, szorgalmát, példás magaviseletét. A magyar nö-- 
vendékek felől vezetett évkönyvben ezeket olvassuk felőle: 
»vir laude dignissimus, ut ignorem, an in eo praeferenda 
sit pietas litteris, an litterae pietati. Vere praedicavi de illo 
potest: sapientia aedificavit sibi sedem.« Hazatérte után egy 
ideig az érseki helynök mellett végzi a titkári teendőket, 
mig 1737 deczember 22-én esztergomi kanonokká neveztetik. 
A káptalanban azután 1740 deczember 22-én gömöri fő
esperessé és .1770 márczius 10-én őrkanonokká lép elő. 
1746-ban igazgatója volt a sz. Istvánról nevezett papnevelő
nek, később pedig dulmi püspökké, préposttá, királyi taná
csossá, a hétszemélyes tábla ülnökévé lett. Meghalt Nagy
szombatban 1776 szeptember 22-én. Hagyatékából, végren
delet hátrahagyása nélkül halálozván el, egyházi czélokra 
527 frt jutott.
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Liber Cantoralis 240. Nagy I. V III. 245. Steinhuber II. 340. Lányi: 
Magyar clerus érdemei II. 29.

1740 ápril 22—1756. A g n e lli  G y ö r g y  Im re . Született 
Sasváron. Elvégezvén a sz. István-papnevelőben tanulmányait 
s felszenteltetvén, 1714 márczius 27-én Lévárdra, majd innen 
Sasvárra rendeltetik káplánnak. 1719 ápril 2-án elnyeri a 
kisapáthi plébániát, innen 1715 julius 7-én Závodra, 1719 
julius 12-én Uninra megy, ahol 1727-ben alesperessé lesz. 
1728 julius i-jén a holicsi plébániát foglalja el. 1740 ápril 
22-én iktattatik be esztergomi kanonoknak, 1741 november 
4-én pedig nyitrai főesperessé lép elő. Ugyanebben az év
ben állott a sz. István-papnevelő élén mint kormányzó. Apos
toli protonotarius volt és kompolti ez. apát. Meghalt Nagy
szombatban 1756 augusztus 18-án. Végrendeletében tekin
télyes hagyományokat tett a holiesi és sasvári plébánosok ja
vára, a nagyszombati főtemplomban pedig misealapitványt tett.

Album Seminarii S. Stephani Regis Hungáriáé ab 
anno Domini 1683. czimü kéziratban reánk maradt múnká- 
jában, a papnövendékek névsorát adja 50 évről, rendszerint 
befutott pályájuk leírásával együtt.

Esztergomi Káptalani Országos Levéltár. Lib. 37. A. 1757. Föl. 129. 
Capsa 72» Fase. 9. Nr. i. Liber Cantoralis 241. Némethy 483. Zelliger 5.

1740 deczember 23—1743. L a m y  J á n o s . Született 
Barátiban, Nyitramegyében. A nagyszombati, sz. Istvánról 
nevezett papnevelő-intézetben végzi tanulmányait, s ugyanitt 
avattatik a bölcsészeiből 1723-ban baccalaureussá, 1724-ben 
pedig magisterré. Itt végezte el három év alatt 1727-ben 
a theologiát is. 1730 junius i-én elnyeri a diószeghi plébá
niát és 1732 augusztus 28-án promoveáltatik a theologia 
tudorává. 1735 augusztus 26-án állomását a szeredi javada
lommal cseréli fel. 1740 deczember 23-án jut be az eszter
gomi káptalanba, ahol 1743 szeptember 12-én honti főespe
ressé lép elő. A sz. István-papnevelő kormányzója is volt 
egy ideig. Meghalt 1743 október 24-én Nagyszombatban.

A főegyházmegyei könyvtár következő kéziratban ma
radt dolgozatát őrzi: Indiculus Rerum horis subcisivis Col
lectarum. Diószegh.

Liber Cantoralis 241. Némethy 732. Zelliger 283.
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17 41 február i —1751. K lim ó G y ö r g y . Nyitramegye 
egyik szegény kis falujában, Lopassón látott napvilágot 1710 
ápril 9-én, szegénysorsu, egyszerű szülőktől. Kezdő tanuló 
éveit Nagyszombatban töltötte oly nyomorúságban, hogy 
napi élelmét úgy kellett házról-házra járva összekoldulnia a 
könyörületes szivü lakóktól. Istenbe vetett bizalma, törhet- 
len akaratereje azonban nem hagyták el; s bár a Gond
viselés sokszor próbára tette az életfentartásért küzdő gyer- 
meklelket, a benne szunnyadó tehetséget az atyai kéz onnan 
felülről nem szűnt meg fejleszteni a maga szolgálatára és 
szent nevének dicsőségére. Bölcsészeti és theologiai tanul
mányait részint Pozsonyban és Budán, részint Nagyszom
batban végezte. 1731-ben lett a bölcsészeiből baccalaureussá, 
1732-ben pedig magisterré avatva. 1734 február 5-én Ved- 
rődre küldetik káplánnak, majd innen Vágujhelyre tétetik 
át. Miután egyideig az érseki helynökségnél mint titkár 
működött, 1740 február 20-án pozsonyi kanonokká nevez
tetik ki. 1741 február i-én lesz tagjává az esztergomi káp
talannak, ahol ugyanekkor nyitrai, azután november 4-én 
sasvári főesperessé lép elő. Majd novii ez. püspök, a m. 
kir. udvari kanczelláriánál referendárius és esztergomi apát 
lesz. 4751 julius 30-án a király a pécsi püspöki székre 
emeli, november 15-én megerősítik kineveztetését Rómában, 
1752 márczius 5-én pedig Pesten Klobusiczky Ferencz ka
locsai érsek által felszenteltetik. O szerezte vissza a pécsi 
püspökök azon régi kiváltságát, hogy érseki palástot visel
hetnek, s maguk előtt keresztet vitethetnek. Mint püspök 
igazi mintaképe volt a magyar egyháznagyoknak. Egyaránt 
tudott érdeklődni az egyház érdeke és a közügyek iránt. 
E mellett bőkezű, tudománykedvelő, s amit első sorban 
kellett volna említeni, Isten dicsőségéért minden áldozatra 
kész lélek volt. 1755—1757-ig egész egyházmegyéjét bejárta 
és megvizsgálta; új templomokat, plébániákat emelt, a pap
nevelőintézetet megnagyobbította, kiváló gondot fordított a 
papnevelésre, az addig csak két évből álló tanfolyamot fel
emelte négyre, szorgalmasan eljárt a vizsgákra, még akkor 
is, midőn már járni nem bírt, kézikocsin tolatta el magát
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oda. Asztalához legszívesebben képzett, ä tudományokkal 
foglalkozó papjait hívta meg. 15,000 kötetből álló könyv
tárt alapított, amelyet 1774-ben a nagyközönségnek' is 
hozzáférhetővé tett. Koller is, mint az ő könyvtárosa, az 
ő megbízásából irta meg a pécsi püspökség történetéről 
szóló hatalmas munkáját, bár kiadását már nem sérte meg. 
Fejedelmi bőkezűségét számos általa emelt intézet, általa 
tett alapítvány hirdeti. A székesegyházának ajándékozott 
szentségtartó maga 70,000 forintba került. Élte utolsó évei
ben úgyszólván már csak élőhalott volt; szélhüdés, vizi- 
betegség kínozta. A gyötrelmes napok, az álmatlan éjek, a 
szenvedésteli hónapok, évek azzal teltek el, hogy készült a 
halálra, amit megváltásnak tekintett, nem a kínoktól, hanem 
a földi léttől. Miután felvette az utolsó kenet szentségét, 
oly sóvár vágy fogta el lelkét az örökkévaló boldogság 
után, hogy nem is akart esetleges felgyógyulásának lehető
ségéről hallani. Végre Isten magához szólitá szolgáját; 1777 
május 2-án hunyta le szemeit nyugalomra, életének 68. évé
ben. Teste ott nyugszik a pécsi székesegyház Oltáriszentség 
kápolnájában az oltár baloldala előtt.

Nyomtatásban megjelentek főpásztori levelei e czim 
alatt: 1. Epistola Pastoralis Georgii Klimo Episcopi de in
ducendo in Dioecesim Romano Catechismo. Posonii, 1762. 
— 2. Edictum episcopi Quinque-ecclesiensis super festorum 
nonnullorum abrogatione, 1771.

Liber Cantoralis 114. Rimely: Capitulum Posoniense 278. Brüsztle I. 
499— 5° 4- Némethy 688. Szinnyei V I. 558. Zelliger 241. Magyar Állam 
1891. évf. 234.

1741 ápril 17—1751. B e llu s i B a r o ss  J á n o s . Született 
Vág-Beszterczén. 1720 november 20-án lépett be a sz. Ist
vánról nevezett papnevelőbe. Innen a Pazmaneumba kerül, 
ahol a bölcsészet magisterévé és a theologiából baccalau
reussá lesz. 1727 szeptember 25-én elnyeri a berzenczei plé
bániát. 1740 február 20-án pozsonyi, 1741 ápril 17-én esz
tergomi kanonokká neveztetik ki. A káptalanban 1743 
deczember 24-én honti, 1749 február 21-én pedig zólyomi 
főesperessé lép elő. Bírta ezenfelül az ivánczai prépostságot 
is. Meghalt Nagyszombatban, 1751 november 7-én.
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Liber Cantoralis 242. Rimely: Historia Collegii Pazmaniam 349. Capi
tulum Posoniense 278. Némethy 483. Nagy I. I. 206.

1741 október 28—1747. K is-K o la cs in i Z b isk ó  J ó z s e f  
K áro ly . Született Bakabányán 1711 november 15-én; atyja 
András táblabiró, anyja Soós Mária. Mint a sz. Adalbertról 
nevezett papnevelő növendéke 1729-ben a bölcsészeiből 
baccalaureatust szerez; ugyanitt lett mint harmadéves theo
logus érdemes e czimre 1733-ban a theologiából. 1734 ápril
16-án felszenteltetvén káplán lesz Nagyszombatban. 1735 
augusztus 26-án Diószegre megy plébánosnak s mint ilyen 
1737 augusztus 28-án a theologia tudorává avattatik. 1738 
junius' 2-án átmegy az udvardi, innen 1739 ápril 4-én az 
érsekujvári parochiára, ahol alesperessé lesz. 1741 október
28-án esztergomi kanonokká neveztetik ki, 1743 január 30-án 
pedig komáromi főesperessé lép elő. 1745-ben elnyeri a battai 
apátságot, 1746-ban vegliai püspökké és a helytartótanács 
tagjává lesz. 1747-ben a káptalan kérésére neki adományozza 
a király a pozsonyi prépostságot. 1755 augusztus 11-én 
lemond e javadalmáról, és elnyeri a szepesi prépostságot. 
1756 január 11-én Pozsonyban, az orsolya-szüzek templomá
ban knini püspökké szenteltetik fel. Tagja volt a hétszemélyes 
táblának is. 1762-ben a kassai apácza-zárdában 12 leány
növendék neveltetésére alapítványt tett. Kiválóan buzgó 
tisztelője volt Nép. sz. Jánosnak, akinek tiszteletére kápolnát 
emelt. Összes vagyonát és jövedelmét jótékony czélra for
dította. Meghalt Szepesváralján 1774 május 10-én éjjeli 2 
óra tájban.

Liber Cantoralis 242. W agner: Analecta Scepusii III . 142. Némethy 
1039. R im ely: Capitulum Posoniense 245.

1743 szeptember 12 — 1769. S z e n t ilo n a y  J ó z s e f .  Szü
letett Pápán nemes származású szülőktől. Mint a sz. Adal- 
bert-papnevelő növendéke, 1719-ben baccalaureus, 1720-ban 
magister lesz a bölcsészeiből. Ugyanitt hallgatta a theologiát 
is. Miután 1722 szeptember 19-én áldozárrá szenteltetett, 
1723 augusztus 19-én Felső-Ludányba megy plébánosnak. 
1741 február 15-én pozsonyi kanonokká neveztetik ki, ahol 
1743-ban olvasókanonokká lesz. 1743 szeptember 12-én az

23
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esztergomi káptalanban nyer javadalmat. 1746 január 21-én 
megválasztják nagyszombati plébánosnak. 1749 január 23-án 
nógrádi, 1754 márczius 28-án székesegyházi főesperessé és 
szentgyörgymezei préposttá, 1760 ápril 22-én szenttamási 
préposttá lép elő. Bírta a pankotai apátságot és mint 
arbei felszentelt püspök több éven keresztül volt érseki, 
majd káptalani helynök. Meghalt Nagyszombatban 1769 
ápril 30-án, életének 76. évében. Születési helyén kórházat 
és 24 ember részére szegényházat alapított, mely czélra 
50,000 forinton felül áldozott. Végrendeletében pedig az izsai 
templomra 400, a nagyszombatira 100, az egyházmegyei 
alapra 200 frtot hagyományozott.

Nyomtatásban következő munkája jelent meg: Anya- 
Szent-Egyháznak Ceremóniái és Szertartási, mellyeket a 
Magyar Nemzetnek lelki javára és épületére Tisztelendő 
Rippel Gergely urnák, Helestádi Papnak könyvéből Haza 
tulajdon nyelvére fordittatott. Nagyszombat, 1754.

Liber Cantoralis 242. Rimely : Capitulum Posoniense 279. Lányi: Magyar 
clerus érdemei II. 29. Némethy 960. Zelliger 506.

1744 szeptember 25—1776. G a lg ó c zy  J á n o s . Született 
Pozsonymegyében Diószeghen. A sz. Istvánról nevezett nagy- 
szombati papnevelőben végezte a bölcsészetet, ahol ebből 
1733-ban baccalaureussá, 1734-ben pedig magisterré avatta- 
tik. 1735-ben az első évi theologiát a Pazmaneumban hall
gatja, a többi három évre ismét Nagyszombatba tér vissza. 
1737 május 19-én foglalja el az izsai plébániát. 1740 október 
havában az érseki helynökség titkárává lesz, mig 1742 
junius 21-én pozsonyi kanonokká neveztetik ki. 17,44 szep
tember 25-én átmegy az esztergomi káptalanba, ahol 1749 
január 23-án olvasókanonokká, 1754 szeptember 8-án pedig 
nagypréposttá lép elő. Mint traui püspököt a káptalan 
az 1772. évi széküresedés alkalmával egyhangúlag helynökké 
választotta. Bírta a lekéri apátságot is. A király először 
tanácsosává tette, azután 1776 január i-jén az újonnan meg
alakított rozsnyói püspökségre emelte. Ezt azonban nem 
foglalhatta el, mert már 1776 ápril 6-án Nagyszombat
ban elhalálozott. Végrendeletében a következő hagyományo
kat te tte: az egyházmegyei pénztárra 500 frtot, az elaggott
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papok intézetére 500 frtot, a lekéri káplán ellátására 4000, 
a sz. István-papnevelőre 520, a szegény plébánosok fel
segélyezésére 2000, a somogyszobbi plébániára 4000, a káp
talani szentház viaszgyertyáira 600, a lekéri templomra 2000, 
a káptalani gazdaság javítására 16,000, a vicariatus tisztvi
selőinek javára 12,000, a megtértek pénztárának 4000, a 
lekéri templomban végzendő istentisztelet czéljaira 2500, a 
kőhidgyarmati, diószeghi, esztergom-szentistváni templomokra 
egyenkint 240, a galántaira 480, a Nép. sz. János tisztele
tére tartandó litániára 240, egyéb jámbor czélokra 5740 
forintot hagyott.

-Liber Caritoralis 243. Rim ely: Historia Collegii Pazmaniani 344. Capi
tulum Posoniense 279. Némethy 584. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. 
Schematismus cleri Rosnaviensis, 1897. 6.

1749 január 23 — 1773. T óth  L á sz ló . Született 1710-ben. 
1734 ápril 24-én iktattatott be az alsó-korompai plébánia
javadalom birtokába, ahol egész 1742-ig maradt, amidőn az 
érseki helynökséghez titkárnak rendeltetett. Két év múltán, 
1744 szeptember 25-én pozsonyi kanonokká neveztetett ki, 
1749 január 23-án pedig az esztergomi káptalanba jutott be, 
ahol még ugyanazon év február 21-én honti főesperessé s 
1754 szeptember 18-án olvasókanonokká lépett elő. Foly
tonos betegeskedése arra kényszeritette, hogy e java
dalmáról lemondjon s Mária Terézia királynőtől egy másik 
adományozását kérelmezze. így jutott 1760 augusztus i-én 
a nyugalmasabb, kevesebb felelőséggel s teendővel járó 
éneklőkanonokság birtokába. Békésen, Isten akaratában való 
megnyugvással eltűrt szenvedéseitől 1773 márczius 14-én 
váltotta meg a vele jóttevő halál.

Liber Cantoralis 243.. Rimely: Capitulum Posoniensi czimű munkájában 
Tott-nak hja — hibásan. Némethy 992.

1749 január 23—1762. Ip o ly  G ásp ár. Született Szál
kán, Hontmegyében. 1728 november i-én vétetett fel nö
vendéknek a budai Szécsényi-papnevelőbe, ahol a bölcsé
szetet végezte. Theologiára Nagyszombatba ment a sz. 
István-papnevelőbe, ahol 1731-ben baccalaureussá, a követ
kező évben pedig magisterré avattatik a filozófiából. Mint

23*
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harmadéves theologus felszenteltetik és Dömösre küldetik 
plébánosnak 1733 szeptember 13-án, ahonnan 1736 január
20-án Muzslára megy át. Ebben az időben történt, hogy 
midőn kivált Bélán, leányegyházában, valami ragadós 
betegség egymásután szedte hívei közül áldozatait, nehogy 
nála lakó édes anyját, vagy másokat a betegség csiráival 
megfertőzzön, a ragály ideje alatt a sz. Ferencz-kápolnában 
lakott harangozójával egyetemben. Muzsláról 1742 ápril
28-án Dunaföldvárra ment át, ahol sz. Sebestyén és sz. 
Rókus tiszteletére kápolnát emelt. 1749 január 23-án esz
tergomi kanonokká neveztetik ki; 1754 szeptember 18-án 
hon ti, 1760 november 7-én székesegyházi főesperessé és 
szentgyörgymezei préposttá lesz. Bírta a B. Szűz rákonyi 
apátságát is. Az 1762. év végét, mint a káptalan meg
bízottja, Esztergomban töltötte, hogy a káptalani házak 
építésére felügyeljen. Egy alkalommal éppen Szenttamáson 
járt, midőn szélhüdés érte; ellátva a haldoklók szentségeivel, 
halt meg deczember 30-án s eltemettetett január 3-án a 
Bakács-kápolnában. Midőn tetemeit 1823-ban innen a bazilika 
sírboltjába vitték, azokat a legnagyobb részben épeknek 
találták. Midőn meghalt, tűnt csak ki, hogy testétövező 
lánczokkal sanyargatta magát, mely lánczok máig megvan
nak a főegyházmegyei könyvtárban. Végrendeletében a 
káptalanra 6000 frtot, egykori plébániáira, úgymint: a dö- 
mösire, muzslaira és dunaföldvárira pedig 1000 forintot ha
gyományozott Úgyszintén hagyományt tett az esztergomi 
szegény tanulók segélyezésére is.

A főegyházmegyei könyvtár következő kéziratban ma
radt művét őrzi: Veiner Bálint Világ zsibvásárja, fordittatott 
Ipoly Gáspár által. Nagyszombat, 1761.

Kaprinay III . 130. Sacra Concilia II. 425. Némethy 643. Zelliger 203. 
L ányi: Magyar clems érdemei II. 2'8. Máthes: Veteris arcis, Strigoniensis descriptio 
czimű munkájában .44—54 lapon nehány levelét közli. Jordánszky: B. Szűz 
Mária Kegyelem képének rövid leírása. Pest, 1863. 16.

1749 január 23 — 1757. K u ssa n ic s  G y ö r g y . Született 
1706-ban, Vasmegyében, Perenyén. Nagyszombatban, a 
sz. Istvánról nevezett papnevelőintézetben nyeri kiképezte-



357

tését, ahol a bölcsészeiből 1726-ban baccalaureus, 1727-ben 
magister lesz. 1731 május 11-én elfoglalja az ipolysági 
plébániát, ahonnan 1737 márczius 7-én Kemenczére, 1743 
ápril 5-én pedig Esztergomba, a szabad királyi városba 
megy át. 1749 január 23-án iktattatott be az esztergomi 
káptalanba. 1756-ban a káptalan reábizza Esztergomban 
javainak igazgatását. Bírta a madocsai apátságöt, a pápa 
pedig apostoli protonotariussá nevezte ki. Meghalt Eszter
gomban 1757 augusztus 14-én 53 éves korában s eltemet- 
tetett a Bakács-kápolnában. Végrendeletében 300 forintot 
hagyományozott a sághi, kemenczei és berneczei templo
mokra ; vagyonának legnagyobb részét a megtért protestáns 
lelkészek segélyezésére rendelte.

Kaprinay III. 130. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 28. Némethy 727.

1749 január 23—1763. M olnár G y ö r g y . Született Kő
szegen 1703-ban. A bölcsészetet a sz. Istvánról nevezett 
papnevelőben hallgatta Nagyszombatban, ahol ebből 1723-ban 
baccalaureus, 17 24-ben magister lesz. A theologiát Olmücz- 
ben végezte. Innen visszatérvén, egy ideig gróf Caroffinál 
volt káplán a győri egyházmegye területén. 1729 de- 
czember 2-án elnyeri a várkonyi plébánia-javadalmat, a 
melyet 1734 május 2-án a tardoskeddivel, majd 1736 május 
10-én a galánthaival cserél fel. 1749 január 23-án nevez
tetik ki esztergomi kanonokká, 1754 márczius havában 
pedig tornai főesperessé lép elő. Bírta a glogoniczai pré- 
postságot is. Meghalt Nagyszombatban 1763 ápril 30-án. 
Végintézkedésében vagyonát az egyházmegyei szegényalapra 
hagyományozta.

Kaprinay III. 130. Némethy 799.

1749 január 23—1772. B á n y a y  L á sz ló . Született Ga- 
lánthán 171 i-ben. Tanulmányait a sz. Istvánról nevezett pap
nevelőben végezte Nagyszombatban, ahol 1731-ben a böl
csészet baccalaureusává, a következő évben pedig magisterévé 
avattatott. 1736 ápril 20-án Nyitra-Ujlakra megy plébános
nak, ezt azonban már három év múlva, 1739 augusztus
26-án felcseréli a sopornyai plébánia-javadalommal. 1749 
január 23-án esztergomi kanonokká neveztetik ki, majd 1755
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szeptember 13-án barsi főesperessé, 1760 augusztus 16-án 
pedig olvasókanonokká lesz. Ugylátszik azonban, hogy ő 
sem bírta meg az ezen állással egybekötött teendőket, mert 
lemondván e javadalmáról, Mária Terézia királynő 1769 
junius 20-án a szenttamási prépostságot adományozza neki. 
Mint pápai protonotariust, budai apátot, a Barkóczy halálával 
bekövetkezett széküresedés alkalmával, a káptalan helynö- 
kévé választotta. Meghalt Nagyszombatban 1772 ápril 28-án 
reggeli 10 óra tájban. Végrendeletében úgy intézkedett va
gyonáról, hogy abból a sasvári paulinusok 1000 forintot, az 
egyházmegyei alap 800, a káptalan 2000, az elaggott papok 
intézete 100, a sz. István-papnevelő 3000, a szeplőtlenül fo- 
gantatott B. Szűz tiszteletére felállítandó oltár Doroghon 
1000, a soproni templom 500, a patai 500, az újlaki 
250, az izsai 800, a lehotai 50 forintot, az orsolyaszűzek 
nagyszombati zárdája 500 és más egyházias czélok 1500 
forintot kapjanak.

Kaprinay III. 130. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Némethy 481.

1749 május 30—1760. N a g y m á n y a i K oller  Ig n á e z .
Született Bécsben 1725 október 3-án; atyja Ferencz udvari 
tanácsos, anyja Paluska Julianna. Tanulmányait ugyanitt a 
sz. Borbáláról nevezett kollégiumban kezdette m eg; felvé
tetvén az esztergomi egyházmegye növendékei közé s a 
bölcsészetet Nagyszombatban a sz. István-papnevelőben el
végezvén, mint a filozófia magistere a theologiára 1743-ban 
Rómába ment a Collegium-germanico-hungaricumba, ahol 
1747-ig volt az intézet növendéke. Visszatérvén hazájába, 
1749 május 30-án esztergomi kanonokká neveztetik ki. 
1754 márczius havába nógrádi főesperessé, egy évre rá 
rátóthi préposttá, 1758 julius 23-án pedig szentistváni pré
posttá lesz. 1760 deczember 15-én, mint felszentelt targensi 
püspök Biró Márton veszprémi püspök mellé coadjutorrá 
neveztetik ki, ennek 1762-ben bekövetkezett halála után 
pedig utódjává lett. Nevét nemcsak azzal a buzgósággal 
tette feledhetlenné, amelylyel a reábizott hívek lelki üdvének 
gondozására szentelte minden idejét, összes erejét, hanem 
számos alapítványával, nagylelkű áldozatkészségének sza
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kadatlan lánczolatával is megörökítette emlékét. Ő fejezte be 
a püspöki palota építését Veszprémben. Ugyanitt Csúzy Gás
pártól házat vett, hogy itt a megtértek katholikus árvái fel
neveltessenek s erre a czélra 6000 frtnyi alapítványt tett 
le. Az öregutczai árvaházat 4920 forinton megváltván, itt 
a királynőnek 1770-ben kieszközölt jóváhagyásával szegé
nyebb sorsú jobbágyainak segélyezésére magtárt emelte
tett és benne 200 forint értékű gabonát tétetett le oly 
kikötéssel, hogy az évről-évre uj terméssel cseréltessék fel, 
ínség idején pedig a szegénység közt kiosztassék. Vég
rendeletében a papnevelőintézetre az építési anyagon felül 
még 10,000 forintot hagyományozott, ezenkívül 8000 fo
rintot hagyott kórházra, a Ferencz-rendiek veszprémi zár
dájára 500 forintot, a piaristáknak iskolára 400 forintot, a 
káptalannak misealapitványra 1000 forintot; egyházi ruháit 
részint utódjának, részint a székesegyháznak hagyományozta. 
Meghalt 1773 ápril 3-án.

Kaprinay III. 130. Steinhuber II. 321. N ag y i. 299. R óka; Vita Ignatii 
Koller de Nagymánya episcopi Vesprimiensis. Posonii, 1775. Vitae Vesprimien- 
sium Praesulum 488—498. Lányi; Magyarföld egyháztörténetei III . 129. Ma
gyar clerus érdemei II. 51.

1752 január 29—1759. G a lá n th a i E sz te r h á z y  K á ro ly
gróf. Született Pozsonyban, 1725 május 4-én; atyja Ferencz, 
tárnokmester, anyja Pálffy Szidónia. Iskoláit Pozsonyban 
kezdte, s midőn 16 éves korában felvették az esztergomi 
egyházmegye papnövendékei közé, Nagyszombatban folytatta 
s Rómában végezte. 1744 szeptember 20-án már rátóthi pré
posttá lesz. 1748-ban szenteltetik fel Rómában. Hazajővén, 
néhány évig Pápán él nem annyira mint földesur, mint 
inkább a plébános kisegítője, aki kész örömmel osztotta meg 
annak teendőit a hitoktatásban, a gyóntatásban, a betegláto
gatásban. 1752 január 24-én esztergomi kanonokká és egy
úttal szenttamási préposttá neveztetik ki. Mondják kor
társai, hogy szerénységének tiltakozását e kitüntetés ellen, 
gr. Csáky Miklós prímásnak úgyszólván erőszakkal kellett 
elnyomnia és őt rávennie a javadalom elfogadására. 34 éves. 
volt, midőn 1759-ben a király a váczi püspöki székre emelte.
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Mint püspöknek életrendje, napi foglalkozása pontosan ki 
volt szabva; sz. miséje után néha a gyóntatószékbe ült, máskor 
betegekhez sietett, azután kihallgatásokat adott, elnökölt a 
szentszéki üléseken stb. Nagyon mértékletesen élt, a fényt, 
zajt, pompát nem szerette. Vácz városát tetemesen meg
nagyobbította, növendékpapjainak számát növelte, és nagy 
áldozattal az új székesegyház felépítésébe kezdett, midőn a 
király őt 1761 -ben az egri püspökségre áthelyezte. Itt szán
déka volt a római sz. Péter-bazilikához hasonló templomot 
építeni, e czélból azt több ízben le is festeti, ámde a közbejött 
akadályok meggátolják őt terve kivitelében. Ehelyett azon
ban úgy püspöksége területén, mint saját birtokain számtalan 
templomot, plébániát és iskolát építtetett. íg y : Bakta, Ber- 
senszög, Deménd, Felső-Tárkány, Gyöngyös-Püspöki, Moklós, 
Kápolna, Kerecsend, Kis-Köre, Kömlő, Sarud, Szirák, Tisza- 
Kürth, Tisza-Nána, Tisza-Püspöki, Tisza-Örs, Zsértz díszes 
templomaikat; Bakta, Bersenszög, Fel-Németh, Felső-Tár
kány, Héjcze, Kápolna, Kerecsend, Keresztes-Püspöki, Kis- 
Köre, Kömlő, Szirák, Tisza-Kürth, Tisza-Nána, Tisza-Püs- 
pöki, Tisza-Örs, Zsértz kényelmes plébániai épületeiket és 
iskoláikat köszönhették neki. Más helyeken ismét oltárokat, 
tornyokat stb. emeltetett. Ugyanily bőkezűséggel áldozott 
Isten házának díszítésére Pápa, Ugod és Devecser nevű 
uradalmaiban is. Hogy többet ne említsünk, a szép pápai 
templom is neki köszönheti pompáját. Abaujban a mind
szenti, Zemplénben a butkai templom, Szabolcsban a nád
udvari plébánia szintén az ő áldozatkész lelkületét hirdetik. 
Hogy sz. Istvánnak az egri egyház iránt tanúsított kegyes
ségéért kegyeletét tanúsítsa, alapítványt tett, hogy a sz. 
jobb alatt a sz. Zsigmond kápolnában éjjel-nappal lámpa 
égjen. A templomokat Rómában másoltatott képekkel, 
drága egyházi ruhákkal és felszerelésekkel ajándékozta meg. 
A papneveldét kibővittette. Amíg a kor, a szakadatlan munka 
végleg ki nem merítette erejét, nem mulasztott el egyetlen 
vasárnapot vagy ünnepet, hogy reggeli 6 órakor mondott 
sz. miséje után le ne ült volna a gyóntatószékbe, s ameddig 
csak gyónója akadt, ott ne maradt volna. Nem volt szék-
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helyén közájtatosság, vagy ünnepélyesebb isteni tisztelet, 
amelyen meg ne jelent volna. Hogy az ifjúság tanítását és 
nevelését előmozdítsa, megalapította a hires egri lyceumot, 
amelyet 1784 november 18-án II. József császár is megláto
gatott, sőt megcsodált, különös elismerését fejezve ki a 
gazdag könyvtár és csillagvizsgáló felszerelése felett. És nem 
csak megteremtette ez intézetet, hanem fennállását gazdag 
alapitványnyal a jövőre nézve is biztositá. Egyik előkelő 
történetírónk írja felőle, hogy: »az egri szemináriumban ta
lálta volna a szent milánói érsek Borromeo Károly bibornok 
terveinek és óhajainak leghübb képét, mert Eszterházy őt 
tűzte ki példányképül. Egészen kanonikus módon, megérke
zése és a vizitáczió terve tudtul adásával évenkint bejárta 
megyéjét, de azért váratlanul is megjelent gyakran s ahol 
kicsapongásba vagy hanyagságba sülyedve látta a papot, 
mindjárt magával vitte, magános czellát rendelt részére és 
maga érintkezett vele folyton, bünbánat és lelki felemelke
dés eszközlése czéljából. A nevelés, a valláserkölcsi nevelés 
feküdt a szivén, nem kiméit e czélra sem költséget sem 
fáradtságot s paloták városává tette székhelyét, melynél 
nagyszerűbbek máig sem szolgálnak hazánkban a nevelés 
czéljainak. O a legjobban egyesítette magában a magyar 
főur büszkeségét a katholikus főpapok konzervativizmusával. 
Egyháza jogainak törhetetlen védelmezője, aki nem törődött 
azzal, hogy ellenállásával magára vonja a felség neheztelé
sét, s a ki jogosan hivatkozhatott arra József császár intéz
kedéseivel szemben, hogy roppant jövedelmeit minden külső 
kényszer nélkül az egyház javára fordította.« A nagynevű 
egyházfejedelemnek éppen halála előtt 15. évvel egy ízben 
halálahirét költötték. A hir még az örök városba, a pápai 
udvarba is eljutott. VI. Pius állítólag ekkor ezekkel a sza
vakkal közölte környezetével a szomorú tudósítást: »meg
halt Eszterházy Károly; nagy püspököt vesztett el benne 
az egyház.« Az uralkodó 1782-ben a sz. István-rend nagy 
keresztjét és csillagát ajándékozta neki; ő azonban nem 
akarta elfogadni e kitüntetést. Meghalt Egerben 1799 már- 
czius 14-én.
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A tudományoknak és irodalomnak nem csak pártfo
gója, hanem művelője is volt. Művei: i. Három üdvös- 
séges kérdés. Pest, 1751. — 2. Epistola pastoralis. Agriae, 
1774. — 3. Reflexiones episcopi in Hungária anno 1775. 
Consilio Regio Locumtenentiali repraesentatae. Agriae, 1775. 
— 4. Edictum episcopale jubilaei anno 1775 Romae cele
brati. Agriae, 1776. — 5. Epistola pastoralis de poenitentia 
agenda et de Rosario. Agriae, 1776. — 6. Epistola encyclica 
circa decretum Tolerantiae Josephi II. Agriae, 1782. — 7. 
Epistola pastoralis (Agriae), 1790. — 8. Decretum episcopale 
jubilaei a. 1795 imperati. Agriae, 1795. — 9. Utasítás mikor 
és mi módon kelljen az idétlen és veszedelemben forgó kis
dedeket megkeresztelni. Eger, 1796. — 10. Epistolae circu
lares, pastorales etc. ab anno 1709 in Dioecesi Agri ensi 
emanatae.

Kaprinay III. 13 1. Tudományos Gyűjtemény 1819. évf. V. 2—32. 
Karcsú V. 217— 220. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei III . 141. Magyar 
clerus érdemei II. 42. Nagy I. IV . 90. Szinnyei II. 1451. Marczali: 
Magyarország története II. József korában. Budapest, 1885. II. 156— 158. 
Zelliger f i 3.

1752 január 29 -1755. N é m e tu jv á r i B a tth á n y i J ó z s e f
gróf. Született Becsben, 1727 január 30-án; atyja Lajos, a 
későbbi nádor, anyja Kinszky Teréz. A gimnáziumot 
Kőszegen, a bölcsészetet, jogot és theologiát pedig Nagy
szombatban végezte, mint a generalis papnevelő növen
déke, ahol a theologiából Prileszky János jézustársasági 
atyától magán utón nyert oktatást. Felszenteltetvén, 1751 
május hó i i -én mondotta Pozsonyban első szent miséjét. 
Már a következő évben, 1752 január 29-én esztergomi ka
nonokká s barsi főesperessé neveztetik ki az alig 25 éves 
ifjú, s még ugyanezen évben a rátóthi prépostságot is 
elnyeri. 1753-ban vasvári, 1755-ben pozsonyi préposttá, 
1759-ben pedig erdélyi püspökké lesz. Megérkezvén Ró
mából a megerősítés, deczember 2-án Bécsben Migazzi érsek 
által püspökké szenteltetik és 1760 február 10-én ünne
pélyesen elfoglalta székét. Alig töltött azonban itt néhány 
hónapot, midőn Mária Terézia királynő őt 1760 május 22-én 
áthelyezi a kalocsai érsekségre, amely méltóságában XIII. 
Kelemen pápa deczember 15-én meg is erősítette. Erdélyi 
működésének rövid ideje alatt Kolozsvárott a katholikus
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vallásra áttért gyermekek neveltetésére házat rendezett be, 
a királynő által Nagyszebenben alapított árvaházban pedig 
ezentúl is 50 árvát helyezett el saját költségén. Még mielőtt 
érseki székét ünnepélyesen elfoglalta volna, alaposan ismerni 
óhajtván egyházmegyéje viszonyait, összeiratta a plébániákat, 
s azután három jezsuita atyát, egy magyart, egy németet és 
egy horvátot küldött a hívek közé, hogy őket a katholikus 
hit tanaira oktassák és egyes helyeken missiókat tartsa
nak. Sőt személyesen is nem egyszer felkereste az isko
lákat, ahol kiváló előszeretettel figyelte meg a kicsinyek 
előre haladását s szorgalmukat atyai dicsérettel, apró aján
dékokkal jutalmazta, fejlesztette. 1762-ben kieszközölte, hogy 
káptalanénak tagjai violaszinü biretumot viselhessenek, miu
tán pedig azt tapasztalta, hogy a kanonokok szerfelett cse
kély jövedelemmel rendelkeznek, amiből alig lehetséges 
állásukhoz mérten megélni, az 1763. évtől a következő 
segélyt rendelte számukra az érsekség jövedelméből: a pré
post részére 100 mérő tiszta búzát, 100 mérő kevertet, 30 mérő 
árpát, 40 mérő zabot; az olvasókanonoknak 80 mérő tiszta, 
ugyanannyi kevert búzát, 38 mérő árpát és 40 mérő zabot; 
az éneklőkanonoknak 60 mérő tiszta és kevert búzát, 25. 
mérő árpát, 40 mérő zabot; az őrkanonoknak 50 mérő tiszta, 
ugyanannyi kevert búzát, 24 mérő árpát és 40 mérő zabot; 
az 5. kanonoknak 40 mérő tiszta, 60 mérő kevert búzát, 
20 mérő árpát és 40 mérő zabot; ezenkívül a prépostnak 
1200, a többieknek 1000 fej káposztát, valamint a prépost
nak 50, az olvasókanonoknak és éneklőkanonoknak 40, az 
őrkanonoknak 35, az utolsó kanonoknak 30 darab bárányt. A 
harmadik évben még ezzel sem elégedve meg, pénzbeli segély
ben részesítette őket, a nagyprépostnak 300, az olvasókanonok
nak 200, az éneklőkanonoknak egy soproni javadalmat, az 
őrkanonoknak 200, a mesterkanonoknak 150 irtot utalvá
nyozván. 1766-ban pedig 800 frtot juttatott a nagyprépostnak, 
400-at az olvasó- és éneklőkanonokoknak és 200-at az őr
kanonoknak. 1763 május 16-án az egész egyházmegyében 
egyházlátogatást rendelt el, a melyet ő maga végzett. Nád
udvaron 5000 forint költséggel új templomot és plébánia
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lakot épített, a szeminárium építését befejezte és 10,000 
forintnyi költséggel berendezte, a kegyesrendiek megtelepí
tésére 15,000 irtot tett le. Mindezt áz 1764. és 1765. évek
ben. 1766-ban 30 nemes származású ifjú befogadására alkal
mas nevelőintézetet emelt, amelynek czéljaira évi 5310 frtot 
szánt. 1768-ban 6000 forintot áldozott egy nyomda felállí
tására. Bácson 1500 írtért lakást vesz a plébánosnak, s 
ugyanitt 25,000 írton templomot emel. Kalocsán megnagyob
bítja a plébániát 200 írtért, Micske 14,000 frtot kap tem- 
plomépitésre. 1768-ban 7000 írttal segíti az árvízkárosultakat. 
Székesegyházának díszítésére 14,000 forintot áldoz, s 6000 
írtért harangokat, 4000-ért pedig orgonát szerez bele. De ki 
tudná minden alapítványát, adományát, segélyét számon 
tartani és elsorolni!

Az isteni Gondviselés 1776-ban úgy intézkedett, hogy 
elszólittatván a kalocsai érseki székről, január i-jétő még 
ennél is fontosabb és fényesebb állást foglaljon el, a 
legelsőt a magyar egyházban: az esztergomi érsekét, az 
ország prímásáét. 1778-ban pedig bibornokká avattatott, s a 
bibornoki kalapot 1782 ápril 12-én maga VI. Pius pápa 
tette fejére bécsi látogatása alkalmával. Huszonhárom éven 
át állott a magyar egyház élén, mint annak leghívebb vé
delmezője, folytonos küzdelemben használván legjobb tudá
sát, erejét, tehetségét a katholiczizmus védelmezésére, kivált 
József császár uralkodásának idején, amidőn a törvénytelen 
intézkedések mindmegannyi támadások voltak az egyház 
jogai, érdekei ellen. Nem engedi terünk, hogy főpásztori 
működését csak főbb vonásaiban is ismertessük. Áz ezen 
kor történetére utaljuk az olvasót, ahol minden lapon fog 
találkozni az ő nevével. Mi csak ismételjük, amit egyik 
írónk mondott felőle: »az egyház szabadsága benne meg- 
mentőjét, a religio éber őrét, a haza alkotmánya hiv 
bajnokát tisztelte; s primási, főpásztori eljárásában őt kevés 
érte utol, felül pedig nem multa senki sem.« Az ő idejében 
nyerte 1777-ben az esztergomi főkáptalan Mária Terézia 
királynőtől diszrendjét, a melyen sz. István királynak s az 
őt megkeresztelő sz. Adalbertnek képe látható. A káptalan
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hálából minden időkre úgy rendelkezett, hogy sz. Teréz 
napján a királynőért ünnepélyes sz. mise mondassék, ezen 
felül pedig minden egyes kanonok egy kis misét mond
jon el ugyanerre a szándékra. Miután pedig a besztercze- 
bányai, szepesi és rozsnyói püspökségek felállításával a fő
káptalan elesett a zólyomi, gömöri és tornai főesperességek- 
től, s ezáltal bizonyos mértékben rövidséget szenvedett, a 
királynő 1780-ban a nyitrai püspökség javaiból e veszteség 
pótlására a dömösi apátságot kiszakítván, az esztergomi 
káptalannak adományozta oly feltétel alatt, hogy ennek 
fejében három nyitraegyházmegyei növendékpap nevelteté
sének költségeit viselje. Batthányi meghalt Pozsonyban 
1799 október 23-án s ugyanitt temettetett el.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Panegyricus D. 
Ladislao regi Hungáriáé apostolico dictus. Viennae 1756. —
2. Exercitatio academica de conciliis. Vindobonae, 1757. —
3. Sermo Josephi e Comitibus de Batthán habitus Tyrnaviae
die 2. Julii 1776. dum Pallium Archiepiscopale suscepit. 
Tyrnaviae, 1776. — 4. Kanzelrede bey Eröffnung der
Visitation des Collegiatstifts und Stadt-Pfarr d. k. frei 
Krönungsstadt Pressburg den 20. Julii 1783 Pressburg. — 
5. Unterthänige Vorstellung des Cardinals Batthyan, Pri
mas von Ungarn an der Kaiser Joseph II. in Betreff der 
Kirchlichpolitischen Verordnungen. Rom, 1782. Ugyanaz 
olasz nyelven is. — 6. Hirtenbrief an die Ordensgeistlicher 
von Sr. Eminenz Josef Battian. 1787. — 7. Dictio in 
Sessione dietali 5. Martii anni 1791. Posonii, 1791. Ugyanez 
magyarul is, németül is. — 8. Egyéb országgyűlési beszédjei. 
Pest, 1795.

Kaprinay III. 131. Nagy I. Pótkötet n o .  Katona: Historia Colocensis 
ecclesiae II. 303—346. Lányi: Magyarföld egyháztörténetei III . 11b. Szinnyey 
I. 698. Zelliger 34. Bartay: Magyarország prímásai 182. Török: Magyarország 
prímása 177. Marczali: Magyarország története II. József korában II.

1752 január 29—1776. S k la b in a i é s  tr e b o s z tó i  R év a y
A n ta l gróf. Született 1718-ban Kis-Selmeczen, Turóczmegyé- 
ben. Atyja Péter, anyja Eszterházy Krisztina. Felvétetvén 
1737 november 9-én a nagyszombati papnevelőintézetbe, itt 
elvégezte a bölcsészeti tanfolyamot; 1738-ban pedig a Paz- 
maneumba ment a theologiára. Még mint növendékpap ne
veztetett ki 1741-ben rátóthi préposttá. 1743 január 22-én
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már pozsonyi kanonokká lesz, a rákövetkező évben pedig 
vágujhelyi préposttá, deczember 18-án megnyervén XIV. 
Benedek pápa engedélyét arra nézve, hogy mindkét java
dalmat élvezhesse, mely engedély később az esztergomi kano- 
nokságra is megujittatott. 1752 január 29-én az esztergomi 
káptalanban nyer stallumot, két nap múlva pedig sasvári 
főesperessé lép elő. Ugyanezen évben ez. curzolai püs
pökké is kineveztetik. 1754-ben Csáky Miklós prímás által 
püspökké szenteltetvén, mint suffraganeusa osztja meg 
vele a főpásztori teendőket. Midőn 1776-ban a rozsnyói 
püspökség felállittatott, a király őt helyezte az egyház
megye élére, mint a püspökség főpásztorát. Négy évig 
működött itt, áldásos tevékenységgel kormányozván a 
gOndjaira bízott egyházmegyét, midőn a felség őt a 
nyitrai püspöki székre helyezte át, az örökös főispáni 
tiszt nélkül, mit elődei 474 éven át viseltek. Miután a 
szentszék augusztus i-jén e méltóságában megerősítette, 
november 15-én ünnepélyesen elfoglalta székét. Rövid há
rom évre terjedő működése alatt Radosnán plébánia
lakot építtetett, Nyitrán pedig megalapította az elemi isko
lákat. Szélhüdés vetett véget életének Mocsonokon 1783 
deczember 26-án. Eltemettetett a nyitrai székesegyház sírbolt
jában 1784 január 2-án.

Két beszédje nyomtatásban is megjelent, czimeik: 1. 
Sermo habitus Rosnaviae die 21 Novembris anno 1776 dum 
prime cathedralem ecclesiam Rosnaviensem ingrederetur. 
Leutschoviae. — 2. Sermo ad Clerum suum dictus, dum 
episcopum Nitriensem inauguraretur. Tyrnaviae.

Kaprinay III . 131. Nagy I. IX . 698. Episcopatus Nitriensis memoria 
449. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 347. Capitulum Posoniense 279. 
Lányi: Magyarföld egyháztörténetei III. 123. Zelliger 434. Schematismus cleri 
Rosnaviensis 1897. 5. Reviczky: A vágujhelyi prépostság története 65.

1754 márczius 2—1768. D ab osi Gellérth J á n o s  L u k ács.
1720-ban a Pazmaneum növendéke, 1723 — 1724-ig pedig 
Rómában tanul a Collegium-germanico-hungaricumban. 1727 
január 2-án elfoglalja az ásványi plébániát, ahonnan 1729 
november 9-én Tardoskeddre, majd innen 1734 május 2-án 
Ürménybe megy át. 1744 október 18-án az insurgensekkel
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táborba száll, mint tábori pap, ahonnan csak 1745 ápril 
18-án tér vissza. 174g február 12-én szepesi, 1754 már- 
czius 2-án pedig esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1768 
október 22-én a semptei szőllőhegyen volt kint, hogy a szü- 
retelőkre felügyeljen; itt szélhüdés érte és alig hogy a hal
doklók szentségeivel ellátták, délután 6 óra tájban meghalt 
életének 67. évében. Temetésére, mely ugyanitt ment végbe, 
a káptalan megbízásából megjelent Nagy István szentgyörgy- 
mezei prépost.

Kaprinay III. 131. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 351. Stein
huber II. 331. Némethy 589.

1754 márczius 28—1777. P é sz a k i B a jzá th  J ó z se f .
Született Kis-Sallóban 1720 február 6-án. Atyja György, 
édes anyja Litasy Klára. Alsóbb iskoláit Esztergomban, 
a poezist és retorikát Pozsonyban végezte. 1738-ban véte
tett fel az esztergomi egyházmegye papnövendékei közé, s 
ugyanezen évben vette fel a kisebb rendeket is. Miután a 
bölcsészetet és theologiát Nagyszombatban a sz. Istvánról 
nevezett papnevelőintézetben jó eredménynyel elvégezte, gr. 
Zichy Ferencz püspök -1743 junius 8-án feladta neki· az 
alszerpapságot, junius 10-én pedig diakónussá s 21-én 
áldozárrá szentelte. Ekkor néhány évre az érseki helynök- 
séghez kerül titkárul. 1749-ben az egész káptalan és 
főként Galgóczy János püspök ajánlására - pozsonyi ka
nonokká neveztetik ki, ahonnan 1754 márczius 28-án az 
esztergomi káptalanhoz jön át; ahol 1755 szeptember 9-én 
komáromi főesperessé és szárvári apáttá, 1772 május 16-án 
pedig szenttamási préposttá lép elő. Az 1754-iki ország- 
gyűlésen mint a pozsonyi, az 1764-kin pedig mint az esz
tergomi káptalan követe vesz részt. 1765-ben udvari taná
csossá és a magyar kanczellária referensévé, 1773-ban pedig 
alkanczellárrá és titkos tanácsossá lesz. Mária Terézia ki
rálynő zágrábi püspökké is kiakarta nevezni, de ő nem volt 
hajlandó e kitüntetést elfogadni, miután nem bírta a horvát 
nyelvet, s így attól tartott, hogy nem fog híveivel közvet
lenül érintkezhetni. Beszélték ez időben, hogy 1777-ben, 
közvetlenül veszprémi püspökké történt kineveztetése után,
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József császár, körútja alkalmával, így nyilatkozott felőle 
Sümegen a vármegye tisztviselői előtt: »vagyon már püspök
tök, akivel ha meg nem elégesztek, soha senkivel sem.« Majd 
a kíséretében lévő magasrangu tisztekhez fordulva, ezeket 
jegyezte meg: »ha nyelveket bírna, akármelyik európai ud
varban beválnék miniszterelnöknek.« Mint a veszprémi egy
házmegye főpásztora, »nem irtózott a nap hevétől, sem a 
komor telek fergetegeitől, hanem fáradhatatlan szorgalma- 
tossággal munkálkodott az Ur szőllejében.« Kivált a jóté
konyság terén szerzett magának soha el nem évülő érde
meket. Adományainak, alapítványainak alig lehet teljes 
sorozatát összeállítani. 1781-ben Veszprémben 12 szegény 
tanuló javára 6000 forintnyi alapítványt tesz le. Ugyanezen 
évben a koldulni szégyenlő házi szegények javára 6000 frtot 
ajánl fel, amit 1791-ben tízezer, majd 1800-ban ismét 21 ezer 
forinttal gyarapit. 1781-ben a kórház és az árvaintézet 
alapjához 2000 írttal járult, s a szegény betegek élelmezésére 
5000 frtot ajándékozott. Kis-Ladányban, Csicsón, Nyirádon 
stb. templomokat építtetett. 1780-ban 20,000 frtot tett le 
szegényebb papjai segélyezésére; 1781-ben 20,000 frtot ál
dozott a veszprémi székesegyházra; 1779-ben a veszprémi 
plébánia javára 4000 frtot, a hajmáskéri, örsi, csököli, gör
geteg: plébánosok és kántortanitók javára 5000 frtot adott. 
1801-ben a szentgyörgyi templom, plébánia és kántori 
állásra 10,000 forintot ajánlott fel. 1781-ben a sz. Antia- 
templom felépítésére 4000 forintot, a sz. Imréről nevezett 
pozsonyi papnevelőintézetnek 2000 forintot adományozott. 
1779-ben a papnevelés ügyének előmozdítására 25,000 frtot 
ajánlott fel; 1791-ben a négy papnevelőintézeti tanár javára és 
egyúttal a papnövendékek létszámának szaporítására 77,000 
forintot tett le; ezenfelül a tanulmányi felügyelő fizetésére 
5503, a spirituáliséra 9000 frtnyi tőkét biztosított. Az újon
nan felszentelt áldozárok számára 4000 frtos misealapitványt 
tett. Az elaggott papok ellátására 23,000 forintot adott, 
amelyhez végrendeletében még 10,000 frtot csatolt. A ha
lála után fenmaradt 905,981 frthyi vagyonából végrendeleti 
intézkedése értelmében 422,500 forint jutott kegyes czélokra;
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és pedig a veszprémi székesegyházra 150,000 frt, a szegé
nyekre 150,000 frt, a plébánosok, kántortanitók javára, szent 
misékre stb. 82,500 forint, az úgynevezett Dávid-árvaházra 
pedig 40,000 forint. 1802 február 24-én fejezte az egyházra, 
az országra, híveire egyaránt hasznos és áldásos életét.

Kaprinay III. 131. Nagy I. I. 93. Rim ely: Capitulum Posoniense 280. 
Lányi: Magyar clerus érdemei II. 51. Magyarföld egyháztörténeti III. 130. 
R óka: Vitae Vesprimiensium Paesulum 499. Horváth János: Bajzáth Jósef 
veszprémi püspöknek nagy érdemei. Veszprém, 1802. 1 — 13. Zimányi L. Oratio 
de laudibus Josephi Bajzáth episcopi Vesprimiensis, Vesprimii, 1802. 1— 28.

1754 szeptember 18—1773. T u rá n y i M árton . Született 
Pozsonymegyében, Dunaszerdahelyen. 1730-tól mint a sz. 
Istvánról nevezett papnevelő növendéke végezte Nagy
szombatban a bölcsészetet és theologiát. 1735 május 24-én 
plébános lett Jókán; 1747 május 19-én pedig Tardoskeddre 
ment át. Innen nevezték ki 1749-ben pozsonyi, 1754 szep
tember 18-án pedig esztergomi kanonokká, ahol 1757 de- 
czember 5-én nyitrai főesperessé lép elő. Bírta ezenfelül 
a madocsai és a murakereszturi apátságokat is. Meghalt 
1773 május 20-án Nagyszombatban. Végrendeletében 1000 
forintot hagyományozott a jókai templomban végzendő szent 
misékre és tekintélyes összeget juttatott a káptalani szegény
alapra.

Kaprinay III. 131. Szabó kézirata 96. Rimely: Capitulum Posoniense 
280. Némethy 997.

1756 február 26 — 1783. S z e n t iv á n y i S z e n t iv á n y i R a fa e l.
Született Csaláron, Nógrádmegyében. Mint a generalis pap
nevelőintézet növendéke a bölcsészeiből 1740-ben baccalau
reussá, 1741-ben pedig magisterré avattatik. Ugyanitt vé
gezte 1745-ben a theologiát. 1747 junius 22-én elnyeri a 
felsőludányi plébániát, amelynek élén áll egészen 1754-ig. 
Mint a vallási ügyek tárgyalására kinevezett királyi biztos 
lesz 1756 február 26-án pozsonyi kanonokká, 1756 február 
26-án pedig az esztergomi káptalanhoz neveztetik ki, ahol 
1758 szeptember 4-én nógrádi főesperessé, 1769 junius 
7-én olvasókanonokká lép elő. Ekkor már thénői prépost 
volt, nemsokára pedig arbei püspökké lett. 1777 ápril
14-én az olvasókanonokságot felcseréli a szenttamási pré-

24
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postság javadalmával. Meghalt Nagyszombatban, 1783 októ
ber 27-én.

Egy beszéde nyomtatásban is megjelent ezzel a czim- 
mel: Nagyméltgú . . . Batthányi József ú rn ak ... midőn 
ns. Esztergom vármegyének főispánságába Kisasszony havá
nak 13. napján 1776 esz. beiktattatott. Sz. R. által tett üd
vözlése. Nagyszombatban, Ur 1776. esztendejében.

Kaprinay III. 131. Nagy I. X . 627. Német.hy 961. Zelliger 507. Ri- 
m ely: Capitulum Posoniense 280.

1756 szeptember 4—1771. O k o lic sá n y i M ihály . Szüle
tett 1712-ben, Zemplénmegyében, Körtvélyesen. Tanulmá
nyait Eperjesen és Kassán végezte, majd mint az esztergomi 
egyházmegye növendékpapja Nagyszombatban megszerzi a 
bölcsészetből a tudori rangot. 1745 —1748-ig Rómában a 
Collegium-germanico-hungaricumban hallgatja a theologiát 
s itt nemcsak kitűnő szellemi képességeivel, nemcsak kiváló 
előmenetelével, hanem magaviseletével is legnagyobb meg
elégedését vívja ki elöljáróinak. A collegiumból 1748 ápril 
13-án távozik mint áldozár s a theologia doktora. 1749 
márczius 26-án plébánossá lesz Harkácson, ahol 1753-ig 
működik, midőn szepesi kanonokká neveztetik ki. 1756 szep
tember 4-én az esztergomi káptalanban nyer javadalmat, 
majd 1760 november 7-én honti főesperessé lép elő. Ugyan
ezen hó 28-án nagyszombati plébánossá választják meg és 
elnyeri a poroszlói apátságot, 1770 márczius 10-én pedig 
gömöri főesperessé lesz. Meghalt Nagyszombatban 1771 
márczius 6-án, életének 59. évében.

Kaprinay III. 13 1. Szabó 108. Nagy I. VIII. 208. Steinhuber II. 331. 
Néraethy 828.

1757 október 4—1761. N e d e c z e i N e d e c z k y  Á dám  Mi
h á ly .  Atyja Gábor, anyja Leszenyei Nagy Klára. 1721 —- 
1726-ig a Pazmaneum növendéke, 1731 január 13-án elfog
lalja a badini plébánia-javadalmat, innen 1734 január 13-án 
Pojnik- és Libetbányára, majd 1738 márczius i-jén Szászra, 
s végre 1747 október 6-án Rózsahegyre megy át. 1752 
február 10-én pozsonyi kanonokká s azután liptói préposttá, 
1757 október 4-én pedig esztergomi kanonokká neveztetik 
ki. Négy évvel később ugyanezen a napon a nagyszombati



371

ferenczrendiek templomában, éppen prédikálás közben, hirte
len roszul lesz, leviszik az egyik szobába, feladják neki az 
utolsó kenetet és meghal.

Kaprinay III. 132. Szabó 174. Nagy I. V III. I I I .  Rimely: História 
collegii Pazmaniani 354. Capitulum Posonjense 280. Némethy 812.

1758 julius 23—1773. U n g e r se h ü tz i B e r e h to ld t  F e r e n c z
báró. Régi osztrák nemesi családból származott; atyja Adám, 
anyja Aichbühl Mária. Született Nagyszombatban 1730 junius
24-én. Testvéreivel együtt az 175i-iki országgyűlésen honfiu- 
sittatott. Alsóbb iskoláit születése helyén, a bölcsészetet 
Bécsben s a theologiát 1749 — 1752-ig Rómában végezte a 
Collegium-germanico-hungaricumban. Innen visszatérvén, egy- 
ideig Csáky Miklós prímás udvarában nyert alkalmazást, 
mig 1754 márczius 20-án verebélyi plébánossá és alesperessé 
lett. 1758 julius 23-án neveztetett ki esztergomi kanonokká, 
1760 szeptember 19-én barsi főesperessé, 1761-ben, mindjárt 
a jézustársasági atyák távozása után, a Pazmaneum kor
mányzójává, 1764-ben kapornoki apáttá, 1766-ban novii ez. 
püspökké és érseki helynökké. 1773 február 27-én elnyerte 
a pozsonyi prépostságot, 1776 január i-jén pedig Mária 
Terézia királynő az újonnan felállított beszterczebányai püs
pökségre emelte őt. 1778-ban a szentkereszti, 1779-ben a 
túróczi, 1780-ban a bajmári, 1781-ben az alsózólyomi, 1783-ban 
a felsőzólyomi, 1784-ben pedig a beszterczei esperességi ke
rületekben egyházlátogatást tartott. Midőn a győri püspök 
elhalálozott, II. József császár úgy rendelkezett, hogy helyébe 
Berehtoldt kerüljön. O azonban nem volt rávehető, hogy a 
dús jövedelmezőségű püspökséget a hasonlíthatatlanul sze
rényebb beszterczebányaival felcserélje, mert tudta, hogy a 
császár azzal a tervvel foglalkozik, hogy ez esetben az utóbbi 
püspökséget feloszlatja. Nem sokára másként is magára vonta 
a császár haragját. Az 1783-iki nagy tűzvész által nagyon 
érzékenyen megkárosodott főpap, nem tudott azonnal kellő
képen gondoskodni kispapjainak elhelyezéséről. Midőn II. 
József erről értesült, azt irta felőle, hogy »Berehtoldt ha 
úgy járna el, mint az a püspökhöz és lelkipásztorhoz illik, 
a maga lakását engedné át szemináriumnak. Politikai és
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egyházi dolgokban — folytatja — nagyon használatos a 
birkabőr, de önző és hasonleső farkasok öltik fel, kik a 
Zwanzigersuchtban szenvednek.« A császár azt is meghagyta 
a kanczellárnak, hogy e sorait közölje híven a püspökkel. 
Ez azonban a megrovást mégis helyesebbnek látta elhall
gatni. Alapítványokra összesen vagy 16,000 frtot áldozott. 
Ebből 12,000 frt kamatjait papjai közt rendelte évenkint 
felosztatni, 1000 frtot a szegények kaptak, 500-at az egy
házmegyei alap és az elaggott papok intézete, egy rész 
pedig különféle misealapitványokra fordittatott. Még 1780-ban 
kineveztetett titkos tanácsossá. Meghalt Szent-Kereszten, 
1793 augusztus 14-én délelőtt 10 óra tájban, életének 63. 
évében; ugyanitt lett eltemetve 18-án.

Több munkája megjelent nyomtatásban. Úgymint: 1. 
Sermo habitus Neosolii die 28 Octobris, 1776. Posonii. 
Ugyanez német nyelven is. — 2. Praxis juvandi ad bene 
moriendum. Sacerdotibus Dioecesis Neosoliensis oblata. Neo
solii, 1776. — Tägliche Erinnerung des Todes. Neusohl, 
1791. Ugyanez tótul.

Kaprinay III. 132. Nagy I. II. 7. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
329. Capitulum Posoniense 246. Ipolyi: Schematismus historicus Dioecesis Neoso
liensis 1876. 9— 23. Steinhuber II. 325. Némethy 494. Szinnyei I. 898. Mar- 
czali: Magyarország története II. József korában II. 186.

1760 ápril 19—1805. B u zln i K e g le v ic h  Z s ig m o n d  gróf. 
Született 1732 május 4-én; atyja József, tornai főispán és 
koronaőr, anyja Tavonath Teréz. 1749-ben felvétetvén az 
esztergomi egyházmegye növendékei közé, a bölcsészetet a 
nagyszombati generalis papnevelőben elvégzi, s mint ennek 
tudora megy Rómába, ahol 1752 — 1755-ig a Collegium- 
germanico-hungaricumban a theologiát hallgatja, s ebből is 
tudorrá avattatja magát. Az intézetben minden tekintetben 
úgy viselte magát, hogy mint a kollégiumi feljegyzések
ben olvassuk »omnibus esset admirationi.« A Gondviselés 
kiváló tehetséggel áldotta meg. Az egyházjogból két dis- 
putácziót is tartott, amelyeknek egyikét XIV. Benedek pá
pának ajánlotta. Visszatérvén Magyarországba, 1759-ben 
pozsonyi, 1760 ápril 19-én pedig esztergomi kanonokká 
neveztetik ki. Ekkor azonban már bírta a rátóthi prépost-
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ságot is, amelyet egészen 1777-ig élvezett. A káptalanban 
1762 május 3-án szentistváni préposttá, s 1776 ápril 30-án 
nagypréposttá lépett elő, már mint makári czimzetes 
püspök. Meghalt Nagyszombatban 1805 deczember 19-én. 
Végrendeletében 4500 frtnyi alapítványt tett egy növendék
pap ellátására. A nagyszombati Orsolyák zárdájára 1000 irtot, 
a sz. Istvánról nevezett papnevelőre 500 irtot, az elaggott 
papok intézetére ugyanennyit, az esztergomi székesegyház 
építésére 200 irtot, a káptalanra 3000, a kiskőrösi haran
gokra 1800, a letkési templomra 1000, a valkóczira 300, a 
gyerkire 1500, a németapátira 500, a zsemlérire 1000, ugyan
ennyit- az epölyire, a tonaira, a nagy- és kislehotaira, s a 
nagylehotai káplán eltartására szintén 1000 irtot hagyomá
nyozott. Hagyatékának többi részét pedig megosztotta a 
káptalani birtokokon lévő templomok és a tornai, kistapol- 
csányi és szolczáni kórházak közt.

Művei: 1. S. S. D. N. Benedicto XIV. Theses ex 
dissertatione canonica de celebratione Missarum, quas in 
Collegio Germanico et Hungarico publice deiendendas pro
posuit. Romae, 1755. — 2. Sermo . . . habitus Tyrnaviae 
die Il-da Julii 1776. Tyrnaviae. — 3. Sermo die XV. 
octobris Anni 1717 dum Mariae Theresiae — munificentia' 
Insigne Capitulare — reciperet Metropolitanum Capitulum 
Ecclesiae Strigoniensis. Tyrnaviae. Ugyanez németül is. 
— 4. Tractatus de Incarnatione. Actibus humanis. Ro
mae, czimü kézirata pedig a főegyházmegyei könyvtárban 
őriztetik.

Kaprinay III. 132. Kemp 17 1. Steinhuber II. 348. Nagy I. VI. 153. 
Zelliger 227. Rimely: Capitulum Posoniense 281. Fasciculi ecclesiastico litterarii. 
Pest, 1841. I. 232. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 30.

1760 augusztus ,1 —1780. H y r o ss  J á n o s . Született 
Szent-Mihályúron, Nyitramegyében. 1735-től a Pazmaneum 
növendéke. 1740 ápril 21-én iktattatik be az almási plébánia
javadalom birtokába, s ugyanitt szerzi meg magának 1744 
szeptember 27-én a nagyszombati egyetemen a hittudomá
nyokból a doktorátust. 1745 april 26-án a hédervári plébá
niára megy át, ahol alesperessé lesz. 1754-ben pozsonyi, 1760 
augusztus i-jén esztergomi kanonokká neveztetik. A kápta-
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latiban 1763 október 22-én tornai, 1776-ban pedig sasvári 
főesperessé lép elő. A pápa protonotariusává tette és elnyerte 
a tatai apátságot is. Meghalt Nagyszombatban 1780 január
19-én. Végrendeletében a czabai plébániára 1000, a főszékes
egyházra 300, a szent-mihályúri plébánia és kántortanitói 
állás javára 1000, a szobira szintén 1000, más jámbor czé- 
lokra pedig 4250 frtot hagyományozott.

Nyomtatásban megjelent műve : Clypeus fortium. Na
hum. c. 2 .  V .  3 .  Az az : Igaz keresztyén nemes vitéznek erős 
paissa, amaz — Baranyai János e tündérvilágból kiszóllit- 
tatott idejének 88 esztendejében. Nagyszombat, 1776. Kéz
iratban maradt: De deo uno et trino. Viennae, 1715. 3 kötet 
a főegyházmegyei könyvtárban.

Kaprinay III. 132. Rimely: Historia Collegii Fazmaniani. 351. Capitu
lum PosOniense 280. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Szinnyei IV . 1488. 
Némethy 640. Szöllősy: A  m. kath. papság irodalmi munkássága. Uj Magyar 
Sión 1886. évf. r 16.

1762 ápril i i — 1779. R ic h v a ld sz k y  G y ö r g y . Született 
Bártfán. 1744-ben mint a nagyszombati generalis papnevelő 
végzett növendéke s már felszentelt áldozár, a hittudomány
ból baccalaureussá avattatik. Elvégezvén tanulmányait Bar- 
kóczy Ferencz gróf, egri püspök, oldala mellé veszi titkár
nak. Ugyancsak az egri egyházmegyében jut az első 
magasabb kitüntetéshez is, amidőn 1754-ben kanonokká 
neveztetik ki. Midőn azután Barkóczyt a király 1761 május
13-án áthelyezte az esztergomi érseki székre, az új prímás 
őt is sietett egyházmegyéjébe átvenni és 1762 ápril 11-én 
stallumhoz juttatta az esztergomi káptalanban, már mint 
egri szentistváni prépostot. Főpásztorának nagymértékben 
kivívott jóindulata itt is gyors emelkedést és különféle kitün
tetéseket biztositótt számára. 1763 január 10-én szentgyörgy- 
mezei préposttá és székesegyházi főesperessé, 1776 szeptem
ber 22-én őrkanonokká, 1777 april 14-én pedig olvasó
kanonokká lép elő. Mikor ez utóbbi javadalmat elnyerte, 
már érseki helynök volt, nemsokára pedig felszentelt 
püspökké lett. Bírta ezen kívül a kapornaki apátságot is. 
Ebben az időben bizonyos kéllemetlenségek merültek fel 
egyrészt a prímás, másrészt a főkáptalan tagjai közt, akik
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közül többen az ő befolyásának tulajdonítván e dolgokat, 
nem titkolták iránta neheztelésüket. Mire ő kitérni óhajtván 
az izetlenkedések elől, kieszközölte a prímásnál, hogy a 
helybenlakás kötelezettsége alól felmentve Kapóra akon élhes
sen. Itt is halt meg nem sokkal ezután 1779 augusztus 7-én. 
A szentgyörgymezei templom felépítéséhez tekintélyes ösz- 
szeggel járult hozzá.

1764-ben egy röpiratot irt, amely azonban ekkor 
csak kéziratban forgott a közönség kezén, s csak 20 
évvel később jelent meg nyomtatásban Bécsben. Ebben 
éles hangon támadja meg a kormányt s a magyar 
közjog szellemével is merőben ellentétes tanokat hirdet a 
nemesség politikai súlyának biztosítására. Ugylátszik elmé
letével a középkori arisztokraczia felélesztését czélozta. Köny- 
nyen érthető, hogy a röpirat udvari körökben a legnagyobb 
visszatetszést keltette s csakhamar lépéseket tettek a pamphlet 
elterjedésének meggátlására. Maga Mária Terézia királynő 
hagyta meg deczember 16-án kelt leiratában a kamarai 
elnöknek, hogy nyomoztassa ki a szerzőt s megfenyitése 
végett tegye meg a szükséges lépéseket. Egyúttal kiadatott 
a parancs a röpirat példányainak megsemmisítésére. Ez 
meg is történt, amennyiben a röpirat Pozsony piaczán 
megégettetett. A szerzőt azonban nem sikerült kipuhatolni. 
A nyomtatásban megjelent pamphlet czime: Vexatio dat 
intellectum. Manuscriptum sub diaeta regni Hungáriáé 
anno 1764 uulgatum, et mox 12. Cal. Mart, an 1765 in 
foro publico per manus carnificis combustum, cum omnia 
illa, quae nunc regno huic accidunt, in eodem praedicta 
habeantur, unacum facta super eodem scripto apologia ad 
perpetuam rei memoriam nunc primum typis excusum. Hely 
és év nélkül.

Kaprinay III. 132. Szabó 42. Kemp 171. Zelliger 437. Ballagi: A  po
litikai irodalom Magyarországon 18.25-ig. Budapest, 1888. 87. Schematismus 
Agriensis 42.

1763 január io—1801. F á b a  S im o n . Született Szlopnán 
Trencsénmegyében 1731-ben. 1751-ben mint a sz. Istvánról 
nevezett papnevelőintézet növendéke a bölcsészetből magis- 
terré avattatott. 1754 julius 22-én Révay Antal gróf segéd
püspök mellé került szertartónak, majd szentszéki jegyző, 
utóbb pedig érseki irodaigazgató lett. 1763 január 10-én 
iktattatott be esztergomi kanonoknak, megmaradván érseke
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oldala mellett. 1770 márczius 10-én, már mint keői prépost 
honti főesperessé, 1777 april 14-én szentgyörgymezei pré
posttá és székesegyházi főesperessé, 1783 november 14-én 
pedig olvasókanonokká neveztetik ki. Miután belefáradt a 
szakadatlan munkába, melyet mint olvasókanonok több éven 
át odaadó szorgalommal végzett, többszöri kérelme után 
felmentetett ez állásától, és 1787 január 15-én éneklő
kanonokká lett. 1791-ben nemességet nyert. A valóban 
szentéletü férfiú Nagyszombatban halt meg, 1801 már
czius 21-én. Végrendeletében az egyházmegyei czimekre 
egyenkint 100—100 forintot, a nagyszombati apáczákra 200 
irtot, az elaggott papok intézetének 150 frtot, a szilágyi, 
zsitvagyarmathi és szentgyörgymezei templomokra 900 frtot, 
a szebellébi és nyékire 1000 frtot, a pozsonyi Emericanumra 
1000 frtot, a szlopnai templomra, plébániára és szegényekre 
2200 forintot hagyományozott.

Az irodalom terén kivált mint egyházi költő tűnt ki. 
Müvei: 1. Augustae. Theresiae. regi. apostolico. principi piae, 
felici, justae, insignis, ordinis, equitum. Sancti. Stephani, regis, 
et apostoli. Hungarorum. instauratori. — in. sempitermum. 
gratiae, monimentum. Posonii (1760). — 2. Carmen panegy
ricum, festis honoribus — Ignatii Koller — dicatum. H. és 
é. η. — 3· Carmen panegyricum Festis honoribus Franc, e 
Com. Barkóczy. Tyrnaviae, 1761. — 4. Elegia honoribus 
Josephi e Com. Batthiányi — Pesthini, 1776. — 5. Oratio
nes dictae . . . cardinali et . . . principi . . . Josepho e comiti
bus de Batthyán. Budae, 1778. — 6. Latin sz. beszéd Jakiin 
István 50 éves kanonoki jubileuma alkalmával 1785 ápril 24.
— 7. Faba Simonis . . . carmina. Cassoviae, 1799. — 8. Si
monis Faba . . . carmina, e posthumis MSS. Posonii, 1804.
— 9. Dissertatio de jure catholicae Religionis in Hungária. 
Tyrnaviae, 1781 — czimű munkáját pedig kéziratban őrzi 
a főegyházmegyei könyvtár.

Kaprinay III . 132. Szabó 43. Nagy I. IV . 105. Lányi: Magyar clerus 
érdemei II. 30. Fasciculi ecclesiastici litterarii I. 229. Szinnyei III. 3. Zel-
liger 115·

1763 február 3—1767. K oled a  G y ö r g y . A szepesi káp
talannak volt tagja, mielőtt 1763 február 3-án esztergomi 
kanonokká neveztetett volna ki. Mindössze csak annyit 
tudunk életének történetéből, hogy a hittudományokból meg
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szerezte magának a tudori oklevelet, mint kanonok pedig 
a B. Szűznek Abrahámról nevezett apátja volt, és egyideig 
Szent-Ben edeken működött, mint a káptalani javak felügye
lője. Meghalt 1767 szeptember 14-én és eltemettetett a 
Bakacs-kápolnában. Végrendeletet nem hagyván hátra maga 
után, hagyatékából az esztergomi székesegyház 1460 frtot, 
a helembai kápolna 200 frtot, a kiskeszii 80 frtot, a rakon- 
czai templom pedig 200 forintot kapott.

Kaprinay III. 132. Szabó 174. Keirip 171. Lányi: Magyar clerus ér
demei II. 28.

1763 augusztus 26—1787. M a g y a r g y e r ő m o n o s to r i
K em én y  L ászló  gróf. Született Erdélyben. Atyja kálvinista 
vallásé volt s csak midőn fia 15 éves lett, tért vissza ezzel 
együtt az egyház kebelébe. Előbb Kolozsvárott tanult, majd 
a horvát collegiumban Bécsben, az 1745. évben pedig a 
Pazmaneumnak lett növendéke. 1750-ben Rómába megy s 
1754-ig a Collegium-germanico-hungaricumban hallgatja a 
theologiát. Az évkönyvek kitűnő növendéknek mondják, 
annak daczára, hogy nem volt valami fényes tehetségekkel 
megáldva. Visszatérvén hazájába, 1756 május 13-án Nyitra- 
Egerszeghre megy plébánosnak. Innen lett kinevezve eszter-. 
gomi kanonokká 1763 augusztus 26-án. 1767-ben elnyeri a 
zebegényi apátságot, 1772 május 16-án tornai, 1777 ápril
14-én nógrádi s 1783-ban nyitrai főesperessé lép elő. 
Az 1787. évben Erdélybe utazott rokonai látogatására. Itt 
heves lázba esik és szeptember 29-én szülői házában elhalá- 
lozik. Végrendeletében közel 1000 forintot hagyományozott 
egyházi czélokra.

Kaprinay III. 133. Nagy I. VI. 181. Rimely: Historia collegii Paz- 
maniani 352. Steinhuber II. 344. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Né- 
methy 680.

1766 márczius 29—1798. G a lg ó c zy  F e r e n c z . Született 
Galánthán. Növendékpappá lévén, mint a sz. István-papnevelő- 
intézet növendéke 1738-ban a bölcsészeiből baccalaureussá, 
a rákövetkező évben pedig magisterré avattatik. 1740-ben 
elöljárói Rómába küldik a Collegium-germanico-hungari- 
cumba a theologiára. Miután azonban folytonos főfájásban
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szenvedett 1742-ben az orvosok tanácsára visszatért ha
zájába. Azon a napon, a melyen búcsút vett az inté
zettől, a rector feljegyezte az évkönyvbe, hogy távo
zása az egész collegiumot fájdalommal töltötte el, mert 
igazán kitűnő tehetség és emellett angyali lelkű ifjú 
volt. 1752-ben Pápán találjuk őt mint plébánost. 1764 ápril 
14-én pozsonyi, 1766 márczius 29-én pedig esztergomi kano
nokká lesz. Ugyanebben az évben a Pazmaneum kormány
zójává, majd 1768-ban beszterczei apáttá neveztetik ki. A 
káptalanban 1772 május 16-án lépett elő komáromi főespe
ressé. A király a sz. István-rend kiskerésztjével tüntette ki. 
Meghalt Nagyszombatban 1798 október 27-én, 78 éves korá
ban. Végrendeletében a főszékesegyházra 100, a galánthai 
templomra 1000, a pápaira 200, a pápai koponyahegyre 100, 
az elaggott papok intézetének javára 100 és egyéb jótékony- 
czélokra 3651 forintot hagyományozott.

Több halotti beszédje nyomtatásban is megjelent. Úgy
mint : i . A meggyőzhetetlen leghatalmasabb római császár
nak, Első Ferencznek, németországi és jeruzsálemi királynak 
külső és belső drága jó erkölcsei. Pozsony, (1765.) — 2. A 
Mélt. gróff Bathiani Lajos Németh-Újvár örökös urának, 
magyarországi palatínusnak nagy érdemei. Pozsony (1766.) 
— 3. Sacerdos magnus, az az a Méltgs Gusztim János nyit- 
rai püspöknek nagy érdemei. Nagyszombat, 1777.

Kaprinay III. 133. Nagy I. IV . 317. Steinhuber II. 333. R im ely : 
Capitulum Posoniense 281. Historia Collegii Pazmaniani 329. Némethy 584. 
Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Zelliger 146. Szinnyei III. 960.

1767 október 19—1804. N a g y  I s tv á n . Komáromban 
született, nemes származású szülőktől. 1745-ben vétetett fel 
a budai papnevelőbe; 1749-ben, mint másodéves theologus, 
s a sz. Istvánról nevezett nagyszombati papnevelőintézet nö
vendéke a bölcsészet magisterévé avattatik; ugyanitt végzi 
el tanulmányait az 1750. évben. Ugyanebben az esztendőben 
február 18-án elnyeri a gyerki plébániát, s 1753 augusztus
30-án leteszi a hittudományokból a doktorátust. 1757 október
5-én a deméndi, majd 1764 junius 27-én a nagysarlói plé
bániára megy át, kineveztetvén egyúttal a lévai kerület 
alesperesévé. 1767 október 19-én installáltatik esztergomi
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kanonoknak; 1770 május 7-én zólyomi főesperessé. 1776 ápril 
30-án szentistváni préposttá, ugyanezen évben sz. György
ről nevezett Csanádi préposttá, 1779 augusztus 19-én pedig 
olvasókanonokká lesz. E javadalmát azonban 1783 október
27-én felcseréli a szenttamási prépostsággal. Már 1777-ben 
érseki helynökként működik Esztergomban, ahonnan ugyan
ezen minőségben a következő évben Nagyszombatba megy 
át. Emellett felszentelt püspök és apostoli protonotarius is 
volt, a ki nemcsak a káptalanban, hanem a közéletben is 
előkelő nevet vívott ki magának, s akinek tanácsát Batthyáni 
prímás minden bonyolódottabb ügyben ki szokta kérni. Meg
halt Nagyszombatban 1804 május 5-én. Hagyatékából a fő
székesegyházra 150, az egyházmegyei alapra 100, az elaggott 
papok intézetének 200, az izsai templomra, melyet 963 forin
ton helyreállittatott, 150 forintot juttatott.

Kaprinay III. 133. Szabó kézirata 43. Nagy I. V III. 86. Némethy 809. 
Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29.

1768 november 8—1790. R ig lic z e i L u z s in sz k y  L ászló
báró. Atyja János; született Osgyán, Trencsénmegyében. 
A nagyszombati egyetemen 1751-ben a bölcsészetből bacca
laureussá, 1752-ben pedig magisterré a vattatik. A theölogiát. 
Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban hallgatja 
1753—1756-ig. Visszatérvén hazájába, 1757 augusztus 31-én 
a szklabonyai plébánia-javadalomba iktattatik be, 1763-ban 
pedig a szécsényi kerület alesperesévé neveztetik ki. 1764 
ápril 23-án lesz pozsonyi, 1768 november 8-án esztergomi 
kanonokká. 1769 augusztus 7-én elnyeri a B. Szűzről neve
zett esztergomi apátságot, majd a Pazmaneum kormányzá
sával bizatik meg. Ugyanezen évben nógrádi főesperessé, 
1776 október 23-án szentgyörgymezei préposttá és székes- 
egyházi főesperessé, s végre 1777 ápril 14-én őrkanonokká 
lép elő. 1780 október 27-én hippói püspökké és érseki hely- 
nökké neveztetik ki. Meghalt Nagyszombatban 1790 novem
ber 4-én.

Nyomtatásban megjelent munkája: Divus Jvo in aca- 
démica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica dictione pa
negyrica celebratus. Tyrnaviae, 1742.



380

Palkovics: Apparatus ad Historiam E. M. Strigoniensis I. 251. Nagy I. 
V II. 587. Steinhuber II. 513. hibásan írja, hogy 1773-ban lett esztergomi 
kanonokká. Rimely: Capitulum Posoniense 329. Némethy 753. Zelliger 300.

1769 junius 20—1786. F iló  J á n o s . Született Nyitrán. 
1739-ben mint a Pazmaneum növendékével találkozunk vele. 
1748 juíius 25-én elnyeri a turolukai plébániát, ahonnan 
1756 julius 12-én Szobotistra kerül. Itt kivált az anabaptis
ták megtérítése körül szerez magának érdemeket, mely 
fáradozásában néhány jézustársasági atya s a földesúr, Nyáry 
József gróf, volt segélyére. 1764-ben szepesi kanonokká 
neveztetik ki, 1769 junius 20-án pedig az esztergomi kápta
lanban nyer stallumot, ahol 1773 márczius i-én barsi főes
peressé lép elő. Egy ideig Budán a Széchenyi-collegiumnak 
volt kormányzója s bírta a B. Szűznek Abrahámról nevezett 
apátságát is. Példás életét hosszas betegeskedés után Nagy
szombatban fejezte be 1786 november 12-én. Végrendeletében 
a káptalani birtokokon lévő plébániák javára 1000 frtot 
hagyományozott, Miaván pedig alapítványt tett.

Művei: 1. Knezstvo podle Rádu Melchyzedecha gak 
we znamenitém Rode sláwnu ozdobu, Tak skrze sláwny 
Rod w Cyrkwi S. obzwlásstne prospjwanj w Boha bőgném 
zivote spusobugjcy Predloáeni w Kázany Kdyá w Chráme 
Páne Jablonickém Oswjceny Pán Groff Révay János . . . 
Trnawe, 1711. — 2. Introductio novelli operarii ad exponen
dam variis exerrantibus doctrinam verae ac salvificae reli
gionis. Tyrnaviae, 1773. — 3. Jus paturae pro Novello in 
Vinea Domini operario deductum ex demonstrato Fine Ho
minis. Tyrnaviae, 1781. — 4. Salutatio Cardinalis principis 
Primatis, Archiepiscopi Strigoniensis Josephi e Comitatibus 
Batthyány. Tyrnaviae. — 5. Kéziratban, az esztergomi fő
egyházmegyei könyvtár birtokában : Vexatio dat intellectum.

Palkovics I. 251. Nagy I. IV . 175· Rimely: Historia Collegii Pazma- 
maniani 350. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Némethy 571. Welliger 128. 
Szinnyei III. 481.

1770 márczius 3—1783. S c h w a r tz e r  J á n o s  L ajos báró. 
Svédországból származott el hozzánk. Gyermekéveiről, ifjú
ságáról mit sem tudunk. 1767-ben már a pozsonyi káptalan
ban találjuk őt. 1770 márczius 3-án esztergomi kanonokká 
lesz, a rákövetkező év február 9-én pedig nagyszombati 
plébánossá választatik. Nemsokára casari apáttá és apostoli
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protonotariussá is kineveztetik. 1779 ápril 23-án lemond 
plébániájáról és elnyeri az újonnan visszaállított riyitrai nagy- 
prépostság javadalmát, megtartván egyúttal az esztergomi 
kanoniát is. Mint ilyen ez. bozoni püspökké neveztetik ki. 
Midőn 1780-ban meghalt Lukácsy János nyitrai káptalani 
helynök, a káptalan reá bízta az egyházmegye kormányzását. 
Kezdetben ezen megbízatásának meg is felelt, de később 
folytonos utazgatással töltötte idejét. így az 1782 — 1783-ki 
telet is egy orosz herczeg kíséretében Francziaországban 
tölté. Ezen költséges kedvtelése következtében az anyagi 
tönk szélére jutott, és közel 34000 forintnyi adósságba 
verte magát. Az esztergomi káptalan ennélfogva 1783- 
ban zár alá tette jövedelmét s a 800 forintnyi személyi 
járandóságon felül lévő összeget lefoglalta. Ugyanebben az 
évben még ennél is nagyobb kellemetlenség érte, amennyi
ben II. József császár, miután a megengedett időn túl tar
tózkodott külföldön, összes jayadalmaitól megfosztotta. Ké
sőbb azonban ismét sikerült neki a váczi káptalanban 
javadalomhoz jutnia. Meghalt 1801-ben. Kor társai mint jeles 
szónokot ismerték és dicsérték.

Néhány beszéde nyomtatásban is megjelent, úgymint: 
i. Lobrede auf den Heil. Stephanus König von Ungarn, 
gehalten an dessen Festtage in der Domkirche zu Tyrnau. 
Tyrnau, 1771. — 2. Rede an . . .  . Herrn Anton Grafen von 
Reva, Bischoffen zu Neutra, als er das Bissthum antratt. 
Tyrnau (1780). Ugyanez latinul is.

Palkovics I. 251. R iraely : Capitulum Posoniense 281. Vagner: Adalé
kok 71. Némethy 915. Zelliger 471.

1771 február 11—1780. N y itr a s z e r d a h e ly i  S z e r d a h e ly i  
G ábor. Született Nyitraszerdahelyen 1742 október 16-án; 
atyja Imre, csak később tért vissza a lutheránus vallásról 
az egyház kebelébe, anyja Bossányi Anna. Midőn elhatáro
zását, hogy az egyházi pályára lép, anyjával közölte, ez 
egy máig meglevő levélben, meghatóan, szerető szivének 
egész melegségével figyelmezteti őt, hogy ezt csak azon 
esetben tegye, ha valóban hivatást érez magában Isten szol
gálatára. Felvétetvén az esztergomi főegyházmegye kötelé
keibe, 1757-ben a pozsonyi Emericanumban, 1758—1760-ig
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pedig a nagyszombati generalis szemináriumban tanul. 
1761-ben Rómába megy s itt a Collegium-germanico-hun- 
garicumban hallgatja négy éven keresztül a theologiát. 
Ugyanitt a hittudományok tudorává avattatik. Visszatérvén 
Magyarországba, 1766 január i-jén Pestre küldetik káplán
nak ; de már október 30-án elnyeri a vadkerti plébániát, 
ahol 1767-ben egyúttal alesperessé lesz. 1768-ban az eszter
gomi érseki helynökséghez titkárnak, majd irodaigazgatónak 
neveztetik ki, 1771 február 11-én pedig esztergomi kano
nokká lesz. 1772-ben nyeri el a poroszlói apátságot s meg- 
bizatik a sz. Istvánról nevezett papnevelő kormányzásával. 
1774-ben a káptalani javak igazgatóságát ruházzák rá, míg 
1776-ban Batthyáni prímás oldalkanonokjává teszi. Ugyan
ezen évben lesz a hétszemélyes tábla tagjává és curzolai 
ez. püspökké. 1780-ban megválik az esztergomi káptalantól 
és váczi nagypréposttá és püspöki helynökké neveztetik ki 
s mint ilyen 1781-ben Migazzi bibornok által nilopolisi 
püspökké szenteltetik fel. Végre 1800 augusztus 16-án a 
király a beszterczebányai püspöki székre emeli őt. 1801 
márczius 24-én foglalta el püspöki székét s ez időtől fogva 
úgyszólván egyedül csak főpásztori leendőinek s a tudomá
nyoknak élt. Egész egyházmegyéjében egyházlátogatást tar
tott. Közel 60,000 forintnyi költséggel felépiti a garamszent- 
kereszti templomot, égy másikat Koszorin építtet fel; Nyitra- 
Szerdahelyen már váczi nagyprépost korában emeltetett egy 
Isten-házát; ő vetette meg alapját a szentkereszti püspöki 
könyvtárnak. Végrendeletében alapítványt tesz a besztercze
bányai templomban végzendő katechezisre, egy másikat 
pedig a szentkereszti uradalom tüzkárosultjai javára. Meg
halt 1813 október 5-én. A beszterczebányai könyvtárban 
őrzött levelezését Ipolyi Arnold szándékozott kiadni.

Katona szerint következő művei: 1. De tolerantia, 2. 
De bonis ecclesiesticis, névtelenül jelentek meg. Egyéb 
munkái: 3. Oratio ad Suam Majestatem Caesareo-Regiam 
— dicta Vienne, 5. Septembris, 1765. 4. Oratio ad Suam 
Majestatem Caesareo-Reginalem. 5. Oratio ad Suam Celsi
tudinem Regiam Archi-Ducem Josephum. Pestini, 1795. 6. 
Summa pastoralis officii ex institutione parochi, eximii olim
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praeconis verbi Dei P. Pauli Segneri S. J. extracta. Vacii,
1801. — 7. Statuta ecclesiastica Dioecesis Neosol. Neosolii,
1802. —- 8. Sermo occasione consecrationis Ecclesie S. Crucis. 
Schemnicii, 1811. — 9. Ceremoniae Missae Solemnis. Neosolii, 
1805. — 10. Sermo — occasione adaperti neoerecti Semi
narii Cleri junioris et Lycei Episcopalis habitus. Neosolii, 
1807. — i i . Reő o hodnosti svatych kosteluw nového zákona. 
1811, vytisstená v Banskéj Stiavnicy u Frantisska Jána 
Sulzera knihtiskára.

Palkovics I. 251. Nagy I. X I. 355. Ipolyi: Schematismus historicus 
23—30. Némethy 1041. Magyar Sion 1889. évf. 75. Zeitiger 572.

1772 junius 3—1802. D r a v e c z k y  F e r e n e z . Született 
Varasdon 1725 junius 12-én. 1749-ben akalocsai érsek által 
Rómába küldetik a Collegium-germanico-hungaricumba, ahol 
négy éven keresztül hallgatja a theologiát. Az intézet év
könyvének feljegyzése szerint, egyaránt kedves volt elöljárói 
és társai előtt, példás magaviseleté, jámborsága, szelíd ter
mészete és udvarias modora miatt; s bár középszerű tehet
ségekkel volt megáldva, szorgalmával mégis szép eredményt 
ért el tanulmányaiban. 1753-ban tér vissza hazájába, s már 
október 10-én a tornamegyei almási plébánia vezetésével 
bizatik meg. Itt egész 1768-ig működik, amikor szepesi 
kanonokká lesz. 1772 junius 3-án tagjává lesz az eszter
gomi káptalannak, ahol 1773 julius 23-án nyitrai főesperessé, 
1783 november 14-én szentgyörgymezei préposttá és szé
kesegyházi főesperessé, 1790 november 8-án pedig őrkano
nokká lép elő. Életrajzírói mind kiemelik életszentségét. A 
szentgyörgymezei templom és plébániaiak nagy részt az ő 
költségén építtetett fel. Meghalt 1802 junius 18-án életének 
76. évében. Végrendeletében az esztergomi főszékesegyházra 
1000 frtot, a papnevelőre 500, a papnevelői elöljárókra 500, 
a Bakacs-kápolnában végzendő istentiszteletre 1300, az egy
házmegyei alapra 1000, az elaggott papok intézetére 3000, 
a ferenczrendiekre 2000, a nagyszombati Orsolyákra 2000, 
a szentgyörgyi kegyesrendiekre 2000, szombati napon az ő 
háza előtt égő lámpa előtt végzendő litániára 1000 forintot 
hagyományozott. A székesfehérvári káptalannak 800 forintot 
adományozott. Hagyatékának egy részét pedig felosztotta a
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káptalani birtokokon lévő egyházak, úgyszintén az eszter
gomi és szentbenedeki kórházak közt.

Több asketikus munkát irt s adott ki. Ilyenek: i. 
Arcta Via, Vita Pia, Seu Salutaria quaedam maedia ad has 
in offenso pede decurrendas, longo labore parta, usuique pub
lico edita. Tyrnaviae, 1797. Megjelent ezenkívül magyar, 
német és tót nyelven is. — 2. Defensio Beatissimae Virgi
nis Dei Genitricis Mariae Contra nostrae tempestatis Haere- 
ses. Tyrnaviae, (1791.) — 3. Cantico per tutti i giorni festivi 
della beatissima Vergine Maria. Composito dal Rev. Signor 
Canonico Francesco di Draveczky de eadem. Tradotta dal 
Tedesco dal Signor Capitanio di Philippini nella casa degli 
invalidi. Tyrnavia, 1801. Ugyanez franczia nyelven is.

Palkovics I. 251. Steinhuber II. 347. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 
30. Fasciculi ecclesiastici-litterarii I. 229. Némethy 549. Zelliger 99. Szinnyei 
II. 1083.

1773 márczius i —1800. P ó k a te le k i K on dé M iklós.
Született Újfalun, Dunaszerdahely mellett, 1730-ban; atyja 
Gáspár. Gimnáziumi tanulmányait a pozsonyi Emericanum- 
ban, a bölcsészetet és theologiát Nagyszombatban végezte, 
a generalis papnevelőben, az 1749—1756. évek alatt. Ugyanitt 
lett 1751-ben a bölcsészetből baccalaureussá, 1752-ben pedig 
magisterré. 1754-ben segédlelkésznek rendeltetik Szerda
helyre, 1757 február 20-án pedig elnyeri a csötörtöki plébá
niát, ahonnan 1758 márczius 6-án Felbaárra megy át, ahol 
a plébánia felépítése az ő fáradozásainak köszönhető. Itt 
működött 1765-ig, midőn deczember hóban szepesi kano
nokká, majd schavniki apáttá neveztetett ki. 1772-ben Bécsbe 
megy, mint a Pazmaneum igazgatója. 1773 márczius i-jén 
lesz tagjává az esztergomi káptalannak, ahol 1777 ápril 
14-én honti, s 1780 február 24-én sasvári főesperessé lép 
elő. Tagja volt a királyi ítélőtáblának. 1792 deczember 
g-én Batthyáni prímás Pesten belgrádi püspökké szenteli 
és mint ilyent segédpüspökévé teszi. 1799-ben a szék'ürese- 
dés idején, mint káptalani helynök viszi az egyházmegye 
ügyeit. 1800 augusztus 16-án a nagyváradi püspöki székre 
emeltetik, melyet a következő év ápril 21 -én foglalt el. O 
kezdette meg a püspöki könyvtár rendeztetését és díszítését. 
U gyancsak ő tette kényelmesen járhatóvá a főszékesegyház-
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hoz vezető utat, minek folytán ezt később is sok időn át 
Kondé-útnak nevezték. A székesegyház mellett új papnevelő
intézet építését tervezte, de ennek kivitelében 1802 deczem- 
ber 17-én bekövetkezett-halála megakadályozta.

Országgyűlési beszédjeit kiadta 1795-ben.
Palkovics I. 251. Nagy I. V I. 338. Zeitschrift von und für Ungarn. 

1802. II. 335. Tertina M. Memória Inaugurationis Pontificiae Nicolai Khonde. 
Debrecini czimü munkájában azt Írja, hogy Pókatelken született 1732-ben. 
Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 329. 1762-re teszi szepesi kanonokká való 
kineveztetését. Magyar Sión 1892. évf. 56. Némethy 696. Zelliger 257. Sche
matismus historicus 99. Szinnyei VI, 902.

1773 május 25 — 1795. O k o lic sá n y i Im re . Szepes- 
megyei származású; atyja Imre, anyja Berzeviczy leány. 
Mint a sz. Istvánról nevezett papnevelőintézet növendéke, 
1753-ban a bölcsészet baccalaureusává, 1754-ben pedig ma- 
gisterévé lesz. Theologiai tanulmányait ugyanitt fejezte be 
1759-ben, miután a megelőző évben a hittudományokból is 
baccalaureussá avattatott. 1759 ápril i-jén Lévárdra küldik 
segédlelkésznek, de már egy év múlva elnyeri a csorbái 
plébánia-javadalmat. 1768-ban szepesi kanonokká, 1770-ben 
ugyanitt őrkanonokká, 1775-ben pedig landeki apáttá lesz. 
1773 május 25-én helyet nyer az esztergomi káptalanban, ahol 
1779 szeptember 7-én szentistváni préposttá lép elő. Már 1778- 
ban ansariai ez. püspökké és kir. tanácsossá neveztetik ki. 
1782-ben Batthyáni prímás oldalkanonokjává teszi, 1783-ban 
pedig a magyar udvari kanczelláriához megy tanácsosnak és 
előadónak. II. József alatt ugyan megszüntettetett ezen állás, 
de midőn ennek halálával 1790-ben újból visszaállíttatott, ő is 
ismét elfoglalta hivatalát. Meghalt Bécsben 1795 julius 4-én.

Palkovics I. 251. Szabó kézirata 81. Nagy I. V III. 207. Némethy 827.

1773 julius 23 —1804. S zab ó A n d rá s . Született Nyéken, 
Hontmegyében, nemes származású szülőktől 1738 január 
10-én. Tanulmányait Nagyszombatban a sz. Istvánról neve
zett papnevelőben és 1752-től Bécsben a Pazmaneumban 
végezte. 1759-ben a bölcsészet magisterévé, 1760-ban pedig 
a hittudományok baccalaureusává avattatik. 1763-ban mint 
házasságvédő működik az esztergomi szentszéknél s egyúttal 
a generalis papnevelő aligazgatója. 1768-ban az érseki

25
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helynökség irodaigazgatója, majd pozsonyi kanonok és apos
toli protonotarius lesz. 1773 julius 23-án installáltatik esz
tergomi kanonoknak, 1775-ben a Pazmaneum kormányzásával 
bizatik meg, 1778-ban pedig Kér. sz. Jánosról nevezett budai 
préposttá neveztetik ki. Egy ideig mint a budai egyetem 
hittudományi karának rectora működik itt. 1783 november
17-én nógrádi főesperessé lép elő, 1785-ben pilisi apáttá 
s a pozsonyi generalis papnevelő igazgatójává, 1788-ban 
novii ez. püspökké, s 1795 julius 15-én szentistváni préposttá 
lesz. 1800-ban érseki helynökké neveztetett ki, mig végre 
1804 julius 4-én a király az újonnan felállított kassai püs
pökséget adományozta neki. 14 éven át állott egyházmegyéje 
élén ; kötelességeinek teljesítésében mindenkor pontos, ön
maga iránt szigorú, buzgó főpásztor volt, aki híveinek bő
kezű, jószivü atyja tudott lenni. Meghalt 1819 szeptember 
27-én életének 82. évében.

Palkovics I. 251. Szabó kézirata 81. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani 330. Capitulum Posoniense 281. Schematismus cleri Cassoviensis 1839. 81. 
Tudományos gyűjtemény 1819. X . 121.

1774 junius i i  —1784. Iv á n c s ic s  J á n o s . Született Ko
máromban 1722 november 25-én. 18 éves volt midőn be
lépett a Jézus-társaságába. Elvégezvén tanulmányait, Komá
romba küldetett hitszónoknak; majd Nagyszombatban tanár- 
kodott, 6 éven át a bölcsészetet, egy éven keresztül a 
történelmet adván elő. 1761-ben spiritualis lett a Pazma- 
neumban, 1762-ben pedig a dogmatika tanára a bécsi egye
temen. 1770—1773-ig tanulmányi felügyelőként, működik 
Nagyszombatban. Midőn rendje eltörültetett, 1774 junius 
i i  -én esztergomi kanonokká neveztetett ki, majd siklósi 
apáttá s 1775-ben a nagyszombati generalis papnevelő igaz
gatója lett. 1780 márczius 3-án honti főesperessé lép elő. 
Szélhüdés vetett véget életének 1784 julius 17-én. Végren
deletében a fehérvári káptalanra 500 frtot, az Orsolyák 
nagyszombati zárdájára 3000, a nagyszombati ferenezrendiekre 
100, a csiffári templomra 300, a táthi, kicsindi egyházakra 
200—200, az esztergomi káptalanra 1000, más egyházi ezé- 
lokra 2440 forintot hagyományozott.
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Több bölcsészeti munkát irt. Ezek: i. Prosopopejae ex 
sacris literis desumptae. Cassoviae, 1747. — 2. Elementa 
Opticae. Tyrnaviae, 1750. —· 3. Universae matheseos brevis 
institutio theoretico-practica. Tyrnaviae, 1752. — 4. Panegyri
cus D. Ignatio dictus. Tyrnaviae, 1753. — 5. Institutiones 
Logicae in usum discipulorum conscriptae. Tyrnaviae, 1754. 
— 6. Institutiones metaphysicae in usum discipulorum con
scriptae. Tyrnaviae, 1758. — 7. Institutiones Physicae. Tyr
naviae, 1759.

Palkovics I. 251. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Rim ely: Histo
ria Collegii Pazmaniani 339. Zelliger 203. Szinnyei V. 205. Stoeger: Scriptores 
Societatis Jesu Viennae, 1856. 157.

1776 ápril 18—1787. M iháld i S p lé n y i F e r e n c z  báró. 
Született' Ternyén, Sárosmegyében, 1731 november 23-án. 
Atyja Gábor, lovassági tábornok, édes anyja gr. Berényi 
Katalin. Szive hajlamát követve már kora ifjúságában 
belépett a Jézustársaságba, 1747 október 31-én. Miután el
végezte tanulmányait, és a hittudományok tudorává avat
tatta magát, egy ideig mint tanulmányi felügyelő működött 
a Pazmaneumban, később pedig a Therezianumban. Azután 
mint tanár az erkölcstant és egyházjogot adta elő. 1768— 
1774-ig a lőcsei és a nagyszombati convictusnak volt igaz
gatója. Jézustársaságának eltörlése után 1776 ápril 18-án az 
esztergomi káptalanban nyert javadalmat, ahol 1784 augusz
tus 2-án honti főesperessé lépett elő. Ez időtájban nyeri el 
a sümegi apátságot is, majd 1787 augusztus havában a király 
a váczi püspökségre emeli, 1792-ben pedig v. b. t. tanácsossá 
nevezi ki. Mint püspök különösen Vácz városát részesítette 
több rendbeli jótéteményben. II. József császár idejében 
5808. forintot fizetett be az úgynevezett lelkészi pénztárba, 
s ugyanannyit fordított az erődítményekre is. Meghalt 1795 
deczember 22-én, életének 65. évében.

Palkovics I. 251. Szabó 109. Nagy I. X . 335. Karcsú V. 230.
1776 október 18—1796. H o lló sy  G y ö r g y . Miután el

végezte a Pazmaneumban tanulmányait, a nagyszombati érseki 
helynökséghez került, hogy itt a consistoriumi ügyek vég
zésében kellő jártasságra tegyen szert. Később az eszter
gomi szentszék jegyzője gyanánt működött több éven ke
resztül, egészen 1769-ig, amikor szepesi kanonokká és a

25*
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Széchenyi-szeminárium kormányzójává neveztetett ki. 1776 
október 18-án iktattatik be mint esztergomi kanonok, 1786 
november 13-án pedig barsi, majd 1787 november 24-én 
nyitrai főesperessé lép elő. Meghalt 1796 szeptember 8-án 
Esztergomban, ahol ez idő szerint mint a káptalani javak 
igazgatója működött.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 96. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani 347. Jánosnak nevezi őt.

1776 deczember 2 —1823. P e r é n y i Im re báró. Született 
Szőllősön, Ugocsamegyében 1746-ban; atyja Elek, anyja 
Perényi Katalin. Tanulmányait előbb Nagyszombatban a sz. 
Istvánról nevezett papnevelőintézetben, azután a Pazmaneum- 
ban végezte. Miután 1765-ben megszerzi a bölcsészeiből a 
tudori rangot, 1766-ban Rómába megy, ahol a Collegium- 
germanico-hungaricumban tanul 1769-ig. 1770-ben visszatér
vén hazájába, Révay Antal segédpüspök mellé kerül szer
tartónak, ahol azonban rövid ideig marad, mert már ápril
28-án plébános lesz Galánthán. 1774-ben szepesi, 1776 de
czember 2-án pedig esztergomi kanonokká neveztetik ki. 
1778-ban a Pazmaneum kormányzója, 1779 ápril 24-én pedig 
nagyszombati plébánossá választatik meg. 1787 január 15-én 
mint ez. bécsi püspök az olvasókanonokságra lép elő, 1806 
junius 23-án nagypréposttá lesz, 1809—1819-ig pedig mint 
káptalani helynök kormányozza az esztergomi egyházmegyét. 
Midőn Rudnay prímás 1820-ban a hazai törvényeknek meg
felelően visszavitte a káptalant Nagyszombatból Esztergomba, 
ő engedélyt nyert arra, hogy haláláig Nagyszombatban 
maradhasson. Ennélfogva a legközelebbi káptalani gyűlésen, 
május 18-án, a káptalan a prímás elnöklete alatt az olvasó
kanonokot Benyovszky Jánost tette meg helyettesévé, s ennek 
fejében a nagyprépostság jövedelmének égyharmadát is neki 
rendelte kiadatni. Perényi meghalt Nagyszombatban, 1823 
január 26-án.

Nyomtatásban megjelent munkái: 1. Köszöntő beszéd, 
midőn Szalai gróff Barkótzy Ferencz úr Esztergomi érsek 
a királyi-convictust Nagyszombatban kegyelmes látogatásá
val megvidámitotta. Nagyszombat, 1762. — 2. Magyar Ország 
Sz. Koronájának Buda várába Bétsből lett által vitele alkal
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matosságával. 1790. s. 1. — 3. Katekizmus, Melyben A 
keresztény Katholika Tudománynak rövid summáját öszve 
foglalta. Nagyszombat, 1804. Ugyanez tót nyelven is. —
4. Beszéd, mellyet midőn N. K. Nagyszombat várossá századik 
esztendejét, azon tsudának, melly az itt való plébánia tem
plomban lévő B. Szűz Mária siránkozó képén történt, ünne
pelte. Nagyszombat 1808. — 5. Lelki gyakorlások és énekek, 
melyeket az esztergomi feőmegyében lévő keresztény katho- 
likus hívek épülésére és hasznára egybefoglalt. Nagyszombat, 
1810. — 6. Hlawné őlanki wiri krestanskég katolickég krat- 
kim spósobem predloáenc. Tyrnawe, 1812. — 7. A katholika 
hitnek rövid főczikkelyi. Nagyszombat, 1812. — 8. Memo
riale meum, ut ira exulet, charitas augeatur. Tyrnaviae, 1819.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 30. Nagy I. IX . 237. Steinhuber II. 
330: R im ely: Historia Collegii Pazmaniani 330. Némethy 850. Zelliger 395.

1777 ápril 14 — 1807. G örgő i és T op orczi G ö r g ey
M árton . Szepesvármegye egyik ősrégi nemes családjából 
származott, ahol atyja, Ezekiel, alispán volt; anyja Péchy 
Anna. Kilencz éves koráig Pécsújfalun neveltette nagybátyja 
Péchy Zsigmond, azután a lőcsei convictusban tanult. Fel
vétetvén az esztergomi főegyházmegye papnövendékei közé; 
tanulmányait Nagyszombatban a sz. István papnevelőben 
végezte, ahol 1758-ban a bölcsészeiből baccalaureussá avat
tatok, 1763-ban elvégzi a theologiát és mint a helynökség 
protocollistája nyer alkalmazást. 1765 október 10-én elnyeri 
a püski plébániát, ahonnan 1775 január 5-én pozsonyi, majd 
17 77 ápril 14-én, már mint sümegi prépost, esztergomi ka
nonokká lesz. 1778-ban Batthyáni prímás maga mellé veszi 
oldalkanonoknak, 1787 november 24-én barsi, 1790 szeptem
ber 13-án honti főesperessé lép elő, 1791-ben tagja lesz a 
királyi táblának, 1802 augusztus 24-én szentgyörgymezei 
prépost és székesegyházi főesperes, 1803 november 25-én 
őrkanonok, 1805-ben felszentelt püspök, s végre 1806 
junius 23-án olvasókanonok lesz. A pápa protonotariusává 
nevezte ki, s több éven keresztül mint érseki hely- 
nök működött. Kiváló tulajdonai és képességei magára 
vonták az uralkodó figyelmét is, aki őt, a közel 70 éves 
aggot, 1807 augusztus i-jén a pécsi püspöki székre emelte. 
Uj méltóságát azonban még el sem foglalhatta, mert alig
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23 nap múltával meghalt Budán, ahol a kálvária hegyen el 
is temettetett. Hagyatéka a pécsi püspökség jövedelméből, 
a körülbelül három heti időre, 7230 írt 37 krajczárt kapott. 
Még életében 1000 forintot adományozott a fehérvári káp
talannak és 20 szegénynek. Végrendeletében pedig a követ
kező hagyományokat tette: a kezdő káplánok segélyezésére 
1600 forintot, a Bakacs-kápolnai és garamparti szombati 
isteni tisztelet megtartására 2000, Nepomuki sz. János 
oltárára 2000, az egyházmegyei czimekre 400, az esztergomi 
sz. kir. városi plébános és káplánok, valamint négy szegény 
fiú javára 10000, a máriavölgyi segédlelkészek fentartására 
8000, egy budai kápolnára 1500, a Görgey-család birtokain 
épült templomokra 6500 forintot juttatott.

Művei: 1. Igaz és kedves Jegyesse a mennyei Vőlegény
nek. Az az Okos Szűz és Boldog Apácza, Dicsőséges Szent 
Klára. Pozsony s. a. — 2. Encomia vitae S. Adalbert! epi
scopi et martyris. Tyrnaviae (1791). — 3. Sermo funebris 
tempore exequiarum M. Theresiae. Strigonii, 1781., kézirat
ban a főegyházmegyei könyvtárban.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 43. Nagy I. IV . 441. Brüsztle I. 508. 
R im ely : Capitulum Posoniense 282. Fasciculi ecclesiastico-litterarü I. 230. Lányi: 
Magyar clerus érdemei II. 30. Némethy 597. Zelliger 152. Szinnyei III. 1389.

1779 augusztus 19—1808. V ilt  J ó z s e f  Ig n á c z . Született 
Esztergomban, a Vízivárosban 1738 julius 2-án, ahol atyja 
Ferencz a várparancsnok mellett titkári állást foglalt e l; 
anyja Závody Zsuzsanna. Elvégezvén Esztergomban alsóbb 
iskoláit, 1754-ben felvétetett a főegyházmegye növendékei 
közé s tanulmányai befejezésére a Pazmaneumba küldetett. 
1761-ben felszenteltetvén, Pestre megy káplánnak. A kö
vetkező évben azonban vérhányás fogja el, amiből szeren
csésen felépül ugyan, de terhes állását többé el nem foglal
hatván, elöljárói előbb az esztergomi szentszéknél adnak 
neki alkalmazást, majd később a Haller grófok mellé küldik 
nevelőnek. 1768 május 4-én elnyeri a vadkerti plébániát, 
1776-ban pedig alesperessé neveztetik ki. Heves buzgósága 
ez idő alatt is többször annyira elragadta, hogy nem egy
szer vérző tüdővel jött le a szószékről. 1778 julius 30-án 
pozsonyi kanonokká és a nagyszombati convictus igazgató



391

jává lesz. 1779 augusztus 19-én iktattatik be esztergomi 
kanonoknak, 1784-ben pedig Szent-Benedekre megy praefec- 
tusnak. 1787 november 29-én honti, 1790 november 8-án 
székesegyházi főesperessé és szentgyörgymezei préposttá, 
1801 október 31-én pedig éneklőkanonokká lép elő. Már 
1786-ban érseki helynökké lesz, mely fontos tisztet 21 éven 
át viselte. 1801 február 15-én Nyitrán belgrádi püspökké 
szenteltetik fel. Főtörekvését a papnevelők ügyének rende
zése képezte. Nem nyugodott addig, mig a felség, II. József 
császár rendelkezéseinek hatályon kívül való helyezésével, 
vissza nem adta -az érsekségnek a Pazmaneum vagyonát,, s 
a nagyszombati papnevelőintézet épüléte, amelybe a császár 
1784-ben a rokkant katonákat szállásolta el, vissza nem 
adatott eredeti rendeltetésének, úgyszintén a pozsonyi Eme- 
ricanum is újra be nem népesült. 1806 junius 6-án a király 
győri , püspökké nevezte ki, éppen mikor valamely fontos 
ügyben királyi biztosként Kassán tartózkodott. Püspöki 
székét november 21-én foglalta el ünnepélyesen. Gyenge 
egészsége daczára — saját elbeszélése szerint életében több
ször mint 90-szer volt vérhányása — a legnagyobb lelki
ismeretességgel élt főpásztori hivatásának. Mint egyik élet- 
irójánál olvassuk »nyájjának üdvössége vezéreié hivatallyának 
tellyesitésében minden lépését, nyájját legelteté, nem magát, 
nyájjának javáért püspök, maga hasznáért csak keresztény 
vala.« Életében több mint 94000 forintot fordított jótékony 
czélokra. Jótéteményeiben részesültek a csesztvei templom 
és plébánia, a nagyszombati, pozsonyi, soproni, győri apácza- 
zárdák; a szegényebb plébánosok segélyezésére 6000 forintot 
tett le, alapítványt tett két növendékpap ellátására. S midőn 
1811 julius 14-én pappá szenteltetésének 50. évfordulóját 
ünnepelte, székesegyházának 40000 forintot s drága egyházi 
felszerelést ajándékozott. Meghalt 1813 október 5-én Rákoson, 
a győri püspökség Sopron melletti birtokán.

Jordánszky Elekhez, a későbbi esztergomi kanonokhoz, 
aki ifjú korában kedvelt pártfogoltja volt, intézett levelei 
máig megvannak a káptalani levéltárban. Nyomtatásban 
megjelent munkái: 1. Dictio — dum regimen almae dioe-



392

cesis Jaurinensis ritu solemni expesseret. Jaurini (1806). — 
2. Humfredi Ditton Veritas religionis Christianae ex Resur
rectione Jesu Christi demonstrativa methodo comprobata. 
Cura et impensis Josephi Vilt. Posonii, 1811.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 54. Nagy I. X II. 193. Rimely: His
toria Collegii Pazmaniani 348. Capitulum Posoniense 282. Katona: Historia 
Critica X III . 888. Fasciculi ecclesiastico-litterarii I. 238. Némethy 1022. Zelli- 
ger 555. Magyar Kurír 1814. I. 19. Jordánszky E lek: Vilt Jósef úrnak háladó 
s könyörgő áldozata alatt mondatott beszéd. Pozsony, 1811. 1— 33. Kopácsy 
Jósef: Halotti beszéd V ilt Jósef emlékezetére. Győr, 1813. 1 — 15.

1780 február io—1783. G ulik  L á sz ló . Theologiai ta
nulmányait Rómában a Collegium-germanico-hungaricumban 
végezte 1757—1760-ig; s mint az intézet történetírójánál 
olvassuk, ő is, mint az esztergomi egyházmegyebeliek mind, 
kiváló növendéke volt a kollégiumnak. Midőn innen haza
tért, 1760 junius 15-én Körmöczbányára küldetett káplán
nak, majd augusztus 5-én Nagyszombatba helyeztetett át 
hasonló minőségben. 1764 márczius 14-én a vágszerdahelyi 
plébániát foglalja el. 1775 augusztus 12-én pozsonyi, 1780 
február 10-én pedig esztergomi kanonok s egyúttal a Paz- 
maneum igazgatója lesz. 1783-ban pesti préposttá neveztet
vén ki, azzal a kéréssel fordult a prímáshoz, hogy mentse 
fel őt az ezen alkalommal szokásos megáldási szertartás alól, 
s engedélyezze számára e nélkül a főpapi jelvények viselé
sét. Az érsek megbízta helynökét, nézzen utána, történt-e 
már előbb is ehhez hasonló dolog ? A felelet úgy hangzott, 
hogy a levéltárban ilyesminek semmi nyoma. Ennélfogva a 
megáldás czéljából deczember 26-án Nagyszombatba rendel
tetett. Azonban már 27-én szélhüdés következtében elhalálo
zott Bécsben, ahol akkor tartózkodott. Végrendeletében a 
székesegyházra 2550 forintot hagyományozott.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 175. Steinhuber II. 333. Rimely: His
toria Collegii Pazmaniani 330. Capitulum Posoniense 282. Lányi: Magyar clerus 
érdemei II. 29. Némethy 601.

1780 deczember 29 — 1794. H o r th y  Ig n á e z . Született 
Rimóczon, Nógrádmegyében, nemes származású szülőktől 
1727-ben. Mint a sz. Istvánról nevezett nagyszombati pap
nevelőintézet növendéke, 1747-ben a bölcsészet baccalaureu
sává, 1748-ban pedig magisterévé avattatott. Ugyanitt fejezte
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be hittudományi tanulmányait 1752-ben, amikor február 
i-jén karkáplánná s márczius i-jén nagyszombati segéd- 
lelkészszé lett. 1754 szeptember 15-én elnyeri a ludányi plé
bániát, 1772 márczius 31-én pozsonyi és 1780 deczember
29-én esztergomi kanonokká neveztetik ki, ahol 1790 de
czember 13-án barsi főesperessé lép elő. Bírta az aszódi 
prépostságot is. Olyannyira bele tudott törődni a halál gon
dolatába, hogy kimúlása előtt körülbelül egy hónappal már 
ott állott házában elkészített koporsója. Meghalt i794julius
26-án. Végrendeletében a szécsényi plébániának 30 kapás 
szőllőt, az esztergomi káptalannak pedig 615 forintot hagyo
mányozott.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 113. Rimely: Capitulum Posoniense 282. 
Lányi: Magyar clerus érdemei II. 29. Némethy 629.

1783 szeptember 9—1785. K u n les Z s ig m o n d . Miután 
tanulmányait a Pazmaneumban elvégezte, 1755-ben Rómába 
megy, ahol 1758-ig a Collegium-germanico-hungaricumban 
hallgatja a theologiát. Visszatérvén hazájába, 1758 junius 
14-én Misérdre küldetik káplánnak, ugyanitt lesz plébánossá 
is 1759 február 13-án. 1773 augusztus 15-én pozsonyi kano
nokká, 1778-ban pedig Pozsony városának plébánosává 
lesz. 1783 szeptember 9-én iktattatott be esztergomi kano
noknak. A pápa protonotariusává tette s ezenfelül bírta a sümegi 
apátságot is. 1785-ben mint a káptalani javak igazgatója, 
Esztergomban élt; május 7-én délben visszaérkezett pozsonyi 
útjáról, délután vérhányás fogta el, mely néhány óra alatt 
véget vetett életének. A pozsonyi egyházban 2000 forintot 
hagyott a szegényekre.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 175. Steinhuber II. 333. Rimely: Ca
pitulum Posoniense 282. Némethy 726.

1783 november 17—1810. A ra d y  J á n o s . Született Gal- 
góczon 1740-ben. Miután tanulmányait a sz. István papneve
lőben elvégezte s pappá szenteltetett, 1755 augusztus 19-én 
Nagyszombatba küldetett káplánnak. 1760 augusztus 8-án 
elnyeri az ölvedi plébániát, ahol egyszersmind aleperessé is 
kineveztetik. 1778-ban apostoli protonotarius és szentszéki 
ülnök, 1779 deczember 16-án pozsonyi, 1783 november 17-én
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pedig esztergomi kanonokká lesz. Itt 1794 augusztus Ti-én 
barsi, 1796 október 7-én nyitrai főesperessé, 1803 november
25-én szentgyörgymezei préposttá és székesegyházi főespe
ressé, 1807 márczius 24-én éneklőkanonokká s végre 1808 
január 11-én olvasókanonokká lép elő. 1808—1809-ben mint 
dulcinoi püspök érseki helynökként működik. 1792-ben 
emléktáblával díszítette fel nagyszombati házát, amelyben 
1625-ben a Bethlen-féle zavargások miatt Pozsonyból ide
hozott korona őriztetett. Meghalt Nagyszombatban 1810 
augusztus i-jén. Végrendeletében az egyházmegyei czimekre 
500 irtot, a főszékesegyházra 300 forintot és összes ékszereit, 
a nagyszombati Orsolyák zárdájára 500, a dömösi templom
ban I. Ferencz királyért, az ország főpapjaiért s a hadseregért 
mondandó sz. misékre 500, a főkáptalanra 1000, s a nagy- 
ölvedi, farnadi, gurabi templomokra ugyancsak 1000 forintot 
hagyományozott. Hagyatékának ezenfelül megmaradt részét 
pedig szétosztotta a miavai és szeniczi kerületi kántortanitók, 
a franczia háborúban megkárosodott pozsonyi polgárok és 
a szegény, nemesi származású nagyszombati nők között.

Miscellanea Ecclesiastica. Tyrnaviae, 1809. czimü kéz
iratát a főegyházmegyei könyvtár őrzi.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 44. Rimely: Capitulum Posoniense 283. 
Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Némethy 471. Zelliger 9.

1784 január 9. B e n e fa i B a c sá k  Z s ig m o n d . Fia János 
helytartótanácsosnak, aki egyaránt vallásos és tudományos 
férfiú volt. 1768—1772-ig a nagyszombati generalis pap
nevelőben hallgatta a theologiát; 1774-ben a sz. Istvánról 
nevezett papnevelőben tanulmányi felügyelő, 1775-ben pedig 
szentszéki jegyző lett. 1778 szeptember havában iktattatott 
be vadkerti plébánosnak, ahonnan 1779 ápril 23-án pozsonyi, 
1784 január 9-én pedig esztergomi kanonokká neveztetett 
ki. Javadalmát azonban nagyon rövid ideig élvezhette, mert 
már ápril 28-án elhalálozott Nagyszombatban.

, Nyomtatásban megjelent művei: 1. Geographica globi 
terraquei synopsis, A multis Praesertim quod Hungáriám 
attinet erroribus — expurgata: Tyrnaviae, 1755.— 2. Asser
tiones ex universa philosophia. Tyrnaviae, 1767.
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Palkovics I. 252. Szabó kézirata 176. Rimely: Capitulum Posoniense 
282. Némethy 474. Szinnyei I. 321. Zelliger 14. Nagy I. 81.

1784 május 7—1787. F u c h s  F e r e n c z . Született Pah- 
rendorf községben Mosonmegyében 1744 augusztus 24-én. 
Középiskoláit a pannonhalmi monostorban, a bölcsészetet 
Nagyszombatban, a theologiát pedig a budai Széchenyi-pap- 
nevelőben végezte. Miután 1768-ban felszenteltetett, egyházi 
elöljárósága Esztergom sz. kir. városba rendelte segédlelkész
nek. 1769-ben Betlérre megy nevelőnek a gróf Andrássyak 
házába, s innen szerzi meg magának 1770 junius 15-én a 
hittudományokból a tudori rangot. 1773-ban elnyeri a szomori 
plébánia-javadalmat, azonban még ugyanebben az évben 
megválik plébániájától s a budai akadémián a bölcsészet 
tanára lesz. Később azonban ismét elfoglalja javadalmát s 
csak 1779-ben mond le erről véglegesen, midőn az újonnan 
kinevezett érseki helynök mellé megy titkárnak. 1781 -ben 
érseki titkárrá, 1783-ban pozsonyi, majd 1784 május 7-én 
esztergomi kanonokká neveztetik ki. Alig három éven át 
volt tagja a káptalannak, midőn 1787 augusztus 21-én a 
király őt a nyitrai püspöki székre emelte. Rómából 1788 
márczius 14-én megérkezvén a megerősítés, ápril 13-án 
Batthyáni prímás által Pozsonyban felszenteltetett, 20-án 
pedig ünnepélyesen elfoglalta püspöki székét. Mint főpász
tornak, vezérelve volt semmit sem kicsinyelni, semmit el 
nem mulasztani, amivel Isten dicsőségét és híveinek lelki 
üdvét előmozdíthatta. Amint egyházmegyéje kormányzását 
átvette, hozzáfogott a széküresedés esetén szinte természet
szerűleg felmerült hiányok pótlásához, és midőn bejárta me
gyéjét, hogy a több éven keresztül ki nem szolgáltatott 
bérmálás szentségét hívei közt kioszsza, nem elégedett meg 
az egyes templomok, plébániák meglátogatásával, hanem 
fürkésző szemmel nézett a hívek lelki és testi jólétét elő
mozdító eszközök után is. Az egyházi fegyelem megőrzésé
ről és fentartásáról az egyházmegyei statútumok megállapítá
sában gondoskodott, s kiváló előszeretettel és figyelemmel 
kisérte papjai nevelésének ügyét. Püspöksége jövedelmeit 
okos befektetésekkel és rendszeres gazdálkodással iparkodott
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növelni, hogy annál többet fordíthasson jótékony czélokra. 
Lakácsin, Driethoman, Széplakon, Voloszka-Bélán, Laázon, 
Bodoghon, Mitticzen, Darásson, ahová temetkezni is szán
dékozott, új templomokat emeltetett. Ardaniczon, Morva- 
Lieszkón, Negyeden, Mocsonokon, Radosnán és Krakován 
pedig iskolákat, szegényházakat s kórházakat létesített. Kü
lönféle egyházi ruhákat és szereket adományozott a páhren- 
dorfi, szomori, darássi, laázi, szulyovai, morva-lieszkói, zaj- 
ugróczi, voloszka-bélai templomoknak; káptalanának egy 
házat ajándékozott, a kegyesrendiek nyitrai és trencséni 
templomaiban misealapitványokat tett, alapitványilag gon
doskodott 12 szegény tanulónak a nyitrai gimnáziumban 
való neveltetéséről, úgyszintén a nagyszombati Orsolyák zár
dájában négy szegény és nemes származású leánynövendék 
ellátásáról. Hogy pedig a rósz irányú irodalmi termékek 
hatását ellensúlyozza és híveinek erkölcsi nevelését így is 
előmozdítsa, 40 különféle vallásos tárgyú könyvet nyomatott 
ki vagy 70,000 példányban s azokat olvasmány gyanánt 
szétosztotta nemcsak egyházmegyéje területén, hanem úgy
szólván az egész országban. 1803-ban az ő kérésére díszítette 
fel a király a nyitrai káptalan tagjait a máig viselt nyolcz 
ágú csillag jelvényével. Midőn az egri püspökség érseki 
méltóságra emeltetett, a király figyelme Nyitra kitűnő püs
pökére esett s az új méltóságra őt nevezte ki 1804-ben. 
Az érsekséget ugyan csak két évig kormányozta, de műkö
désével, alkotásaival nevét itt is örökre felejthetlenné tette. 
Daczára megfogyatkozott testi erejének, rövid idő alatt 
meglátogatta egyházmegyéjének úgyszólván összes plébá
niáit. Felépittette Sajó-Szent-Péteren a templomot, székes- 
egyházának egy drágakövekkel ékesített keresztet s több 
ezret érő egyházi ruhákat ajándékozott. Egerben alapítványt 
tett két tanítónő alkalmazására, az egri irgalmasok kórházá
ban négy beteg ápolására, az egri kórházra 7000 forintot, 
egy szegényház létesítésére 6000 forintot áldoz. 2000 forintot 
juttat az elaggott papok intézetének, ugyanannyit a pap
nevelőnek és 100—100 forintot az egri, miskolczi, nyirbátori, 
gyöngyösi, jászberényi kolostoroknak. Meghalt 1807 junius
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27-én s eltemethetett az egri székesegyház sírboltjában. Vég
rendeletében összes hagyatékát a szegények, a szűkölködő 
plébánosok és tanítók közt osztotta szét.

Az itt felsorolt munkákat részint maga irta, részint 
pedig kiadta: i . Adplausis Serenissimo Regni Hungáriáé 
Palatino-concinnatus. Agriae, 1843. — 2. Institutiones Epis
copalis Seminarii Nitriensis. Tyrnaviae, 1804. — 3. Compen
dium Institutionis pastoralis pro initiantibus in Cura anima
rum Cooperatoribus. Tyrnaviae, 1804. — 4. Memoriale vitae 
sacerdotalis. Posonii, 1804. — 5. Visitationalia statuta gene
ralia. Tyrnaviae, 1804. — 6. Ars longevae vitae per medi
cam corporis et animae curam. Posonii, 1804. — 7. Moralis 
philosophiae christianae de virtutibus et vitiis tractatus. Tyr
naviae, 1805. — 8. Littera encyclica de dato 1. Maji. Agriae, 
1805. — 9. Littera encyclica de dato 23 Novembris. Agriae, 
1805. — 10. Legum decimalium regni Hungáriáé discussio. 
Agriae, 1807. — 11. Encyclica ad DD. Vice-Archidiaconos 
1805. s. 1. — 12. Sensa Moralia et religiosa virorum saeculi 
16. i. in singulos anni dies distributa. Posonii, 1805. — 13. 
Methodus gubernandi parochiam. Tyrnaviae, 1805. — 14. 
Statuta Peculiaria. Agriae, 1805. — 15. Statuta generalia. 
Agriae, 1806. — 16. Vetni való jó mag, jó földbe. Nagy
szombat, 1806. — 17. Littera encyclica de dato 12. Febr. 
Agriae, 1806. — 18. Ankündigung über die Canonische 
Visitation. Erlau, 1806. — 19. A Krisztus követéséről négy 
könyv. Nagyszombat, 1807. — 20. Három beszéd. Eger, 
1807. — 21. Encyclica et Statuta. Agriae, 1807.

Palkovics I. 252. Rimely: Capitulum Posoniense 283. Memoria episco
patus Nitriensis 449—458. Fuchs Ferencz életrajza. A  pesti növendékpapság 
munkálatai 1846. X III . évf. 312—338. Cianius: In exequiis Francisci Fuchs. 
Vacii, 1807. Némethy 579. Zelliger 142. Szinnyei III. 828.

1784 julius 23—1807. H e lm u th  G ásp ár. Született Uj- 
városkán 1728-ban nemes származású szülőktől. A bölcsé
szetet 1739-ben a Pazmaneumban hallgatta, s 1741-ben lett 
magisterré avatva. A theologiát 1743-ban végezte el a sz. 
Istvánról nevezett papnevelőben. Ugyanezen év márczius
27-én Stomfára küldetett káplánnak, innen nyerte el 1745 
julius 15-én a laábi plébániát, amelyet 1752 november 16-án 
a stomfaival, 1776 november 27-én pedig a bazinival cserélt 
fel. 1781 február 12-én pozsonyi, 1784 julius 23-án eszter
gomi kanonokká lett, majd 1795 augusztus 7-én nógrádi
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főesperessé lép elő. A pápa protonotariusává nevezte ki. 
Meghalt Nagyszombatban 1807 márczius i-jén életének 89. 
évében. Végrendeletében a protestáns vidékeken élő s rosz- 
szul javadalmazott plébánosok segélyezésére 6000 forintot, 
az esztergomi káptalanra 2000, a káptalani birtokok templo
maira és szegényeire 3000, a pozsonyi káptalanra 500 forintot 
hagyományozott, egyéb jótékony czélokra pedig összesen 
43,350 forintot juttatott.

Palkovics I. 252. Nagy I. Y. 88. Rimely : Historia Collegii Pazmaniani 
351. Capitulum Posoniense 283. Némethy 617. Lányi: Magyar clerus érdemei 
II. 30.

1785 május 24—1824. K ő r ö ssz e g i C sák y  M iklós gróf. 
Atyja Imre v. b. t. tanácsos, anyja Wagreimi Engel Róza 
grófnő. A theologiát Rómában a Collegium-germanico-hunga- 
ricumban végzi 1775—1779-ben. Miután visszatért hazájába, 
Batthyáni József prímás szertartójává nevezi ki. A primási 
udvarból megy 1781 január 29-én Vágujhelyre prépostnak 
és plébánosnak. Erről a javadalmáról lemond, midőn 1785 
május 24-én esztergomi kanonokká neveztetik ki s itt a 
következő emelkedést éri el: 1796 október 7-én barsi főes
peres, 1806-ban őrkanonok, 1808 január 11-én pedig éneklő
kanonok lesz. Miután Rudnay prímástól engedélyt nyert 
arra, hogy megrongált egészségi állapota miatt Nagyszom
batban lakhasson, a káptalan beleegyezésével 1820 junius
21-én Jordánszky Eleket bízta meg Esztergomban való 
helyettesítésével, egyharmadrész jövedelmét is átengedvén 
neki. Meghalt Nagyszombatban 1824 márczius 9-én, életé
nek 67. évében. Végső intézkedésével összes javait, a káp
talan által kezelendő alapítványként, a szegényekre hagyo
mányozta.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 54. Nagy I. Pótkötet 171. Steinhuber 
II. 334. Némethy 525. Reviczky: A vágujhelyi prépostság története 66.

1786 november 22—1808. K lu ch  J ó z s e f . Született 
Znió-Váralján, Turóczmegyében, 1748 márczius 30-án. Ta
nulmányait a sz. Istvánról nevezett papnevelőben végezte, 
ahol 1766-ban a bölcsészetből baccalaureussá, a következő 
évben pedig magisterré avattatott. Ugyanitt 1771-ben be
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fejezvén theologíai tanulmányait, széptember 6-án a generalis 
papnevelő tanulmányi felügyelőjévé neveztetik ki. 1773-ban 
tanárságot vállal el, 1777-ben pedig a helynökséghez megy 
jegyzőnek. 1779 október havában elnyeri a nagyöl védi plé
bániát, ahol egyúttal szentszéki ülnök és alesperes lesz. 
1786 november 23-án iktattatik be az esztergomi kanonokok 
sorába s 1798 november 9-én komáromi főesperessé lép elő. 
1806-ban káptalani helynökké választják meg, 1807-ben 
bosoni püspökké neveztetik ki s végre 1808 augusztus 28-án 
a király a nyitrai püspöki székbe emeli. Miután a szentszék 
őt 1809 julius 17-én méltóságában megerősítette s augusztus
28-án felszenteltetett, elfoglalta püspökségét, hogy ettől kezdve 
19 éven át »az üdvösség igéit hirdesse, részszerént élő sza
vaival, részszerént irtt, s mindenfelé bocsátott leveleivel. Az 
1810. esztendőben juhainak látogatására sietett; béköszöntött 
hozzájok minden tanyákon, megmászta érettek a legmere
dekebb bérczeket, hogy őket gazdag és jó legelőkre utasítsa; 
orvosolta a betegeket, erősitté a gyengéket, imádsága s ke
zeinek reájuk tétele által a sz. Lélekben ezer meg ezeren- 
ként. A folytonos munka, imádság, olvasás, elmélkedésnek 
gyümölcse lön szivében az érett erkölcs, bölcs ész, józan· 
ítélet, nyílt szív, igazságszeretet, magamérséklés és a tettetés 
nélkül való lebocsátkozás.« Nagylelkűségének az Isten és 
embertársai iránt való szeretetének legfényesebb bizonyítékául 
álljon itt adakozásainak, alapítványainak szinte végnélküli 
sorozata. 1809-ben azzal kezdte meg püspöki kormányzását, 
hogy 6000 mérő gabonán felül még 56,036 forintot ajánlott 
meg a királyi kincstár szükségleteire. 10,000 forintot tett le 
misealapitványokra, a beszterczebányai szegényeknek 55,000 
forintot adott; a szegény plébánosok és tanítók felsegélye
zésére 52,500 forintot, a nyitrai káptalannak 4500, az esz
tergomi káptalannak misealapitványokra és a szegények javára 
4000, a beszterczebányai templomra és káptalanra 30,000, 
a lévai szegény tanulók segélyezésére 2000, a trencséni 
leányiskolára 6000, a rokkant katonáknak 2000, a polgári 
egyesületek alapjára 4000, a nagyszombati Orsolyák zárdá
jában 7 szegény nemes leány neveltetésére 22,500, a nyitrai
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káptalannak alapítványai gondozása fejében 11,500, a po
zsonyi irgalmasok kórházában két beteg ápolására 4000, a 
pesti apáczáknak 1500, a trencséni sz. Anna-kápolnára 2600, 
sz. József oltárára 2250, a püspöki lyceum tanárai javára 
4500, a zsolnai főesperesség részére 2500, a vogyerádi plé
bániára 11,600, a valaszkabéli kápolnára 400, a pozsonyi 
Erzsébet-apáczáknak 2500, a beczkói, pruszki, zsolnai ferencz- 
rendi kolostoroknak 6000, az ardanóczi plébániára 1000, a 
nyitrai ferenczrendieknek 2000, a kegyesrendiek nyitrai és 
trencséni házainak 4000, a pesti angol kisasszonyoknak 2000, 
a morvalieszkói templomnak 300, misékre a nyitrai püs
pökség kegyurasága alá tartozó, de az esztergomi főegyház 
területén lévő templomoknak 4500, a római sz. Pál templom 
felépítésére 1400, az esztergomi főszékesegyházra 24,000, 
különféle templomokra, oltárokra, tornyokra, kápolnákra 
62,005, a nyitrai székesegyháznak egyházi felszerelésre 
27,232, egy kehelyre 1500, harangokra 16,125, a nyitrai 
gimnáziumra 5764, iskolás fiuk neveltetésére 60,058, pap
nevelési czélokra 46,668, a znióváraljai templom órájára 
3500, a convertita gyerekek neveltetésére 52,000, a lévai 
elemi iskolákra 300, Nyitravármegye házára 1000, a nyitrai 
kórházra 5000 forintot adományozott részint ezüstben, részint 
váltóban. Végrendeletében pedig a következő hagyományo
kat tette: a nyitrai székesegyháznak 2000, a kövesdhegyi 
sz. Mária templomnak 1000, a znióváraljai kalváriatemplom- 
nak 2000, az egyházmegyei alapnak 2000, az elaggott papok 
intézetének 2000, a papnevelőre 2000, a convertiták javára 
2000, a nyitrai szegényházra s a nyitrai, trencséni, zsolnai 
kórházakra 2000, tiz szegényebb plébános segélyezésére 
14,850, az ölvedi és kurali iskolásgyermekeknek 1000, az 
ölvedi templomnak misealapitványra 500, a nyitrai szegény
házra 2000, a váczi siketnémák intézetére 2500, a nyitrai 
egyházmegyében lévő 6 szerzetes zárdának misealapitvány 
gyanánt 3000, a nagyszombati kórháznak 500, 12 szegény 
tanuló neveltetésére 22,5000, a nyitrai egyházmegye könyv
tárának 1500, Nyitra, Trencsén és Zsolna városában 10 
szegény leány kiházasitására 9000, különféle apáczazárdák-
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nak 2500, a pozsonyi irgalmasoknak 500, a nyitraegyház- 
megyei szegényeknek 8000 váltó forintot. Ezen felül meg
maradt javairól úgy intézkedett, hogy egy része fordittassék 
a szegény templomokra, a másik a nép közt kiosztandó jó 
könyvekre, a harmadik az iskolás fiukra Nyitrán, Trencsén- 
ben és Zsolnán, a negyedik pedig a püspökség uradalmain 
élő szegények gyámolitására. Meghalt 1826 deczember 31-én 
Mocsonokon, s eltemettetett a nyitrai székesegyház sír
boltjába.

Egy beszédje nyomtatásban is megjelent e czim alatt: 
Divus Stephanus Rex, et Apostolus Hungáriáé, Panegyrica 
dictione celebratus. Tyrnaviae, (1768).

Palkovics I. 252. Fasciculi ecclesiastico-litterarii I. 232. Fejér György: 
Néhai Kluch Jósef nitrai püspök érdemei. Nagyszombat, I — 17. Jordánszky A . : 
Sermo in solemnitate exequiis Josephi Kluch. Tyrnaviae, 1— 28. Némethy 689. 
Zelliger 244. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 48. Memoria episcopatus Nitri- 
ensis 458—466. Szinnyei VI. 584.

1787 január 15—1814. B e z n á k fa lv i é s  k e r n e c z i  B ez-
n á k  P á l. Született Sissón, Nyitramegyében, nemes szárma
zású szülőktől. A bölcsészetet 1753-ban Nagyszombatban 
hallgatja a sz. Istvánról nevezett papnevelőintézetben. 1755 — 
1758-ig a római Collegium-germanico-hungaricumnak növen
déke, ahol a hittudortiányokból tudorrá avattatik. 1758 julius
15-én Szepesre küldetik segédlelkésznek, 1760 február 29-én 
pedig plébános lesz Nagy-Ugróczon; innen Szeniczre megy 
1765 ápril 30-án, ahol 1778-tól az alesperesi teendőket is 
végzi. 1784 május 8-án pozsonyi, 1787 január 15-én pedig 
esztergomi kanonokká neveztetik ki, s mint ilyen 1801 ápril
9-én sasvári főesperessé, 1808 január 11-én őrkanonokká, 
végre 1811 márczius 9-én olvasókanonokká lép elő. Meg
halt Nagyszombatban 1814 január 20-án. A Ludoviceumra 
még 1808-ban 4000 forintot adományozott. Végrendeletében 
pedig a szeniczi templomra 200, a sissóira 1500, ennek fel
építésére 6000, a szeniczi káplán ellátására 3000, a főkáp
talanra 1500 forintot hagyományozott.

Palkovics I. 252. Nagy I. II. 66. Rimely: Capitulum Posoniense 283: 
Némethy 498. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Steinhuber II. 333.

1790 május 8—1816. S za la y  J ó z s e f .  Született Komá-
26
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rommegyében Fürön. 1745-ben a bölcsészeiből baccalaureussá, 
1746-ban pedig magisterré avattatik. Miután 1750-ben el
végezte hittudományi tanulmányait, Nagy öl vedre küldetett 
káplánnak. 1753 augusztus 30-án promoveáltatott a hittudo
mányokból tudorrá. 1754 november g-én elnyeri a nagy- 
zellői plébánia-javadalmat, melyet 1757 ápril 18-án a szálkái
val cserél fel, ahol 1779-ben alesperessé és szentszéki ülnökké 
lesz. 1790 május 8-án neveztetett ki többed magával eszter
gomi kanonokká, miután közel négy éven át senkisem lett 
tagjává a káptalannak. II. József császár ugyanis azzal a 
tervvel foglalkozott, hogy a 22 kanonoki stallumot leszállítja
12- re, az őrkanonok jövedelmét pedig szétosztja az elemi 
iskolák felügyelői közt. Utódja Lipót király azonban, a csá
szár egyéb újításaival egyetemben, ezt a tervet is elejtette. 
Szalay 1803 november 25-én honti főesperessé, 1810 junius
30-án pedig szentistváni préposttá lett. Meghalt 1816 augusztus
13- án, életének 92. évében.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 82. Némethy 952.

1790 május 8—1817. K ö v e ssz a r v i G o sz to n y i Is tv á n .
Született Örményben 1730 deczember 17-én. 1760-ban a 
Pazmaneum növendéke, a theologiát pedig 1765-ben végezte 
a generalis papnevelőben. Ugyanezen év november 14-én 
Üzbégre küldetik káplánnak. 1768 november 28-án a Paz- 
maneumba, majd innen a központi papnevelőbe neveztetik 
ki tanulmányi felügyelőnek. 1770 november 14-én elfoglalja 
az ipolysági plébániát, amelyet 1778 május 27-én az Eszter- 
gom-vizivárosival, júliusban pedig a perbeteivel cserélt fel, 
majd 1781 februárban az érsekujvári plébániát nyeri el. Innen 
neveztetett ki 1790 május 8-án esztergomi kanonokká, ahol 
1805-ben nyitrai, 1808-ban székesegyházi főesperessé és 
szentgyörgymezei préposttá, 1811 márczius 9-én pedig 
őrkanonokká lépett elő. 1812 óta bírta a sz. Lélekről neve
zett hrapkói apátságot. Később még dulcinói ez. püspökké, 
1816-ban pedig felszentelt püspökké lett és a széküresedés 
idején a nagyszombati helynökségben mint segédpüspök 
működött. Meghalt Nagyszombatban 1817 deczember 20-án. 
Végintézkedésében jelentékeny alapítványokat tett a kiér-
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demült papok, a sz. István-papnevelő javára és szent mi
sékre ; családja részére pedig hitbizományt alkotott és ösz
töndíjakat alapított.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 63. Nagy I. IV . 428. R im ely : His
toria Collegii Pazmaniani 344. Némethy 596.

1790 május 8—1806. V a n c sa y  J á n o s .  Született Csü
törtökön, Pozsonymegyében. Mint a sz. Istvánról nevezett 
papnevelő növendéke, a bölcsészeiből 1766-ban baccaláureus, 
a következő évben pedig magister lesz. Befejezvén ugyanitt 
tanulmányait, 1772 julius 8-án pozsonyi karkáplánná, 1773 
május 16-án pedig segédlelkészszé neveztetik ki. 1774-ben 
tanulmányi felügyelő lesz a Pazmaneumban, ahonnan 1775 
január 25-én Szempczre megy plébánosnak. 1777-ben alespe- 
resnek, 1790 május 8-án esztergomi kanonoknak neveztetik 
ki. 1793-ban házasságvédő lesz az esztergomi szentszéknél, 
1796-ban pedig a királyi tábla papja. 1803 november 25-én 
nyitrai főesperessé s 1805 márczius 7-én szentistváni pré
posttá lép elő. Bírta a sz. Andrásról nevezett visegrádi apát
ságot és a novii püspöki czimet. Meghalt 1806 julius 15-én 
Győr közelében Hugadon.

Két beszéde nyomtatásban is megjelent, úgymint:
i. Halotti ditséret, mellyben a néhai Gróf Batthányi József
nek — nagy érdemeit élő nyelvvel hirdette. Pozsonyban 
(1799.) — 2. Köszöntő beszéd,' mellyel — Semsey András 
urat, mint nagyérdemű elölülőjét a t. ítélő kir. tábla tisz
telte. Pest, 1802.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 81. Rimely: Historia Collegii Pazma
niani 333. Némethy 1012. Zelliger 536.

1790 november 12—1819. P e r é n i P e r é n y i K á ro ly  
báró. Született Nagyszombatban 1762 november i-jén. 
1780-ban a Pazmaneumban tanul; 1785-ben fejezte be hit- 
tudományi tanulmányait a pozsonyi generalis papnevelő
intézetben. Miután pappá szenteltetett, Batthyáni József prí
más maga mellé veszi udvari káplánnak, innen azonban 
csakhamar megválik és a generalis papnevelő tanulmányi 
felügyelője lesz. 1788 május i-jén elnyeri a gútai plébániát, 
ahonnan 1790 november 12-én esztergomi kanonokká ne
veztetik ki. A káptalanban 1807 márczius i-jén nógrádi

26*
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főesperessé, 1811 márczius 9-én szentgyörgymezei préposttá, 
1818 augusztus 4-én pedig őrkanonokká lép elő. 1808 óta 
mint felszentelt tiberiási püspök működött az egyházmegyé
ben. Még előbb pedig a bosoni püspök czimét viselte. Tagja 
volt a hétszemélyes táblának is. Meghalt Pesten, 1819 már
czius 15-én, életének 57. évében.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 63. Nagy I. IX . 229. Rimely: His
toria Collegii Pazmaniani 347. Némethy 850.

1794 augusztus 11 — 1809. K u rb ély  G y ö r g y . Született 
Tusinán, Nyitramegyében, 1755 augusztus 11-én, egyszerű, 
szegény szülőktől. Elemi iskoláit Privigyén, a gimnáziumot 
Szegszárdon és Pécsett végezte. A bölcsészetet Nagyszom
batban, a theologiát pedig Bécsben a Pazmaneumban hall
gatta. Midőn itt a hittudományokból baccalaureussá lett, olyan 
készültséggel tartotta meg nyilvános vitáját, hogy hírneves 
tanára, Gazzaniga, a nagyközönség szemeláttára elragadta
tásában megölelte őt. Tanulmányait 1777-ben befejezvén,
1778- ban a budai generalis papnevelő tanulmányi felügyelő
jévé, 1782-ben az érseki szentszékhez jegyzővé, 1786-ban 
primási titkárrá neveztetett ki. 1794 augusztus n-én nyert 
az esztergomi káptalanban javadalmat, ahol 1807 május 
23-án szentistváni préposttá lép elő. 1795-ben a prímás pa
rancsára a főszékesegyházi főesperesség területén egyház
látogatást végzett. Több éven keresztül. volt Batthyáni Jó
zsef bibornokérsek oldalkanonokja, ennek halála után pedig
1779- től előbb Szent-Benedeken, azután Esztergomban, mint 
a káptalani javak felügyelője működött. Később sz.,György
ről nevezett Csanádi apát, ez. pristinai püspök és helytartó
sági tanácsos lett. 1808-ban Bécsbe ment a kanczelláriához 
referendariusnak, 1809 augusztus 11 -én pedig· a felség által 
veszprémi püspökké neveztetett ki. Miután Rómából a bul
lák nem érkeztek meg, a veszprémi káptalan helynökké 
választotta s így kormányozta megyéjét egészen 1815 már
czius 16-áig, amidőn a szentszék által megerősittetvén s 
Váczott püspökké szenteltetvén, elfoglalta püspöki székét. 
Három év leforgása alatt meglátogatta megyéjének minden 
plébániáját, tanítván, buzdítván a híveket, akiknek lelküle-
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téré az általa lefordittatott és kinyomatott jámbor könyvek 
szétosztásával is igyekezett hatni. Püspöksége területén 
templomokat, iskolákat, plébániákat építtetett. Somogybán
10.000 forintot adott népnevelési czélokra, a sümeghi kórház 
számára házat vett, a veszprémit 2000 frttal segítette. Nagy
lelkű adományokban részesítette a papnevelőt s az elaggott 
papok intézetét, 4000 forintot adott a tébolydára s a leg
szívesebben áldozott a nemes származású szegény tanulók 
segélyezésére. Jótékony adakozását kortársai, akik pedig nem 
tudhattak mindenről — félmilliónál többre becsülik. Hosszas 
betegségében példás türelemmel és az Isten akaratában való 
tökéletes megnyugvással készült a halálra. S midőn vég
óráját közeledni érezte, megható szavakkal búcsúzott el kör
nyezetétől. Meghalt 1821 május 27-én.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 82. Horváth János: A  jó és tökéletes 
szívnek rajzolattya, Kurbély György kedves emlékezetének megdicsőitésére. Vesz
prém (1821) I — 20. Egyházi értekezések és tudósítások. 1821. évf. IV . 193. 
Tudományos Gyűjtemény 1821. VI. 129. Rimely: Historia Collegii Paz- 
maniani 345. ^

1795 julius 14—1809. B a e r n k o p f  Ig n á e z . Született 
Komáromban, 1741 julius 13-án. Hivatását követve, 1758- 
ban belépett a Jézus-társaságba, s a bölcsészetet Nagyszom
batban, a theologiát Bécsben elvégezvén s magát tudorrá 
avattatván, több éven keresztül tanította Kolozsvárott, Po
zsonyban, Pécsett, Nagyszombatban és Bécsben a Therezia- 
numban a magyar nyelvtant. Midőn a rend eltör ültetett, 
nevelő lett gróf Ulésházy Istvánnál, Batthyáni József prímás 
unokájánál. 1783-ban II. Lipót pozsonyi kanonokká és 
gissingeni .cz. apáttá nevezte ki. 1795 julius 14-én iktat- 
tatott be esztergomi kanonoknak s mint ilyent, a prímás 
maga mellé veszi oldalkanonoknak. 1805-ben novii ez. püs
pökké, január 21-én szenttamási préposttá neveztetik ki, 
majd 1808-ban a pesti központi papnevelőintézet első kor
mányzójává lesz. Meghalt Nagyszombatban, 1809 ápril 14-én. 
Még életében, 1802 október 26-án a komáromi kórház javára
10.000 forintot és a váczi siketnémák intézetének 2ooofrtot 
adományozott. Végrendeletében pedig úgy intézkedett, hogy
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h a g y a té k á b ó l  a z  e g y h á z m e g y e i  c z im e k  1700 fo r in to t , az 
O rso ly á k  n a g y s z o m b a t i  z á rd á ja  2000, a  p o z s o n y i E rz s é b e t-  
a p á c z á k  3000, az  iz s a i k o n v e r t i t á k  a la p ja  2200, a  fő k á p ta la n  
2600 fo r in to t  k a p jo n .

Eszes, tudományosan képzett, fáradhatlan munkás- 
ságú iró volt, aki számtalan egyházjogi kérdést dolgozott 
fel, csak az a kár, hogy legnagyobb részük kéziratban ma
radt. Nyomtatásban ezek a munkái jelentek meg: 1. Fla
minii Cephali Collegiatae Ecclesiae Posoniensis canonici Vin
diciae coelibatus Ecclesiarum occidentis contra nuperos 
quosdam scriptores. Aug. Vindelicorum 1787. — 2. De do
minio nobilium Hungáriáé, deque cladis ad Mohacsium causa. 
Posonii, 1790. — 3. De jure coronandarum Reginarum 
Hungáriáé disquisitio. Posonii, 1792. — 4. Methodus recte 
gubernandi parochiam. Tyrnaviae, 1803. — 5. II. Rész. 
Tyrnaviae, 1803. — Kéziratai legnagyobb részben a főegy
házmegyei könyvtárban őriztetnek. Ezek: 1. Publico-politico- 
Projecta Coordinationis Diaetae. — 2. Reflexiones in Planum 
Coordinationis Diaetarum. — 3. Quaestio, an abolitae reli
giosae Communitates restituendae ? — 4. Notanda circa Re
ligiosos et quaestiones Juridicae, politicae oeconomicae per
tractae. — 5. Repraesentatio Capituli Segniensis ad Status 
et OO. — 6. Repraesentatio Cott. Pestiensis de libertate cleri.
— 7. Leopoldi II. Resolutiones quoad diploma Inaugurale.
— 8. Opinio deputationis Juridicae in Ordine ad Causas 
Matrim. — 9. Opinio Curiae Regiae quoad Fora Spiritualia.
— 10. Reflexiones, circa Graeci Ritus non unitorum Epis
coporum Sessionem in Diaeta. — 11. Recursus ad Suam 
Majestatem contra impunitatem Apostasiae, 1790. — 12. Sy
nopsis Diplomatum ab A. 1618 quoad negotium Religionis.
— 13. Projectum Repraesentationis in obversum Propositionis 
Regiae. — 14. Collectio documentorum Statisticoriim. — 15. 
Circa tolerentiam Artt. 4. — 16. Epistolae IV. de unione 
Protestantium et de Methodo Juris Pubi. Hung. Két kötet.
— 17. Notata ex jure Ecclesiastico. — A primási levéltár
ban is őriztetik két kézirata, úgymint: 1. Pragmatica de
ductio piseti. — 2. Synoptica deductio quid Juris et Consue
tudinis sit, fueritque circa testamenta Praelatorum et aliorum 
de Clero Inclyti Regni Hungáriáé. Sőt úgy tudjuk, hogy a 
pozsonyi káptalani levéltárban is van néhány kézirati dolgo
zata, éppen a káptalan történetére vonatkozólag. Az eszter
gomi főegyházmegyei könyvtárban őriztetik Chronicon cano
nicorum ecclesiae Strigoniensis usque 1525 czimű munkája
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is, amelyben némely történelmi munkából, régebbi feljegy
zésekből és a kezei közé került oklevelekből merítve, össze
állította, bár szerfelett hiányosan, az esztergomi kanonokok 
névsorát, a mohácsi vészt megelőző korból.

Palkovics I. 252. Fasciculi ecclesiastico-litterarii I. 228. Lányi: Magyar 
clerus édemei II. 31. Zelliger 15. R im ely : Capitulum Posoniense 283. Stoeger: 
Scriptores Societatis Jesu 18. Sommervogel: Bibliotheque de la Compagnie de 
Jézus. Bruxelles, 1890. 1. 762. Szinnyei I. 335.

1796 szeptember 28—1800. H u b e rt F e r e n c z . Született 
Pozsonyban, 1743 február i-jén. 1763-ban a nagyszombati 
papnevelőben tanul, ahonnan elöljárói 1766-ban a Pazma- 
neumba küldik. Felszenteltetvén, 1768-ban az érseki hely- 
nökségnél nyer alkalmazást, mint írnok, majd 1769-ben a 
Pazmaheum tanulmányi felügyelőjévé neveztetik k i; miután 
pedig a hittudományokból megszerezte magának a tudori 
rangot, 1773-ban Nagyszombatban a dogmatica tanára lesz, 
azután pedig Budán és Pozsonyban működik hasonló minő
ségben. 1783 deczember 9-én pozsonyi, 1796 szeptember
28-án pedig esztergomi kanonokká neveztetik ki. Már 
1791-ben elnyerte a B. Szűzről nevezett esztergomi, apát
ságot; 1799 november i-jétől a pozsonyi papnevelő kor
mányzója volt. Mint ilyen is halt meg Pozsonyban 1800 
január 22-én 56 éves korában. Végrendeletében különféle, 
egyházi czélokra 5900 forintot hagyományozott.

Irt egy hittudományi munkát e czimmel: De Deo, ut is 
unus est in natura. Budae, 1783. II. Pars. De Sanctissima 
Trinitate. Budae, 1783.

Palkovics I. 252. Rim ely: Historia Collegii Pazmaniani 351. Capitulum 
Posoniense 283. Pauli szent Vincze leányai 14. Lányi: Magyar qjerus érdemei 
II. 30. Zelliger 185. Szinnyei I I I .  1379.

1798 november 20—1816. R ic z in g e r  G y ö r g y . Szüle
tett Stomfán. 1770-ben végzi az első évet a bölcsészeiből 
Budán, a Széchenyi-papnevelő intézetben; 1775-ben pedig 
negyedéves theologus a sz. Istvánról nevezett pozsonyi 
papnevelőben. Miután áldozárrá szenteltetett, egy ideig 
a bölcsészetet adja elő; 1776-ban Révay Antal helynök 
szertartója, 1778-ban Batthyáni prímás házi papja, majd 
1782-ben titkárja lesz, 1784-ben neveztetik ki pozsonyi ka
nonokká és egyszersmind a Pazmaneum kormányzójává. E
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káptalanban egészen az olvasókanonokságig lép elő, midőn 
1798 november 20-án Esztergomban nyer stallumot. Itt
1808-ban barsi főesperessé, 1814 szeptember 15-én pe
dig olvasókanonokká lesz. Meghalt Nagyszombatban 1816 
ápril 9-én.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 44. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani 330. Capitulum Posoniense 283.

XIX. SZÁZAD.

1801 ápril 9--1804. K a sz a n ic z k y  Á d ám . Született 
Liptó-Szent-Miklóson 1754 julius 15-én. 1770-ben első éves 
theologus a központi papnevelőintézetben. Miután tanulmá
nyait befejezte és felszenteltetett, megszerezvén magának 
előbb a bölcsészeiből is és a hittudományokból is a tudor- 
ságot, 1774-ben a nagyszombati egyetemen a keleti nyelvek 
tanárává neveztetik ki. Itt működött még azután is, hogy 
1791 február 22-én pozsonyi kanonokká lett; 1797-ben a 
papnevelőintézet kormányzásával bizatik meg, mely tisztét 
megtartja azután is, hogy 1801 ápril 9-én esztergomi kano
nokká kineveztetett, sőt akkor is midőn a papnevelőintézet 
1802-ben Nagyszombatba vitetett át. Meghalt Nagyszombat
ban, 1804 október 5-én, szélhüdés következtében. Végintézke
désével az egyházmegyei czimekre 800 forintot, egy eszter
gomi papnövendéknek a központi szemináriumban való ne
veltetésére 4000, a káptalannak 2000, a karénekeseknek 500, 
a pozsonyi káptalannak 1000, a szepesi káptalannál liptó- 
megyei nemes származású konvertita ifjaknak 10,000, egy 
szepesi papnövendék neveltetésére 4000 forintot juttatott. 
Vagyona megmaradt részét pedig a Szepességben, kivált a 
protestánsok közt működő szegény plébánosokra hagyo
mányozta.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 177. R im ely: Capitulum Posoniense 
284. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 30.

1801 ápril 9—1808. N e d e c z k y  Im re . Született 1748 
julius 15-én, Virthen, Komárommegyében, ahol atyja szolga- 
biró volt. Mint a központi papnevelő növendéke, 1768-ban 
a bölcsészeiből baccalaureus és magister lesz. Befejezvén
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1773-ban a Pazmaneumban hittudományi tanulmányait, Bu
dán tanárrá és a Széchenyi-papnevelő tanulmányi felügyelő
jévé neveztetik ki. 1775 február 9-én elnyeri a bátorkeszi 
plébániát, de ezt csak 1777 szeptember 17-én foglalta el, 
addig a szemináriumban működött. Innen 1784 ápril 10-én 
az Esztergom sz. kir. városi plébániára ment át, majd ezt is 
felcserélte 1794 január 16-án a mocsival, ahol alesperessé 
neveztetett ki. 1796 október 24-én pozsonyi, 1801 ápril 9-én 
pedig esztergomi kanonokká lett; majd 1808 január 1 i-én 
sasvári és ugyanezen év szeptember 9-én komáromi főespe
ressé lépett elő, e minőségben való beiktatását azonban már 
nem élte meg, mert szeptember 18-án meghalt Pozsonyban, 
ahol mint a káptalan követe az országgyűlési tanácskozásokon 
vett részt. 1808 julius 30-án a családjából származó tanulók 
javára 16,000 forintnyi alapítványt tett le. Végrendeletében 
pedig az egyházmegyei czimekre 1400, különféle templo
mokra 1800, a káptalani javakon épült egyházakra 500, a 
beszterczebányai káptalanra 500 és Házasnényére 500 frtot 
hagyományozott.

Palkovics I. 252. Nagy I. V III. 113. Fasciculi ecclesiastico-litterarii I. 
235. R im ely : Historia Collegii Pazmaniani 355. Capitulum Posoniense 284. 
Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Némethy 812. .

1801 november 23—1802. Tompa L á szló . 1768-ban a 
budai Széchenyi-papnevelőintézetben hallgatja a bölcsészetet. 
Miután elvégezte a theologiát és felszenteltetett, tanulmányi 
felügyelőnek neveztetett ki ugyancsak a budai szemináriumba. 
1775-ben aligazgató lesz a Pazmaneumban, de már a kö
vetkező évben elöljárói Rómába küldik azzal a megbízatással, 
hogy itt a szertartásokat tanulmányozza. Midőn 1784-ben 
visszatér az örök városból hazájába, a szertartástan tanárává 
neveztetik ki a pozsonyi papnevelőhöz. 1787 január 16-án 
pozsonyi, 1801 november 23-án esztergomi kanonok és a 
sz. Istvánról nevezett papnevelő kormányzója lesz. Javadal
mát azonban nem is egy egész évig élvezte, mert két hónapi 
betegeskedés után meghalt 1802 november 21-én Nagy
szombatban.

Művei: 1. Institutiones de sacris Christianorum ritibus.
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Posonii, 1785. — 2. Pars II. De Sacramentis. Posonii, 1788. 
Analysis Repraesentationis I. Comit. Gömöriensis circa liber
tatem preli. Budae, 1796.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 177. Rimely: Historia Collegii Paz- 
maniani 333. Capitulum Posoniense 284. Zelliger 527.

1802 deczember 31 —1818. K ram m er F er en cz . Szüle
tett Gajáron, 1748 deczember 2-án. Mint a sz. Istvánról 
nevezett papnevelő növendéke, 1770-ben a bölcsészet ma- 
gisterévé lesz, ugyanezen évben a Pazmaneumba megy, ahol 
a hittudományok tudorává avattatja magát. Előbb Buda- 
Ujlakon káplán, azután 1776-tól a Pazmaneum aligazgatója; 
1777-től Győrben az egyháztörténelmet, 1781-től pedig Bu
dán a dogmaticat adja elő. 1795 január 10-én pozsonyi ka
nonokká, 1796-ban Pozsony város plébánosává és titeli 
préposttá lesz. Mint pozsonyi olvasókanonok neveztetik ki 
1802 deczember 31-én az esztergomi káptalan tagjává és a 
Pazmaneum kormányzójává. 1808 jannár 11-én nyitrai főespe
ressé, 1817 deczember 4-én szentistváni préposttá s végre 
1818 augusztus 4-én szentgyörgymezei préposttá lép elő. 
1792-ben testvéreivel együtt czimeres nemesi levelet kapott 
Lipót királytól. Meghalt Nagyszombatban, 1818 október 25-én. 
O volt az utolsó kanonok, aki a káptalannak Nagyszombat
ban való tartózkodása alatt halt meg. Végintézkedésében 
az egyházmegyei czimekre 3005, az Orsolyák nagyszombati 
zárdájának 500, ugyanitt a ferenczrendiek kolostorának 100, 
a főkáptalani javak szegényebb lelkészeire 26,000, a nyitrai 
főesperességhez tartozó szegény templomokra 6400, a káp
talani gazdasági épületekre 3000 forintot hagyományozott.

Számos igen becses hittudományi munkát irt. Úgy
mint: i. Institutiones Historiae Litterariae Theologiae. Budae, 
1783. — 2. Institutiones Historiae Litterariae Theologiae 
Dogmaticae. Posonii, 1787. —  3. Examen Schediasmatis, 
cui titulus: Sola Salvifica ad Trutinam Rationis et Revela
tionis expensa. Posonii, 1823. — 4. Declaratio Authoris 
Schediasmatis De Fide R. Catholica Sola Salvifica. Posonii, 
1823. — 5. Fragmentum Isagogicum de Religione, et Eccle
sia Catholica, Sola Salvifica. Tyrnaviae, 1814. — 6. Frag
mentum Secundum Dogmaticum, de Sola Salvifica Religione. 
1814. s. 1. — 7. Fragmentum Tertium, Dogmaticum, de Sola
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Salvifica Ecclesia. 1814. s. 1. — 8. Fragmentum Quartum, 
Historicum ad praecedentia fragmenta. Tyrnaviae, 1817. —
9. Fragmentum Quintum, Historico-Dogmaticum, de neoterica 
Religionis et Ecclesiae Catholicitate. 1818. s. 1. — 10. Frag
mentum Sextum, Historico-Dogmaticum, de Christiani Solius 
Salvificae Dogmatis fundamento. Tyrnaviae, 1818. E munkák 
német nyelvre is lefordittattak és a fordító előszavában 
kiemeli, hogy ily tárgyú dolgozatok még a különben gazdag 
német irodalomban sincsenek.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 71. Nagy I. V I. 4 6 l . ’R im ely: Histo
ria Collegii Pazmaniani 330. 352. Capitulum Posoniense 284. Lányi: Magyar 
clerus érdemei II. 31. Némethy 712. Zelliger 269.

1802 deczember 31 —1817. E m ő k éi T arkó B é la . Szü
letett 1735-ben Nagy-Emőkén, Nyitramegyében, nemes szár
mazású szülőktől. Az első évi theologiát még mint világi 
végezte 1758-ban a nagyszombati egyetemen. Miután ta
nulmányait a Pazmaneumban befejezte és felszenteltetett, 
1761 január 12-én Kostyán Sándor házához Czabajra káp
lánnak küldetett, de már május 15-én átment Szőllősre a 
Szurányiakhoz hasonló minőségben. Deczember 6-án segéd
lelkész lesz Nagyölveden, 1762 márczius 23-án pedig Szöl- 
gyénben. Augusztus 12-én elnyeri a köbölkúti plébániát, 
amelyet 1782-ben a perbeteivel, 1790 julius 24-én pedig az 
érsekujvárival cserél fel, ahol egyúttal az alesperesi teendők
kel is megbízták. 1797-ben pozsonyi, 1802 deczember 31-én 
esztergomi kanonokká neveztetik ki, majd 1808 október 7-én 
komáromi főesperessé lép elő. 1811 junius 19-én azon alka
lommal, hogy szülőhelyén egyházlátogatást tartott, ünnepelte 
egyszersmind áldozárságának ötvenedik évfordulóját, amikor 
ugyanazon casulat használta, amelyet 1803 augusztus 18-án 
ajándékozott a templomnak. Midőn pedig 1814-ben a nagy- 
emökei templom tűzvész áldozata lett, helyreállításához tete
mes összeggel járult. Bírta a grobói ez. prépostságot és 
pápai protonotarius is volt. Meghalt 1817 november 13-án 
Nagyszombatban. Végrendeletében az egyházmegyei czi- 
mekre 500 forintot, a székesegyházra 200, a köbölkúti 
templomra és iskolára 3000, a nagyemökei templomra 1418, 
más szegény egyházakra 350, s az esztergomi káptalanra 
2300 forintot hagyományozott.
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Palkovics I, 252. Nagy I. X I. 56. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani. 358. Capitulum Posoniense 284. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. 
Némethy 980.

1805 január 21 — 1815. R a u sc h e r  M ik lós. Született 
Stomfán, 1759 deczember 3-án. 1778-ban a pozsonyi Emeri- 
canumban tanul, 1780-ban pedig a Pazmaneum növendéke. 
Hittudományi tanulmányait 1785-ben a pozsonyi generalis 
papnevelőben befejezvén, áldozárrá szenteltetett. 1787-ben a 
nagyszombati érseki helynökségnél találjuk mint írnokot, 
1789-ben levéltárnokká, 1790-ben irodaigazgatóvá, 1791-ben 
az esztergomi főszentszék jegyzőjévé, 1791-ben Batthyáni 
prímás udvarában archivariussá, 1795-ben pedig titkárrá 
neveztetik ki. 1798-ban javadalmat nyer a pozsonyi társas
káptalanban, ahonnan 1805 január 21-én esztergomi kano
noknak iktattatik be. 1806-ban a Pazmaneumba megy kor
mányzónak. Végre 1809 október 20-án sasvári főesperessé 
lép elő. Egyideig a prímás oldalkanonokja is volt, később 
pedig mint felszentelt püspök segédkezett a nagyszombati 
helynökségben. Bírta ezen felül a macariai ez. püspök
séget és a kapornaki apátságot. Mondják, hogy midőn 
hosszabb időn át betegeskedett és az orvosok lovaglást 
ajánlottak neki, egy ily útja alkalmával a sétáló kispapok- 
kal találkozott, kik álmélkodva nézték a lóháton ülő püs
pököt. Ne csodálkozzatok —· mondá nekik — a halált látjátok 
lován. Meghalt 1815 márczius 13-án Nagyszombatban.

Palkovics I. 252. Szabó kézirata 122. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani 330. 347. Capitulum Posoniense 284.

1805 január 21 —1807. Ó g y a lla i K irá ly  J ó z s e f .  Szüle
tett Komáromban, 1737 ápril 4-én, nemes származású szü
lőktől. Atyja József, anyja Jókay Katalin. Elvégezvén alsó 
iskoláit, az esztergomi főegyházmegye növendékei közé 
lépett: A theologiát a sz. Istvánról nevezett nagyszombati 
papnevelőben 1761-ben elvégezvén, felszenteltetett s márczius
i-én Perényi Antalhoz ment nevelőnek. Ugyanily minőség
ben tartózkodott egy ideig gróf Szúnyogh házánál is. 1764 
november 5-én elnyerte a mocsi plébániát, ahol 1778-ban 
szentszéki ülnök, 1784-ben pedig alesperes lett. 1794-ben
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javadalmát felcseréli az udvaréival. 1800-ban pozsonyi, 1805 
január 21-én esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1806-ban 
papnevelői kormányzó és zebegényi apát lesz, mig 1807 
október 30-án a király a pécsi püspöki székre emeli. Új 
méltóságát 1808 márczius 25-én foglalta el. Már megette 
életének javakenyerét, midőn az isteni gondviselés és a királyi 
kegy e díszes és nagyfontosságu helyre hívta meg őt, hisz 
már meghaladta életének 71. évét; ennek daczára fiatalos 
munkaerőt, magasan lángoló lelkesedést és áldozatkész buz- 
góságot hozott magával püspöki székébe. Nem riadva 
vissza a tengernyi fáradalomtól, nem gondolva az agg 
kor törődöttségével mindjárt püspöksége kezdetén sorra 
látogatta egyházmegyéje plébániáit, hogy az emberek
kel és viszonyokkal egyaránt megismerkedjék, s azok szük
ségleteiről közvetlen tapasztalást szerezzen. Szívesen mon
dogatta püspöksége idején: »mikor én plébános voltam.« 
Ajtaja mindig, mindenkinek nyitva állott. Rendesen magya
rul beszélt, latinul nem czikornyásan, de tisztán szólott, a 
német nyelvet azonban csak törte. Nemzete nyelvét nagyon 
szerette s a német falvak lakosait soha el nem mulasztotta 
a magyar nyelv tanulására buzdítani, sőt elrendelte, hogy 
magyarul nem tudó tanítók iskolamesterekül soha ne alkal
maztassanak. Rendesen azt szokta az idegen nyelvüeknek 
mondani: ha magyar kenyeret esztek, tanuljatok meg ma
gyarul. Midőn a pozsonyi nemzeti zsinaton megválasztották 
a Káldi-féle biblia javítására kiküldött bizottság elnökéül, 
semmiféle javításba nem akart beleegyezni, annyira félt a 
nyelvrontástól. Cselédjeinek öltözete mindig magyaros volt, 
és »paszomántos frakkot vagy k^putot« a világért sem var
ratott volna nekik. Nem szerette a színészeket, s papjait is 
szigorúan eltiltotta a színház látogatásától. Nem akarta el
hinni, hogy a nemzeti művelődés előmozdítói vagy terjesztői 
lehessenek s ez okból nem is segélyezte őket, sőt midőn 
folyamodásukkal eléje járultak, azt válaszolta nekik: szalmát 
szívesen rezolválok megégetéstekre. Jó gazda volt, annyira, 
hogy némelyek fösvénységről vádolták őt. Pedig csak azért 
gazdálkodott, hogy annál többet adhasson közczélokra. Sok
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százat és ezret költött el templomokra, plébániákra és isko
lákra, de amit nem tartott szükségesnek, arra nem adott. 
Midőn az egyik helység lakosai tornyot kértek tőle templo
mukra, azzal utasította el a folyamodókat, hogy »jó a nadrág 
zsinór nélkül is, csak rongyos ne legyen.« Eredeti gondol
kozáséi, szigorú, szókimondó, erélyes ember volt, de emellett 
méltányos, igazságos mindenkivel szemben. Legerősebb jel
lemvonása magyar fajszeretete volt. Nemzetének jólétéért, 
haladásának, műveltségének, virágzásának előmozdításáért 
kész volt -bármikor a legnagyobb áldozatra is. Érdeklődött 
minden iránt, ami magyar volt, s ez érdeklődést másokban 
is fel tudta költeni. Oly izzó melegséggel, oly erős lángo
lással égett szivében még késő aggkorában is a haza sze- 
retete, hogy környezetének fiatalabb tagjait is nem egyszer 
az ő szavai lelkesítették fel a magyar ügy érdekeért. Ala
pítványai is mutatják, hogyan érzett, gondolkozott. Püspök
sége első évében 2000 forintot adott a Ludoviceumra; az 
esztergomi főszékesegyházban a magyarok Nagyasszonyának 
felállítandó képére 17,000 forintot, magára a templomra 
pedig 4000-et; a mohácsi ütközetben elesettek lelki üdvéért 
évenkint mondandó szent misére és szent beszédre 3000 
forintnyi alapítványt tett. A lévai iskolának 500, a kapos
várinak 200, egy budai jótékony női egyesületnek 300, a 
pozsonyi leámynövéldének 1000 forintot adott. Legtöbbet 
áldozott a szegény tanulók neveltetésére. Erre a czélra 
ugyanis első ízben 107000 forintot tett le alapítványként, 
hogy ennek kamataiból nemes származású, de elszegényedett 
szülők Komárommegyében született gyermekei évi ösztön
díjat élvezzenek, oly kikötéssel, hogy gimnáziumi tanul
mányaikat Komáromban és Győrben végezzék. Majd néhány 
évvel utóbb, hogy ez ifjak a győri akadémián jogi tanul
mányaikat is elvégezhessék és igy a haza szolgálatára annál 
nagyobb képzettséggel rendelkezzenek, még 100000 forin
tot csatolt ez összeghez. Nem hallgathatom el a hála szavait, 
midőn e sorokat leirom a nemes szivü, a fejedelmi bőkezű- 
ségű alapitó neve mellett, mint egyike azoknak, akik az ő 
jótéteményeinek részesei voltak. Valamint nem mulaszthatom
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el felemlíteni, hogy Vas Gereben (Radákovits) Dixi czimü 
korrajzában, kitűnő tollával mily lelkesedéssel, mennyi meg
ható szeretettel rajzolja meg a halhatatlan emlékű főpap jel
lemrajzát. Kelemen József, pécsi káptalani nagyprépost 
ugyanis egy alkalommal névtelenül egy csomó adatgyűjte
ményt küldött Radákovitsnak, aki ezeket a Dixi czimű kor
rajzában feldolgozta, és ráismervén szerencsés véletlen követ
keztében a kézírásra, a munkát Kelemennek ajánlotta. Ugyan
csak Vas Gereben számtalan jóízű adomát, apró kis történetet 
örökít meg róla a Múltak Emlékei czimü munkájának II. kö
tetében. A nyarat évről-évre kedvencz fürdőhelyén, Balaton- 
Füreden szokta a kitűnő egyháznagy tölteni. Itt tartózkodott 
1825-ben is, hogy az aggkor, a fáradtság, a folytonos munka 
következtében megrongált egészségét némileg helyreállítsa. 
Isten máskép határozott. Baja ahelyett hogy javult volna, 
napról-napra súlyosbodott, úgy, hogy már székhelyére sem 
térhetett vissza. Meghalt 1825 julius 17-én áldásos életének 
89. évében. Szivét Tihanyban helyezték el, testét pedig a 
pécsi székesegyháznak általa építtetett sírboltjában helyezték 
nyugalomra. Végrendelkezési szabadságot nem eszközölt ki 
magának, hanem úgy intézkedett, hogy hagyatékának egy- 
harmada a Kollonics-féle egyezmény értelmében a kincstárra, 
a másik harmad székesegyházára szálljon, a harmadik har
mad pedig, mely a rokonokat illette volna, az elaggott 
papok intézetéé legyen, amelyre még életében 10000 forin
tot adományozott.

Egy sz. beszéde nyomtatásban is megjelent; czime 
ennek: Ditsőséges szent István, Magyarország első királyá
nak tiszteletére intézett beszéd. Béts, 1803.

Palkovics I. 252. Nagy I. Pótkötet 298. Rimely: Capitulum Posoniense 
285. Lányi: Magyar derűs érdemei II. 49. Brüstle I. 509. Tudományos Gyűj
temény 1829. évf. IV. 49— 64. Miskolczy: Oratio funebris Josephi Király. 
Quinqueecclesiis, 1825. Némethy 684. Zeitiger 235. Szinnyei VI. 222.

1805 január 25—1815. D iv é k ú jfa lu s i R u d n a y  S án d or.
Született 1760 október 4-én Szentkereszten, Nyitramegyében, 
ahol atyja András szolgabiró volt; anyja Döry Anna. Tanul
mányainak alapját a kegyesrendiek nyitrai iskolájában vetette 
meg s midőn 17. életévét elérte, belépett az esztergomi
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egyházmegye papnövendékei közé és a pozsonyi Emeríca- 
numba küldetett. Miután a bölcsészetet Nagyszombatban a 
sz. Istvánról nevezett papnevelőben jó sikerrel elvégezte, 
theologiára a budai központi papnevelőbe ment, ahol 1784-ben 
a hittudományból baccalaureus lett. Pappá szenteltetvén, előbb 
Csasztára, azután Szent-Benedekre helyeztetett káplánnak. 
1787-ben írnok lett az esztergomi érseki helynökségnél, 
1789-ben pedig a nagyszombati helynökség titkára. Ugyan
ezen évben elnyerte a körösi plébániát, ahol 1794-ben a 
tapolcsányi kerület alesperesévé neveztetik ki. 1805 január 
25-én iktattatott be esztergomi kanonoknak, 1806-ban a sz. 
István-papnevelő igazgatója, 1808-ban a B. Szűzről nevezett 
körösi apát, vál. ansariai püspök, a helytartótanács tagja s 
egyúttal esztergomi érseki helynök lett. 1809-ben előbb sas
vári főesperessé, majd szenttamási préposttá lépett elő, 
és kineveztetett udvari tanácsossá s a magyar udvari kan- 
czelláriához előadóvá. Itteni működése alatt alkalma volt 
kiváló képességeivel az uralkodó figyelmét még jobban 
magára vonni, aki őt azután 1815-ben az erdélyi püspöki 
székre emelte. Mint püspök is magával vitte szemevilágát 
vesztett édesatyját, akit 87 éves koráig, mig t. i. a 
halál el nem ragadta tőle, a legmeghatóbb és gyengédebb 
szeretettel vett körül. Erdélyben nem a legörvendetesebb 
viszonyokat találta. Amily tömérdek volt a tennivaló, oly 
kevés volt a munkás kéz; a papnevelőben mindössze 26 
ifjút neveltek, amely szám távolról sem állott arányban a 
papok hiányával. Az új püspök három év alatt 50-re sza
porította meg a növendékek számát és a szemináriumra 
évenkint 16,000 forintot költött a sajátjából. Egyházme
gyéjét közelebbről megismerendő, majd minden plébániát, 
községet meglátogatott. Midőn pedig az 1816. évben éhínség 
uralkodott Erdélyben, megmutatta, hogy valóságos atyja 
híveinek; megnyitotta magtárait az ínségesek számára és 
kiürítette pénztárát a nyomor enyhítésére. Maga a felség 
is, midőn nem sokkal ezután beutazta az országot, meg
hatva hallotta elbeszélni a püspöknek a felebaráti szeretet 
oltárán hozott magasztos áldozatait. 1819 junius 12-én
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a király Flórenczben kelt kinevezésével őt az ország legelső 
egyházi méltóságába, az esztergomi érsekségbe helyezte át. 
1820 május 16-án iktattatik be nagy ünnepségek közt a 
primási székbe, junius 28-án pedig a sz. István-rend főpap
jává neveztetik ki. Azonnal érseksége kezdetén hozzáfogott 
a nagy munkához, hogy az ország rendei régi kívánságának 
megfelelően is, káptalanát visszavigye ősi székhelyére és 
sz. István születése helyén Istennek méltó templomot, a 22 
kanonoknak pedig megfelelő lakóhelyet emeljen. Az 1545-től 
idegenben élő káptalan már 1820 május 15-én visszaköltö
zött Esztergomba. 1822-ben pedig, sz. Adalbert napján József 
főherczeg és számos előkelőség jelenlétében, letétetett a szé
kesegyház alapköve. Ettől az időtől fogva semmiféle költ
séget, semmiféle fáradtságot nem kiméit, hogy az építkezés 
minél jobban előre haladjon. Az ő idejében épült fel a sír
bolt, a sz. 1stván-oldalkápolna, áthelyeztetett a Bakacs-ká- 
polna a bazilika jobb szárnyába, s a hatalmas falak egészen 
a felső párkányzatig emeltettek fel. O maga, a saját jöve
delmeiből 815,696 forintot áldozott az építkezésre. Jutott 
azonban e mellett más adakozásokra és alapítványokra is. 
Eelépittette a héreghi, szentkereszti, az esztergomi sz. Anna-, 
templomot, megujittatta a divékújfalusi templomot, a plébá
niát és sokat áldozott a mária-czelli templomra is. Az erdélyi 
püspökség törzstőkéjét 12,000 forinttal gyarapította. Az ínséget 
szenvedő valaszka-bélaiakat 500 forintnyi pénzadománynyal 
és 600 mérő gabonával istápolta. A Miasszonyunkról neve
zett pozsonyi apácza-zárdának 1821-ben 4045 forintot, a többi 
években pedig mindig 6438 frtot adományozott. A pesti 
apáczák is sokszor áldották bőkezűségét. Evenkint 12 szegény 
tanuló nyert teljes ellátást az ő költségén stb. Valamint 
Erdélyben, úgy az esztergomi főegyházmegyében is szor
galmasan végezte az egyházlátogatást. 1822-ben Pozsonyban 
nemzeti zsinatot tartott. Kiváló figyelemmel kisérte mindig 
a papnevelés ügyét és különösen a pesti központi papnevelő 
növendékeinek vizsgálatain szeretett megjelenni, hogy itt a 
kiválóbbak előmeneteléről tudomást szerezzen. Esztergomban 
pedig egy úgynevezett presbyteriumot létesített, ahol az

27
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újonnan felszenteltek egyházi állásuk teendőire gyakorlatilag 
is kiképeztettek. Kieszközölte a királynál, hogy Nagyszom
batban hat kanonokból álló káptalan alapittassék. 1828-ban 
XIII. Leo pápa bibornokká nevezte ki. 1830 szeptember 
28-án Pozsonyban V. Ferdinandot királylyá koronázta. Meg
halt Esztergomban 1831 szeptember 13-án s eltemettetett a 
főszékesegyház sirbpltjába.

Önállóan megjelent művei: 1. Památka navátivena Pána 
V padesátom roku obnovená, s ktorym Boh sluáebnika sveho 
grófa Berényi Gábora zamiloval. Trnava, 1798. — 2. Kázen 
na slawné primicie Madacs Josefa nowoposwateného knaza 
ascibiskupstwi ostsihomskeho k duchownému prospechu w 
bognanském chráme páne drzana. Trnawe, 1804. — 3. Sermo, 
quem terminato publicae e SS. Theologia disputationis actu
— habuit. (Budae) 1810. —- 4. Eucharisticon Augustissimo
Imperatori et Regi Apóst. Francisco-dicatum. Comaromii, 
1814. — 5. Alexander Rudnay — ad Clerum populumque 
Pastorali suae curae creditum, occasione suae Inaugurationis. 
Cibinii, 1816. Ugyanez magyar és német nyelven is. — 
6. Paraenesis — ad Lyceum Regium scholasque Cladiopoli- 
tanas. Claudiopoli, 1819. — 7. Oratio, dum per S. C. R. 
Majestatem Capitulo suo Transylvaniensi benigne decreta orna
menta in ecclesia cathedrali solemniter appenderet. Cibinii, 
1819. — 8. Erköltsi Keresztény oktatások, különösen a 
fenyitő házakban raboskodóknak remélhető megjobbitásokra. 
1819. s. 1. — 9. Princeps Alexander a Rudna — ad Clerum 
et populum Archi-Dioecesis suae occasione solemnis in Dig
nitatem Archi-Episcopalem installationis. Budae, 1820. —
10. Epistola Pastoralis. Strigonii, 1820. —· 11. Epistola Pas
toralis. Strigonii, 1821. — 12. Epistola Pastoralis, medio 
cujus Jubilaei — indictionem — clero communicat. .Strigonii, 
1821. — 13. Epistola, qua Synodum nationalem Posonii
celebrandam convocat. Budae, 1822. — 14. Oratio — ad 
Synodum in Ecclesia SS. Salvatoris, Posonii. Posonii, (1822.)
— 15. Sermo ad Synodum. Posonii, 1822. — 16. Dissertatio 
de obligatione Cleri saecularis quotidie persolvendi Horas 
canonicas. Praemissa Epistola Pastorali ejusdem argumenti. 
Strigonii, 1823. — 17. Responsum nomine totius dicasterii
— ad sermonem Caesareo-Regii Principis, Regni Palatini. 
Budae, (1824.) — 18. De perpetua SS. Eucharistiae Sacra
menti in Archi-Dioecesi adoratione. Strigonii, 1825. — 19. 
Epistola, inqua -— Jubilaei ad universum orbem catholicum 
extensio Clero notificatur. Posonii, 1826. —■ 20. Epistola, ope
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cujus S. P. Leonis XII. contra occultas sectas Encyclicam, 
Clero suo communicat. Posonii, 1826. — 21. Epistola Pas
toralis. Strigonii, 1829. — 22. Legnagyobb részt Koroson 
mondott tót beszédei, melyeket Palkovics György kanonok 
adott ki.

Palkovics I. 252. Nagy I. IX . 797. Némethy 902. Bartha: Magyar- 
ország prímásai 142— 196. Egyházi Tár IV . 168— 176. Stankovics Joannes: 
Oratio funebris in solennibus Exequiis Alexandri a Rudna. Strigonii, 1831. Majer 
Josef: Halotti beszéd Rudnay Sándor flhmvai felett. Esztergom (1831). Rumy 
Carolus: Parentatio Alexandri a Rudna occasione exequiarum. Strigonii (1831.) 
Zelliger 448. Vasánapi Újság 1856. évf. 35. szám. A  pesti növendékpapság 
munkálatai. Rudnay Sándor Kardinális Prímás életrajza. 1833. I. 207— 218.

1807 junius 16—1817. S tip s ie s  F e r e n e z . Született 1745 
szeptémber 11 -én Székesfehérvárott, nemes származású szü
lőktől. Tanulmányait a sz. Istvánról nevezett papnevelőben 
végezte, ahol 1763-ban a bölcsészeiből baccalaureus, a kö
vetkező . évben pedig magister lesz. Ugyanitt fejezte be 
1768-ban theologiai tanulmányait és szeptember 3-án kápta
lani sekrestyeigazgató lett. Mint ilyen avattatta magát fel 
a bölcsészet és hittudományok doktorává. 1773-ban a nagy- 
szombati egyetemre a görög nyelv tanárának hivatott meg. 
1777-ben elnyeri az ó-budai plébániát, ahol 1782-ben ales- 
peressé és szentszéki ülnökké neveztetik ki. 1802 szeptember
i-jén a pozsonyi káptalanban nyer javadalmat, 1803-ban bulcsi 
ez. apát, 1805-ben a pozsonyi kir, akadémia tanulmányi 
igazgatója, 1807 junius 16-án pedig esztergomi kanonok lesz. 
Itt 1810 junius 30-án honti főesperessé és 1816 október 
19-én olvasókanonokká lép elő. A nagyszombati papnevelő
intézetnek két Ízben is igazgatója volt, sőt egy ideig élén 
állott az elaggott papok intézetének is. 1808-ban 1000 irtot 
adott a Ludoviceumra. Egyik életirója feljegyzi róla, hogy 
amily rideg volt, mint papnevelői kormányzó az elöljárók 
iránt, oly leereszkedő és nyájas tudott lenni a kispapokkal 
szemben. Meghalt 1817 ápril 2-án.

Szabó kézirata 45. Nagy I. X . 378. születését szeptember 15-ére teszi. 
Rimely: Capitulum Posoniense 285. Némethy 941.

1807 junius 16—1814. K e lle r  G y ö r g y . Született Nagy- 
Lévárdon. 1777-ben elvégezvén a nagyszombati papnevelő
ben tanulmányait, áldozárrá szenteltetett. Előbb Pesten káp-

27*
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lánkodott, 1780-tól pedig Selmeczen. 1782 október 4-én 
elnyerte a sárfői plébániát, amelyről 1783 deczember 15-én 
Selmeczbányára ment át. 1796 január 4-én lett pozsonyi 
kanonokká, 1803-ban ugyanitt plébánossá. 1807 junius 16-án 
iktattatott be esztergomi kanonoknak. A káptalanban 1811 
márczius g-én nógrádi főesperessé lépett elő. x 808-ban a nagy- 
szombati papnevelőt, majd 1810-től a Pazmaneumot kormá
nyozta. Bírta a landeki prépostságot is. Meghalt Nagyszom
batban, 1814 november 26-án. Végrendeletében a főkápta
lanra 1000, a selmeczi káplánok javára szintén 1000, a 
lévárdi, szobotisti, szentjánosi missionáriusokra 1500, az 
Orsolyák nagyszombati zárdájára 300, a lévárdi konverti- 
ták javára 500, a selmeczieknek 500, a pozsohyiaknak 
1000 forintot hagyományozott. Ezen felül megmaradt vagyo
nát pedig, kétharmadrészben rokonainak, egyharmadrészben 
a szegényeknek szánta.

Szabó kézirata 102. Kerap 180. Kelnemek hja őt. Rimely: Historia 
Collegii Pazmaniani 331. Capitulum Posoniense 285. Némethy 680. Lányi: 
Magya clerus érdemei II. 30.

1807 junius 16—1827. U rb a n o v i B e n y o v s z k y  J á n o s .
Született Benyovban, 1756 szeptember 3-án; atyja Béla. 
Bölcsészeti tanulmányait 1775—1776-ban Nagyszombatban, 
a theologiát pedig az 1778 —1781. években a Pazmaneumban 
végezte. Miután felszenteltetett, 1782-ben Szeniczre küldetett 
segédlelkésznek, majd 1783-ban Batthyáni prímás házi káp
lánja lett. 1784-ben elnyerte a szeniczi plébániát, ahol mint 
alesperes is működött. 1805 január 29-én pozsonyi, 1807 
junius 16-án esztergomi kanonoknak iktattatott be, ahol 
1814 szeptember 15-én barsi főesperessé, 1817 október 
21-én olvasókanonokká s végre 1823 szeptember 2-án 
nagypréposttá lépett elő. Ugyanebben az esztendőben Bélits 
József helyére és utódjául, mint listriai felszentelt püspök, 
érseki helynöknek neveztetett ki. Meghalt Esztergom
ban 1827 augusztus 20-án s eltemeti etett az általa épít
tetett szenttamási kápolnában. Végrendeleti intézkedésé
vel a szeniczi egyházra 1000, a főkáptalanra 600 forintot 
hagyományozott.
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Következő beszéde nyomtatásban is megjelent: Sermo, 
quo in limine Congregationis Palatii — Dominum Supre
mum Comitem beneventavit. Strigonii, 1825.

Szabó kézirata I. 308. Kemp 180. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
343. Capitulum Posoniensi 385. Némethy 494. Lányi: Magyar clerus érdemei 
II. 31. Zeitiger 42.

1807 julius 30—1839. Ö rm én y i Ö rm én y i P é te r . Szü
letett Nyitra-Zsámbokréton 1768 junius 19-én nemes szár
mazású szülőktől. Gimnáziális tanulmányait a nagyszombati 
convictusban, a theologiát pedig a pozsonyi központi pap
nevelőben végezte el 1791-ben. Midőn felszenteltetett, a 
bíboros érsek maga mellé vette házi káplánul. 1792 szep
tember 13-án iktattatott be a kürthi plébániába, ahol 
1802-ben egyúttal az udvardi kerület alesperese lett. 1805 
január 29-én pozsonyi, 1807 julius 30-án pedig esztergomi 
kanonokká neveztetett ki, megbizatván egyúttal a Pazma- 
neum kormányzásával is. A főkáptalanban a következő 
emelkedést érte el: 1815 november 14-én nógrádi főes
peressé, 1820 október 5-én őrkanonokká, 1823 szeptember 
13-án olvasókanonokká, 1829 deczember i-én nagypréposttá 
lett. 1820-tól felszentelt corciai püspök, 1826-ban nagyszom
bati, 1827 — 1831-ig esztergomi érseki helynök. Bírta a pécsi 
szentbenedeki apátságot is. Meghalt Esztergomban 1839 
november 15-én, végrendelet hátrahagyása nélkül.

Szabó kézirata 31. Nagy I. ΧΓ. 431. Kemp 180. Rimely: Historia 
Collegii Pazmaniani 331. Capitulum Posoniense 286. Némethy 1006.

1808 május 20—1818. S c h w a r z e n b e r g  E rnő herczeg. 
Született 1773 május 29-én Bécsben; atyja János herczeg, 
anyja Oettingen-Wallenstein Eleonora grófnő. Istenfélő szülői 
ikertestvérével Ferenczczel együtt az egyházi pályára szán
ták őt. Már 9 éves korában javadalmat kapott a kölni káp
talanban, neveltetése azonban továbbra is a szülői házban 
történt, ahol a bölcsészetet is több kitűnő jézustársasági 
atya felügyelete alatt, a theologiát pedig Tobenz Dániel 
neufchateli kanonok vezetése mellett végezte. 1792-ben a 
lüttichi káptalan tagjává neveztetett ki. Miután pedig mind
ezen káptalanok a franczia háborúk alatt feloszlattattak, 
1795-ben salzburgi, 1797-ben passaui kanonokká lett. 1807
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junius 26-án szentelte áldozárrá a salzburgi érsek Bécsben, 
s első szent miséjét a Schwarzenberg palota kápolnájában 
mutatta be a Mindenhatónak. 1808 május 20-án iktattatott 
be esztergomi kanonoknak. Alig hogy Nagyszombatba érke
zett, dicséretes buzgalommal fogott a magyar nyelv és köz
jog elsajátításához, úgy hogy nemsokára már szóban és 
írásban egyaránt folyékonyan fejezte ki magát nyelvünkön, 
s a köz- valamint a magyar egyházjogban is szert tett egy 
magyar főpaptól megkivántató jártasságra. Igaz, hogy az 
első években naponkint több mint hat órát töltött Íróasztala 
mellett, tanulmányai közt. 1816 ápril 17-én sasvári főespe
ressé lép elő. Midőn e minőségben főesperessége területén 
egyházlátogatást tartott, a hívek közt mindenfelé nagyszámú 
imakönyveket osztott szét. 1818 szeptember havában a király 
győri megyés püspökké nevezte ki. Miután deczember 14-én 
megérkezett a szentszék megerősítése, 1819 márczius 14-én 
Bécsben püspökké szenteltetett. Mint főpásztor »ha valamit 
arányosnak talált a léleknek a testiségből való kibontására, 
a szívnek felérzékenyitésére, nyájának megmentésére, min
dent eszközül vett. Vezérül adta magát a nyilvánvaló ke
resztjárásokban, velek együtt énekelte az Istennek dicséretét, 
a tanító tanitványnyá lett, a nagy Böjtnek üdvözségügyelő 
napjaiban rendszerint meghallgatván Isten igéjét.« Hogy 
papjait és híveit egészen, közvetlenül megismerhesse, éppen 
egyházmegyéjének látogatására készült, midőn egyik roko
nának elhalálozása alkalmával Bécsbe kellett utaznia. Itt ő 
maga is erősen áthült, ágynak esett és hét napi szenvedés után 
a másvilágra költözött 1821 márczius 14-én. Holttestét 18-án 
Győrbe hozták és a város lakóinak általános részvéte mellett 
helyezték nyugalomra 22-én a székesegyház sírboltjában.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Trauungsrede bei 
doppelten Vermählung etc. Tyrnau, 1817. — 2. Epistola 
Pastoralis, — quum dioeceseos gubernationem auspicaretur. 
Jaurini (1819.) Ugyanez német nyelven is.

Szabó kézirata 122. Kemp 181. Horváth János: Schvarzenberg Emészt 
herczegnek szép és kegyes erkölcsei s.. 1. a. Láng Joannes: Memoria Ernesti 
Principis Schwarzenberg. Viennae (1821). Zelliger 471. Magyar Kufir 1821. I. 
24. márcz. 194.
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i8o8 julius 30—1822. A la g o v ic s  S á n d o r . Született 
Manigán, Pozsonymegyében, 1760 deczember 30-án. Mint 
a nyitrai egyházmegye növendéke végezte a budai központi 
papnevelőintézetben hittudományi tanulmányait 1783-ban. 
Felszenteltetvén, a pozsonyi papnevelő tanulmányi felügye
lőjévé neveztetett ki, ahonnan előbb a mocsonoki plébániára 
ment, azután pedig Nyitrán theologiai tanár és a papnevelő 
igazgatója lett. 1796-ban átvétetett az esztergomi főegyház
megye kötelékébe és augusztus 27-én elnyerte a galánthai 
plébánia-javadalmat. Itt a saját és híveinek költségén szép 
templomot emelt. Ugyanitt neveztetett ki alesperessé is. 
1807-ben pozsonyi kanonokká és egyszersmind Pozsony 
város plébánosává lett, kitüntettetvén csakhamar a sz. Lam- 
bertről nevezett somlyóvásárhelyi prépostság czimével is. 
1808 julius 30-án iktattatott be esztergomi kanonoknak, 
1816 október 4-én szenttamási préposttá lépett elő. Már
1809- ben kineveztetett a pesti szeminárium kormányzójává,
1810- ben ez. bosoni püspök és a királyi helytartótanács 
tanácsosa, 1816-ban pedig az udvari kanczejlária referenda- 
riusa lett. Bírta ezen kívül a sz. Margitról nevezett bélai 
apátságot. 1822 január i-én elfoglalta a neki felajánlott 
auraniai perjelséget. Útjában a székesfehérvári székesegy
házba is betért és itt a kanonokokkal beszédbe eredvén, 
keserűen kifakadt azon hálátlanság felett, hogy hazája még 
temetkezési helyet sem nyújt neki. Egy más alkalommal 
pedig úgy nyilatkozott, hogy ha ő Rudnay Sándor lenne, 
Alagovics Sándornak nem kellene száműzetésbe mennie. 
1828-ban, Gyulay Ignácznak Csehország főhadi kormányzá
sával való megbízatása után, Horvátország bánjává nevez
tetett ki, s ugyanekkor v. b. t. tanácsossá lett. 1829 októ
ber 18-án a király a zágrábi püspöki székbe emelte. Miután 
1830 márczius 15-én Róma e méltóságában megerősítette, 
május 30-án Kalocsán püspökké szenteltetett és julius 25-én 
ünnepélyesen átvette egyházmegyéje kormányzását. Hét évre 
terjedő püspöksége idején Zágrábban számos alapitványnyal 
és jótékony alkotással örökítette meg nevét. Az ő em
berbaráti szeretetének köszönheti létét a pozsegai kórház;
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a sándorházai plébánián pedig 3000 forintnyi misealapit- 
ványt tett Horvátország vallásegységének megőrzéséért. 
Kortársai mint kiváló államférfiút és a politikai, valamint 
törvénytudományi dolgokban egyaránt jártas főpapot ma
gasztalták. 1834 deczember havában ülte meg pappá szen- 
teltetésének ötvenéves évfordulóját. 1837-ben éppen lelki- 
gyakorlatokat végzett, midőn márczius 18-án éjjel szélhüdés 
vetett véget életének.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Sermo ecclesiasti
cus — quem pro concione dixit; cum Regimen Dioecesis 
suae capesseret. Zagrabiae, (1830.) — 2. Dictio, qua — post 
peracta generalia R. Hungáriáé J. J. Statuum et Ordinum 
regnorum eorundem congregationem aperuit. Zagrabiae, 
(1831.) — 3. Ctejenja i evangéliumi na vse nedelje i svetke 
celoga leta za potrebuvanje slavne biskupje Zagrabecke po 
zapovedi Alex. Alagovica. U Zagrebu, 1831.

Szabó kézirata 90. Kemp 181. R im ely: Capitulum Posoniense 286. 
Nagy I. 99. Hazai s Külföldi Tudósítások 1837. I. szám. Lányi: Magyar clerus 
érdemei II. 54. Moenich és Vutkovich. Magyar Írók Tára. Pozsony, 1876. 96. 
379. hibásan Írja, hogy Győrmegyében született. Uj Magyar Sión 1886. évf. 
89. Zelliger 5. Szinnyei I. 15.

1808 október 7—1824. P r ik k e l J á n o s . Született Kol- 
thán, Komárommegyében, 1763 augusztus i-jén. 1783-ban 
végezte el tanulmányait a sz. Istvánról nevezett nagyszom
bati papnevelőben; 1788-ban pedig befejezte a theologiát a 
pozsonyi generalis papnevelőben. Miután felszenteltetett, előbb 
karkáplán, azután 1790-ben segédlelkész lett Nagyszombat
ban. 1791 ápril 28-án elnyerte a kőhidgyarmati plébániát, 
ahol 1798-ban kerületi alesperessé és szentszéki ülnökké 
neveztetett ki. 1808 október 7-én iktattatott be esztergomi 
kanonoknak. 1817 deczember 4-én honti, 1820 október 7-én 
székesegyházi főesperessé és szentgyörgymezei préposttá, s
1823 szeptember 13-án őrkanonokká lépett elő. Meghalt
1824 szeptember 2-án Garam-Szent-Benedeken, ahol 1810 
óta mint a káptalani javak felügyelője lakott, s ugyanitt 
temethetett el Benyovszky János nagyprépost által. Még 
életében alapítványt tett a kőhidgyarmati kántortanitó és a 
szegény betegek javára. Ez alapítványát végrendeletében is 
tekintélyes összeggel növelte ; egy másikat ugyancsak Kőhíd-
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gyarmaton tett, a káplán fentartására és az idevaló, úgy
szintén a kolthai szegények segélyezésére. Hagyatékának 
többi részéről pedig úgy rendelkezett, hogy ennek egy- 
harmada az egyházmegyei czimekre, egyharmada a káptalani 
javak szegényeire, a hátralevő egyharmad pedig rokonainak 
jusson.

Szabó kézirata 63. Kemp 181. Némethy 874.

1808 november 24—1809. P iá c se k  J á n o s . Született 
Vág-Beszterczén. Mint a pozsonyi generalis papnevelő nö
vendéke, 1768-ban a bölcsészetiből baccalaureus, 1769-ben 
pedig magister lesz. A theologiát a Pazmaneumban fejezte 
be 1773-ban. Miután felszenteltetett, ugyanezen év márczius 
3-án Zólyomba küldetett káplánnak, ahonnan 1775-ben ha
sonló minőségben Vágújhelyre került. 1778-ban elfoglalta az 
alsóbottfalvai plébániát, amelyet 1779 ápril 11 -én a pobedimi- 
vel cserélt fel. 1804-ben pozsonyi, 1808 november 24-én 
pedig esztergomi kanonokká neveztetett ki. Meghalt 1809 
deczember 31-én Pozsonyban, ahol Zimányi Ignácz ̂ prépost 
házában ez idő szerint éppen egészségi okokból tartózkodott. 
Végrendeletében az egyházmegyei czimekre 325 forintot, a 
pozsonyi káptalanra 1000, Vág-Beszterczén egy nepomuki 
sz. János-oltárra 1000 és az itt tartandó ájtatosság czéljaira 
szintén 1000 forintot hagyományozott.

Szabó kézirata 178. Kemp 181. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
355. Capitulum Posoniense 285. Némethy 861. Lányi: Magyar clerus érde
mei II. 31.

1809 augusztus 28—1823. D ez sér i B é lik  J ó z s e f .  Szü
letett Dezséren, 1757 deczember i-jén, trencsénmegyei nemes 
családból; atyja János. 1774-ben vétetett fel az esztergomi 
főegyházmegye papnövendékei közé s tanulmányait előbb a 
budai generalis papnevelőben, azután pedig 1778-ban a Paz
maneumban végezte. 1781-ben Bécsben áldozárrá szentelte
tett s ugyanitt mondotta első sz. miséjét is. Csúzon és 
Udvardon mint káplán működött, majd 1784-ben a pozsonyi 
generalis papnevelőintézet tanulmányi felügyelőjévé nevez
tetett ki; ugyanitt 1787-ben az erkölcstan tanára, 1790-ben 
pedig aligazgató lett. Miután az intézet megszüntettetett,
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1 7 9 ° július 24-én Zsigárdra ment plébánosnak, ahol 1808-ban 
az alesperesi teendőkkel is megbizatott. 1809 augusztus 28-án 
esztergomi kanonokká, 1811-ben monostori apáttá és a pesti 
szeminárium kormányzójává neveztetett ki. A káptalanban 
1818 augusztus 10-én barsi. főesperessé, és 1820 október 
5-én szentistváni préposttá lépett elő. Midőn a káptalan 
1821-ben visszaköltözött ősi székhelyére, mint phárosi püspök 
ő lett az első esztergomi helynök. Ez időben folytak az 
előkészületek a megtartandó nemzeti zsinatra is; az előleges 
tanácskozáson ő mint elnök1, magán a zsinaton pedig mint 
jegyző működött. 1823 márczius havában szepesi püspökké 

, neveztetett ki. Miután Rudnay Sándor által Pesten az egye
temi templomban felszenteltetett, 1824 május 2-án ünnepélye
sen elfoglalta püspöki székét. 23 éven át állott egyház
megyéje élén, mely idő alatt munkás életét, összes tevé
kenységét a gondjaira bízott hívek üdvének előmozdítására 
szentelte. Kétszer járta be megyéjét,, hogy a mutatkozó 

. szükségletekről annál jobban gondoskodhassék. Nehéz, fele
lőségteljes hivatalában nemcsak szóval, hanem példájával is 
elől járt a jóban s fedhetetlen életével, lángoló buzgóságá- 
val valódi mintaképe volt papjainak. Áldozatkészségét szá
mos templom, plébánia, iskola stb. hirdeti. így Lucskán, 
Almáson, Kravjanon, Tepliczen, Csorbon templomokat épít
tetett. A népnevelés czéljaira tett alapítványaival.pedig lehe
tővé tette, hogy a szegény tanulók évi 300 forintnyi segély
ben részesüljenek; két szegény, nemesi szülőktől született 
Árva- vagy Liptó-megyebeli leánynövendék pedig 400 forint 
költségen a kassai apácza-zárdában neveltessék. Jobbágyai
nak a szó szoros értelmében szerető atyjuk volt. Úrbéri 
tartozásaikért soha sem zaklatta őket; ha valamelyik az úri 
munkában netalán kárt szenvedett, ezt azonnal megtérítette 
neki, ha pedig valakit szerencsétlenség, vagy valami elemi 
csapás ért közülök, ő volt az első, aki az ilyennek segélyére 
sietett. Egyik főtörekvése volt őket arra bírni, hogy maguk
nak kőházakat építsenek s e czélból nemcsak építési anyag
gal, hanem a leggyakrabban pénzadománynyal is ellátta 
őket. 1831-ben ünnepelte meg híveinek és papjainak szere-
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tététől körülvéve áldozárságának 50 éves évfordulóját. Midőn 
az isteni kegyelem már a 90. életévét is megérni engedte, s 
közeledni érezte az elmúlás óráját, 1847 február 13-án Sze- 
peshelyen megható áhítattal készült el a hosszú útra s meg
áldván káptalanát, papjait, híveit, márczius 5-én jobblétre 
szenderült.

Két munkája nyomtatásban is megjelent; úgymint:
i. Serenissimus ac Reverendissimus Dominus Carolus Am
brosius, Archiepiscopus Strigoniensis — oratione funebri 
laudatus. Budae (1809.) — 2. Animadversiones in libellum: 
de potestate et juribus status in bona ecclesiae et clericorum. 
Budae, 1811.

Szabó kézirata 82. Nagy I. Pótkötet 127. Kemp [82. Rimely: Historia 
Collegii Pazmaniani 343. Némethy 499. Religio és nevelés 1847. évf. I. 23.
18 1. Zelliger 59. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 50. Szinnyei I. 796.

1810, szeptember n  —1821. K o v a lik  J á n o s . Született 
Turdosinban, Arvamegyében. 1791-ben felvétetett a tábori 
lelkészszé készülők sorába s midőn tanulmányait befejezte 
s felszenteltetett, 1799-ben tábori káplánná neveztetett ki a 
Sztáray-féle gyalogezredhez. Később mint tábori lelkész 
működött Magyar-, Horváth- és Szlavonország különféle 
helyein. 1804—1811 -ig Budán lakott mint katonai plébános;, 
kineveztetvén szentszéki ülnökké, majd 1807-ben pozsonyi 
kanonokká, 1810 szeptember 11-én iktattatott be eszter
gomi kanonoknak, s egyúttal megbizatott a nagyszombati 
papnevelőintézet kormányzásával. 1812-ben vál. tribunici 
püspök és esztergomi érseki helynök, 1818 augusztus 14-én 
komáromi főesperes, majd 1820-ban nagyszombati helynök 
lett. 1821-ben a helytartótanácshoz ment tanácsosnak, de 
még ugyanezen év május 28-án elhalálozott Budán, ahol a 
vári plébánia-templom sírboltjában temettetett el. Nyílt eszü, 
irodalomkedvelő ember volt. Végrendeletet nem hagyott 
hátra maga után.

Szabó kézirata 118. Kemp 182. Rimely: Capitulum Posoniense 286. 
Némethy 707. Tudományos Gyűjtemény 1821. VI. 131.

1810 szeptember 14—1822. H lo z sa i V r a n a  I s tv á n .  
Született Vágujhelyen 1770-ben. 1790-ben mint váczi egy
házmegyei növendék végzi a negyedévi theologiát a pesti
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generalis papnevelőben. 1801-ben már mint a hittudományok 
tudora él Pesten. 1803-ban esztergomi szentszéki ülnökké, 
1805-ben pedig a pesti egyetemen az ágazati hittan tanárává 
neveztetik ki. 1810 szeptember 14-én javadalmat nyer az 
esztergomi káptalanban, majd 1818 augusztus 13-án nyitrai 
főesperessé lép elő. Előbb a nagyszombati papnevelő, 
1813-tól pedig a Pazmaneum kormányzója volt. 1820-ban a 
pesti hittudományi tanfolyam igazgatójává neveztetik ki. 
Bírta a sz. Györgyről nevezett kalocsai apátságot is. Meg
halt Budán 1822 február 5-én s eltemettetett a ferenczrendiek 
országúti zárdájának templomában. Végrendeletében 3000 
forintot hagyományozott a nyitrai főesperességhez tartozó 
három szükebb ellátású plébános javára.

Szabó kézirata 97. Kemp 182. R im ely : Historia Collegii Pazmaniani 
331. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Pauler T . : A  budapesti egyetem 
története. Budapest, 1880. 331. Generale regium Seminarium Pesthiense. Budae, 
1790. 7.

1811 márczius 9—1828. T a la b ér  B o ld iz sá r . Született 
Pápán, 1749 január 5-én. 1770-ben a Pazmaneumban talál
juk, mint a hittudományok első éves hallgatóját. Felszen
teltetvén, 1772 márczius 23-án Duna-Szerdahelyre rendelte
tett káplánnak, ahonnan 1773 junius i7rén elnyerte a csicsói 
plébánia-javadalmat. 1806 márczius 12-én pozsonyi, 1811 
márczius 9-én pedig esztergomi kanonoknak iktattatik be. 
A káptalanban 1820 október 7-én nógrádi főesperessé, 1823 
szeptember 17-én szentgyörgymezei préposttá s végre 1825 
márczius 24-én éneklőkanonokká lépett elő. Bírta ezen felül 
a sz. Henrikről nevezett apátság czimét is. Meghalt Eszter
gomban 1828 julius 26-án, éjjeli ii  és fél órakor, életének 
81. évében és julius 28-án elsőnek temettetett el az épülő 
félben levő bazilika sírboltjában.

Szabó kézirata 55. Kemp 978. Rimely: Historia collegii Pazmaniani 
SS1·; 358· Capitulum Posoniense 286. Némethy 978.

1815 november 20—1844. K o llá r  I s tv á n . Született 
Esztergomban 1764 augusztus 15-én. Theologiai tanulmá
nyait 1789-ben fejezte be a pozsonyi generalis papnevelőben. 
Felszenteltetvén, Esztergomba neveztetett ki segédlelkész
nek a sz. kir. városi plébániára. 1790-ben az érseki hely-
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nökség irodájában nyert alkalmazást előbb mint jegyző, 
később pedig mint titkár és szentszéki jegyző. 1803 február
16-án elfoglalta az ó-budai plébániát, ahol alesperessé és 
szentszéki ülnökké lett. 1815 november 20-án iktattatott be 
esztergomi kanonoknak. 1817-ben a nagyszombati papnevelő 
kormányzója lesz. 1820 október 10-én hon ti főesperessé lép 
elő s ugyanekkor Rudnay Sándor oldalkanonokjává teszi 
meg. Nem sokkal ezután tribunici ez. püspökké és a hely
tartótanács tagjává neveztetett ki. 1823 szeptember 15-én 
szentistváni prépost, 1825 márczius 24-én őrkanonok, 1829 
deczember i-jén olvasókanonok s végre 1840 junius 12-én 
nagyprépost lett. 1831 junius i-jétől mint érseki, majd Rudnay 
halála után 1839-ig mint káptalani s ettől fogva ismét mint 
érseki helynök érvényesítette munkásságát az egyházmegye 
vezetésében. Bírta ezenfelül a nyulakszigetéről nevezett sz. 
Mihályi prépostság czimét is. 1844 julius 12-én még részt 
vett a káptalani szentmisén, azonban már itt roszul lett s 
haza térvén, jobban mondva vitetvén, néhány óra múlva 
szélhüdés vetett véget életének.

Két beszéde nyomtatásban is megjelent. Ezek: 1. Az 
esztergomi Főkáptalan nevében 1839. május 27-én mondott 
beszéde a sz. Ignáczról nevezett plébániának mind ideigleni" 
főegyháznak ajtajánál s. 1. a. — 2. Beszéd, melyet — az 
egyházi rend és nép nevében O Herczegségéhez a tem
plomban mondott. S. 1. a.

Szabó kézirata 45. Kemp. 182. Némethy 693. Zeitiger 252. Szinnyei 
VI. 746. Religio és nevelés 1844. II. 6. szám 47. 1.

1816 október 1 — 1840. J o r d á n sz k y  E lek . Született 
Kassán 1765 szeptember 15-én; atyja Pál, a jezsuiták neveltje, 
a lehető legjobb nevelésben részesítette őt is. Elemi iskoláit 
szülőhelyén elvégezvén,, a gimnáziumi tanulmányokra Po
zsonyba ment. 1782-ben vétetett fel a pozsonyi Etnericanum 
növendékei közé, 1783 — 1784-ben a bölcsészetet a sz. Ist
vánról nevezett nagyszombati papnevelőben, a theologiát 
pedig 1785—1789-ig a pozsonyi központi szemináriumban 
hallgatta. Már ekkor, a papnevelő csendes falai közt, szíve
sen foglalkozott az irodalommal s több költeményt irt. Befe
jezvén tanulmányait, 1789 szeptember 19-én alszerpappá,
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24-én diaconussá, 26-án áldozárrá szenteltetett és 29-én 
mondotta első sz. miséjét. 1790—1791. években Bodokon 
tartózkodott, mint Berényi Miklós gróf gyermekeinek neve
lője. 1792—1798-ban szentszéki jegyző, a primási levéltár 
őre, majd Batthyáni bibornok érsek titkára lett. 1798 február
2-án elnyerte a szölgyéni plébániát, 1805 január 2-án azon
ban lemond javadalmáról és a nagyszombati lyceumba megy 
tanárnak. 1807 augusztus 10-én pozsonyi kanonokká és az 
akadémia prodirektorává neveztetett ki. Mint több európai 
nyelvet beszélő, eszes, munkabíró ember, kivált a franczia 
háborúk idején valóságos lelke volt a káptalannak. 1816 
október i-jén iktattatott be esztergomi kanonoknak, ahol 
1820 október 7-én sasvári főesperessé, 1825 márczius 24-én 
szentgyörgymezei préposttá és 1829 deczember i-jén éneklő
kanonokká lépett elő. 1827-től 1831-ig Nagyszombatban élt 
mint érseki helynök, 1830 ápril 23-án pedig knini püspökké 
szenteltetvén, ugyanitt mint suffraganeus működött. A pápa 
protonotariusává nevezte ki; bírta a B. Szűz szászvári apát
ságát is. Meghalt Esztergomban 1840 február 15-én. Vég
rendeletében a főkáptalanra 2000 forintot, a kassai székes- 
egyházra 1000, a pozsonyira 1000, a szölgyéni templomra 
100, az elaggott papok intézetére 5000, az Emericanumra 
2500, egy sz. misére 1000, az esztergomi főszékesegyház 
alapjára 5500, kezdő plébánosok javára 2500, a főegyház
megye területén lévő szerzetesházakra egyenkint 100, össze
sen 4700, a piaristáknak 1250, az apáczazárdáknak 1750, a 
Jézus-társasági atyák javára 10,000 forintot hagyományo
zott, hagyatékának egyharmadát pedig a szegényeknek 
juttatta.

Az irodalomnak avatott, termékeny munkása volt, 
akinek szorgalmas tollából számos munka jelent meg. 0  
utána bírjuk másolatban Báthory László pálos (1456 körül) 
bibliafordítását, mely »Jordánszky-Codex« név alatt a főegy
házmegyei könyvtárban őriztetik. Művei: 1. Catechismus — 
e Gallico in Latinum sermonem stranslatus. Posonii. 1808. —
2. Szent Istvánnak, első magyar királynak ünnepe, a ^nem
zeti hálaadatosságra, Pozsony, 1808. — 3. Vilt József Úrnak 
ötven esztendős áldozó papnak, hálaadó s könyörgő áldó-
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zattya alatt — mondatott beszéd. Pozsony, 1811. — 4. Egy 
igaz Emberbarátnak Gondolata, a Német (s Magyar) Ország
ban megállapittatott három Vallás eránt. Posony, 1816. —
5. Biographi veteres Sancti Martini Turonensis Episcopi 
Confessoris. Posonii, 1817. — 6. A pápa a katholicizmusra 
nézve. Nagyszombat, 1817. — 7. Series Colocensium praesu
lum. Posonii, 1818. — 8. De haeresi abjuranda quid statuat 
Ecclesia Catholica? Strigonii, 1822. — 9. Sermo in solem- 
nibus exequiis — Josephi Kluch. Tyrnavia s. a. — 10. Anrede 
bei dem vom 4-ten bis 17-ten Februar 1836 in der Kirche 
St. Elisabeth in Pressburg ruhenden Körper der heiligen 
Neiti Märtyrers. Pressburg s. a. — 11. Magyarországban s 
ahhoz tartozó részekben levő B. Sz. Mária kegyelemképei
nek rövid leírása. Pozsony, 1836. Megjent német és tót 
nyelven is. — 12. Vita Joannis Sóber, Praepositi Posonien- 
sis s. 1. a. Kéziratban maradt munkái: 1. Vom Ursprünge 
und Fortgange des löblichen und ehrwürdigen Instituts Ma
rie, oder, der sogenannten Englischen Fräulein, a buda
pesti egyetemi könyvtárban. — 2. De itinere meo Ro
mano et Lauretano 1837. a nyitrai káptalani könyvtárban. 
Ezen kívül irt több czikket is az »Alveare-Méhkas« czímü 
folyóiratban.

Szabó kézirata 55. Kemp 183. R im ely: Capitulum Posoniense 286. 
Némethy 666. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Magyar Sión 1865. évf. 
421. Zelliger 213. Szinnyei V. 635. .

1816 október 4—1823. N á d a sd y  F e r e n c z  gróf. Szüle
tett Bécsben 1785 márczius 3-án; atyja Mihály királyi főaj- 
tónálló, anyja Colloredo Teréz grófnő. Midőn 18. évét betöltötte, 
felvétette magát az esztergomi főegyházmegyei növendékek 
közé s miután tanulmányait a nagyszombati papnevelőben 
elvégezte, 1807 márczius 7-én áldozárrá szenteltetett és 
Komáromba helyeztetett káplánnak. 1807 april 16-án már 
mint drégelypalánki plébánossal találkozunk vele, ahol
1811-ben alesperessé lett. 1816 október 4-én iktattatott be 
esztergomi kanonoknak, 1817-ben szekszárdi apáttá, azután 
a nagyszombati, majd a pesti papnevelő kormányzójává 
lett, 1820 október 6-án pedig barsi főesperessé lépett elő. 
Mint a királyi tábla tagja emeltetett 1823 február 28-án a 
váczi püspöki székbe. Püspökké Rudnay Sándor szentelte 
fel 1824 február 8-án és négy nap múlva ünnepélyesen 
átvette egyházmegyéje kormányzását. 1837-ben a hétszemé-
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lyes tábla ülnökévé, 1838 szeptember 21-ón az akadémia 
ig. tagjává, 1870-ben pedig a sz. István-rend tagjává lett. 22 
évi váczi püspökségét több ezerre rugó alapitványnyal tette 
emlékezetessé. így 5000 forintot adott a váczi irgalmasok 
kórházának, 6000-et a pesti vakok intézetére, 5000-et a váczi 
siketnémák intézetének; a váczi szegényalapot 1000, a 
váczi kórház tőkéjét 2000 forinttal növelte. Mielőtt pedig 
Váczról elköltözött volna, a következő adományokat tette: 
5000 forintot adományozott a kegyur nélküli egyházak javára, 
a püspöki szabad adományozásu templomokra ugyanannyit, 
hasonlóképen a szegény plébánosok felsegélyezésére is. A 
segédlelkészek szükségleteire, az elaggott papok intézetének 
5000—5000 forintot; 8843 forintot tett le a papnevelő elöl
járói és növendékei javára, 2500 frtot a nép. sz. János ünnepén 
és Űrnapján megtartandó isteni tisztelet czéljaira, székesegy
házának pedig egyházi öltönyöket és 822 frtot ajándékozott. 
1845 május havában a királyi kegy a kalocsai érsekségre he
lyezte őt át, ahol még fokozottabb mértékben gyakorolta jóté
konyságát. A nevelés ügyeire is sokat és szívesen áldozott. A 
kalocsai iskolák épületeit megujittatta, évenkint 3000 frtot 
költött szegény tanulók segélyezésére, ezen kívül a vizsgákon 
is mindig nagyobb összegre rugó ajándékokat osztatott szét 
közöttük. Tetemes összeggel járult a Ludoviceum alap
jához stb. 1848-ban Váczon 8000 forintos házat vett a 
tébolydának, az 1850-iki tűzvész alkalmával pedig 3500 
forintot osztott ki a károsultak között. Úgy a váczi, mint 
a kalocsai egyházmegyében egyházlátogatást tartott s midőn 
vagy e czélból, vagy a bérmálás szentségének kiosztása 
végett, itt vagy ott megjelent, soha sem mulasztotta el a 
hívek gyóntatásában is részt venni, sőt egy alkalommal 
Kecskeméten, egy szegény halottat is maga kisért ki a 
temetőbe. 1851 julius 22-én bekövetkezett halála mélységes 
gyászba borította egész egyházmegyéjét. Végrendeletében 
úgy intézkedett, hogy vagyonának legnagyobb része Isten 
dicsőségére, a nevelés ügyének előmozdítására és a szegé
nyek, nyomorultak gyámolitására forditassék. 9150 forintot 
hagyományozott alapítvány gyanánt szent misékre ; a kalocsai
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székesegyház főoltárára j ο,όοο forintot hagyott, a váczi 
egyházmegyei pénztárra 20,000 frtot; 12,000 frtot a kalocsai 
egyházmegyei pénztárnak, oly módon, hogy feléből a sze
gényebb sorsú és buzgóbb plébánosok 100 frtnyi segélyben 
részesüljenek, a másik fél kamataiból pedig a káplánok 
kapjanak 50 frtnyi segélyadományt. A kalocsai papnevelő 
intézetben a papnövendékek közt évenkint kiosztandó köny
vekre 1000 forint alapítványt tett. A kalocsai gymnasiumban 
hat tanár fizetésére 10000 frtot hagyott. A szegényebb sorsú 
tanítók évi fizetésének gyarapítására 5000 frtot; a kalocsai 
árvaházra 10000 frtot; a kalocsai elaggott papok intézetére 
6000 frtot; a kalocsai szegényekre 6000 frtot; a váczi té
bolyda czéljaira 50000 frtot. A váczi irgalmasoknak 4000 
frtot. A váczi elaggott papok intézetének ugyanannyit. 
Szegény betegek ápolására 12000 frtot, az amerikai missiók 
czéljaira 1000 frtot, a kalocsai házi szegényeknek halála 
után való kiosztás czéljából 400, a drégelypalánki szegények
nek 2000, más egyházi czélokra 2500 frtot, alkalmazottjai
nak, tisztjeinek, cselédjeinek összesen 40000 forintot juttatott. 
A hagyatékából ezen felül megmaradt összeget Nádasdy 
Lipót gróf komáromi főispánra hagyományozta, oly meg
kötéssel azonban, hogy ha a Nádasdy család férfiága kihalna, 
ezen örökség három részre osztassék, amelynek egyik részét 
a család női leszármazottjai, a másikat a kalocsai, a har
madikat pedig a váczi egyházmegye kapja meg.

Művei, amelyek nyomtatásban is megjelentek, ezek:
1. Ditsőséges szent István Magyarország első királyának és 
Apostolának tiszteletére intézett beszéd. Béts, 1812. —
2. Sermo inauguralis. Theresiopoli, 1846. — 3. Gr. Nádasdy 
Ferencz kalocsai érsek körlevele. Szabadka, 1846. — 4. Epi
stolae Pastorales. Theresiopoli, 1849.

Szabó kézirata 113. Kemp 183. Nagy I. V III. 27. Némethy 805. 
Karcsú V. 238— 240. Lipthay Antal: Gyászbeszéd gróf Nádasdy Paulai Ferencz 
hamvai fölött a kalocsai székes főegyházban. Esztergom, (1851.) Zelliger 346. 
Többen (igy Karcsú és Némethy is, hihetőleg Kemp után) születése helyét 
Budára teszik.

1816 október 4—1835. P a lk o v ic s  G y ö r g y . Született 
Ottóvölgyön, Pozsonymegyében 1763 ápril 24-én, szegény,

28
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földműves szülőktől. A theologiát 1788-ban a pozsonyi köz
ponti papnevelőben végezte el. Miután áldozárrá szenteltetett. 
1789-ben Szélaknára rendeltetett segédlelkésznek, majd
1795- ben hasonló minőségben Bazinba helyeztetett át.
1796- ban tanulmányi felügyelő, 1800-ban az erkölcstan ta
nára lett a pozsonyi papnevelőben; 1803-tól az erkölcs
tant és egyházjogot adja elő Nagyszombatban és egyúttal 
a káptalani könyvtár őre. 1816 október 4-én esztergomi ka
nonokká neveztetett ki, de megmaradt egyúttal tanárnak is 
egészen a káptalan elköltözéséig, vagyis 1820 junius haváig. 
1821 május 28-án komáromi főesperessé, 1825 márczius 24-én 
szentistváni préposttá lépett elő. Egész életében a tudomá
nyoknak élt. A theologián kívül nagy előszeretettel foglal
kozott a szláv nyelvészettel, a történelemmel s a természet- 
tudományokkal ; különösen á növény-, ásvány- és kagylótan
ban és a numismatikában tett meglepő ismeretekre szert. 
A nemes kövek köszörülésével is foglalkozott. Szenvedélye
sen ragaszkodott anyanyelvéhez a tóthoz, ám azért magyarul 
is jól tudott, sőt a magyar nyelv terjedését szívből óhaj
totta. Élte utolsó éveiben fülbaja miatt alig hallván valamit, 
éppen nem járt emberek közé, hanem minden idejét irodalmi 
foglalkozással töltötte. Meghalt Esztergomban, 1835 január 
21-én s eltemettetett a sz. István kápolna alá, melynek felépíté
séhez tetemes összeggel járult. Miután végrendelet nélkül 
halálozott el, gazdag könyvtára és gyűjteményei a káptalanra 
szállottak. Szülőföldjén templomot és plébániát emeltetett.

Bernolák — egykori érsekujvári plébános tót szótárá
nak kéziratát megvette és azt magyar szavakkal bővítve, 
kiadta saját költségén. 30 éven keresztül dolgozott a biblia 
tót fordításán, mig 1831-ben Esztergomban kinyomatta. 
Ugyancsak az ő kiadásában jelentek meg az Epistolák és 
Evangéliumok templomi használatra és egy jelesb tót egy
házi beszédek gyűjteménye, úgyszintén Holly János Virgil 
Aeneasa tót fordításban stb. Nagyon sok és kiválóan becses 
kéziratot hagyott hátra az esztergomi egyházmegye törté
netére vonatkozólag, amelyek czimei: Annales Eccl. Metr. 
Strigoniensis, 3 kötet. Adparatus ad Hist. Eccliae Strigo- 
niensis pars I. Biographia. Ebben 137—232. lapon lemásolta 
az esztergomi kanonokoknak Babóthy által összeállított név
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sorát, azután pedig folytatta 1805-ig. Többnyire csak az 
installáczió napját közli, néjnely kevés, hol a korábbi élet
viszonyokra, hol pedig az előléptetésre vonatkozó megjegy
zéssel. Munkája nagyon rövid és szűkszavú.

Szabó kézirata 83. Kemp 183. Zelliger 382. István Bácsi Naptára 1862. 
évre 107.

1817 szeptember 20—1823. S tr a ite r  J ó z s e f .  Született 
Esztergomban 1764 márczius 7-én. A bölcsészetet Nagy- 
Szombatban a sz. Istvánról nevezett papnevelőben 1782-ben, 
a theologiát Pozsonyban a központi szemináriumban 1787-ben 
végezte el. Felszenteltetvén, 1788-ban Komáromba küldetett 
káplánnak, ahonnan 1790-ben Esztergomba, a sz. kir. városi 
plébániára helyeztetett át. 1792 január 8-án elnyeri az izsai 
plébániát, amelyet 1800 márczius 31-én a komáromival cserél 
fel; itt 1802-ben kerületi alesperessé neveztetik ki. 1809 
november 25-én pozsonyi kanonok és egyúttal Pozsony- 
városi plébános lesz. 1817 szeptember 20-án iktattatik be 
esztergomi kanonoknak, s egyúttal kineveztetik a sz. István- 
papnevelő kormányzójává. 1821-ben nagyszombati heJynökké, 
1823-ban pozsonyi préposttá lesz. Meghalt 1826 október 
9-én. Végrendeletében a pozsonyi székesegyházra 1500 forin
tot, az egyházmegyei czimekre 3000, a komáromi szigeten, 
nép. sz. János tiszteletére végzendő ájtatosság czéljaira 2500, 
a csukárdi, érsekiéli, keszegfalvi templomokra 1500, az esz
tergomi és pozsonyi káptalanokra 1000 forintot hagyomá
nyozott.

Szabó kézirata 178. Kemp 183. Némethy 942. Rimelyi Capitulum Po- 
soniense 287. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 40.

1817 szeptember 20—1829. K r a to c h v ila  M ihály» Szü
letett Gyermelyen, 1753 február 22-én; atyja csizmadia 
mesterember, anyja Kelepec Judit pedig »kis porcziós nemes« 
származású volt. Egy plébános jószívűsége tette számára 
lehetővé, hogy iskoláit Budán elvégezze. 1772-ben jutott be 
a nagyszombati papnevelőbe, ahol befejezvén theologiai ta
nulmányait, 1777-ben felszenteltetett. 1780-ban a budai sze
minárium tanulmányi felügyelőjévé neveztetett ki, 1782-ben 
pedig a hittudományok tudorává avattatott; ugyanezen év
ben lett aligazgató és rendkívüli tanár is ugyanitt 1784-ben

28*
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Pozsonyba ment a lelkipásztorkodástan tanárának. 1786 de- 
czember 12-én elnyerte a nagyölvedi plébániát, ahol 1809-ben 
alesperessé neveztetett ki. 1817 szeptember 20-án esztergomi 
kanonok s egyszersmind a nagyszombati papnevelő kor
mányzója lett. 1823 szeptember 15-én nyitrai főesperessé 
lépett elő. Midőn a rektorságról lemondott, Garam-Szent- 
Benedekre ment, mint a káptalani javak felügyelője. Még 
1821-ben kineveztetett zobori apáttá is. 1827 sz. Adalbert 
napján ünnepelte meg áldozárságának 50 éves évfordulóját. 
Midőn nagyölvedi híveitől, akik közt 31 évet töltött el, 
búcsút vett, »hogy volt kedves lelki aklában, elmenetele 
után is a nagy Istennek dicsőségét és ájtatos híveinek üd
vösségét némiképpen eszközölje«, a következő alapítványokat 
tette: a nagyölvedi templomnak több egyházi ruhát és fel
szerelést ajándékozott; a plébániának könyvtárát, 1200 frtot 
és a gazdasági felszerelést, az iskolamesternek egy 300 írton 
vett szőllőt, a harangozónak egy 76 forinton szerzett szől- 
lőcskét és hajlékot, a templomatyának egy 260 forintot érő 
szőllőt, egy katholikus esküdtnek egy 300 forintos szőllőt 
úgy azonban, hogy a haszonélvezeti jog minden két évben 
másra szálljon át, hogy igy »több jó híveknek csöppenjen 
belőle«; a híveknek 3350 frtot, s a farnadi plébánosnak egy 
szőllőt pinczéstől, hogy évenkint sz. Mihály napján énekes 
misét végezzen. Végrendeletében pedig az egyházmegyei 
czimekre 850, a gyermelyi káplán, tanító és ikolásfiúk ja
vára 5000, szegény plébánosok segélyezésére 25000, szegé
nyekre 9976, az elaggott papok intézetére 100 s rokonaira 
10500 forintot hagyományozott. Meghalt Esztergomban 1829 
augusztus 15-én esti 6 óra tájban s eltemettetett a bazilika 
sírboltjában.

A nagyölvedi templomatyának 1827-ben egy írott 
könyvet küldött: »Nagyölvedi igaz keresztényeknél szokott 
templomatyjának ájtatos mulatságára szolgáló eredeti jám
bor énekek és történetek, adatván neki és utána követke- 
zendőknek 1827. esztendőben. E. K. K. N. néhai volt plé
bánosoktól« czimmel. Nyomtatásban következő munkája 
jelent meg: Summi momenti succincta Puncta, de fine ho
minis et mediis ad illum necessarium consequendis. 1822. s. 1.
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Szabó kézirata 97. Kemp 184. Némethy 713. Zelliger 271. Magyar Sión 
1865. évf. III. 506. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31.

1818 márczius 2—1824. P a u e r  J ó z s e f .  Előbb a Jézus
társasági atyák iskoláit látogatta, azután pedig felvétette 
magát a barnabiták közé és Krysostom névet vevén fel, 
letette a fogadalmat. A franczia háborúk idejében mint 
tábori helynök nyer alkalmazást s e minőségében élvezi a 
boroszlói prépostság jövedelmét is. Midőn a hadakozások 
megszűntek és helyreállott az oly régóta sóvárogva várt 
béke, az ő évi járuléka is leszállittatott. Kárpótlásul 
szerette volna a nyitrai nagyprépostság javadalmát meg
kapni. Ez azonban nem sikerült neki, hanem e helyett 
esztergomi kanonokká neveztetett ki 1818 márczius 2-án; 
emellett megmaradt tábori helynöknek és mint ilyen, ezen
túl is állandóan Bécsben tartózkodott. Midőn installálta- 
tott, kötelességszerüen bemutatta Rómából nyert felment
vényét szerzetesi fogadalmai alól, sőt ígéretet tett, hogy 
megszerzi az indigenatust is. Felszentelt dulmensi püspök 
volt. 1823 szeptember 13-án nógrádi főesperessé lép elő. 
1824 május 3-án szent-pölteni püspök lett s mint ilyen halt 
meg 1826 deczember 19-én.

Szabó kézirata 102. Kemp 184. Gams: Series episcoporum 302.

1820 október 7—1836. S z ily  F e r e n c z . Született 1755- 
ben. 1775-ben mint első évi bölcsészethallgató tanul a budai. 
Széchenyi-papnevelőintézetben, innen 1778-ban a Pazma- 
neumba küldetik, ahol 1781-ben fejezi be hittudományi ta
nulmányait. Aldozárrá szenteltetvén, 1782-ben komáromi 
káplán lesz, 1783 január 6-án pedig elnyeri a komárom- 
szentpéteri plébániát. Itt 1805 február 17-én az udvardi 
kerület alesperesévé neveztetett ki. 1815-ben javadalmat nyer 
a pozsonyi káptalanban, majd 1820 október 7-én esztergomi 
kanonoknak iktattatik be. 1823 szeptember 15-én honti 
főesperessé, 1829 deczember i-jén pedig őrkanonokká lépett 
elő. Bírta a csúthi prépostságot is. Meghalt Esztergomban 
1836 május 23-án életének 81. évében. Végrendeletében je
lentékeny összegeket hagyományozott a szentpéteri, bagotai, 
ógyallai templomokra és a szentpéteri káplán javára.
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Szabó kézirata 64. Kemp 184. Nagy I. X . 736. Rimely: Historia 
Collegii Pazmaniani 357. 358. Capitulum Posoniense 287. Némethy 965.

1820 október 13 — 1835. S zab ó P á l. Született Hidvé- 
gen, Hontmegyében, 1752 január 20-án. A theologiát Bécs- 
ben végezte mint a Pazmaneum növendéke. 1775 szeptem
ber 20-án felszenteltetvén, Varbóra küldetett káplánnak, ahol 
1785-ben plébánossá is lett. 1803-ban a szécsényi kerület 
alesperesévé neveztetett ki, 1809-ben pedig elnyerte a tar- 
doskeddi plébániát. 1820 október 13-án iktattatott be esz
tergomi kanonoknak, 1823 szeptember 15-én barsi, 1829 
deczember i-jén pedig székesegyházi főesperessé és szent- 
györgymezei préposttá lépett elő. Bírta ezen felül a B. Szűz
ről nevezett monostori apátságot is. 1825 szeptember 25-én 
ülte meg áldozárságának 50 éves évfordulóját. Meghalt Esz
tergomban 1835 augusztus 30-án s eltemettetett a bazilika 
sírboltjában. Végrendeletében a káptalanra 742 forintot, a 
szentgyörgymezei templomra 200, a dömösire 200, az egy
házmegyei czimekre pedig 300 forintot hagyományozott.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Egyházi beszéd. 
Mellyet... 1807 észt. sz. György havának 27. napján Palán
kén mondott. Selmecz-Bányán, 1807. — 2. Egyházi beszéd, 
mellyet Szent István Magyarország első királyának Napjára... 
készített. Budán (1811.) — 3. Carm en... Alexandro a 
Rudna . . .  dum Regimen Archi-Dioecesis Suae Strigonien- 
sis . . .  capesseret. (Budae) 1820. —· 4. Carmen... q u o ... 
Alexandro Rudna . . .  pro prestitis sibi beneficiis perennem 
gratitudinem suam intima cum veneratione contestatur. 
Strigonii, 1823. — 5. Vota pia et amica pro auspicatissima 
onomasi . . . Alexii Jordánszky. Strigonii, 1832.

Szabó kézirata 72. Kemp 184. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
357. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Némethy 949. Zelliger 496.

1820 október 13—-1830. K o v á c s  Á d ám . 1776-ban a 
sz. Istvánról nevezett papnevelőben tanulja a bölcsészetet; 
2 év múlva a Pazmaneumba megy, ahol 1782-ben befejezi 
theologiai tanulmányait. Felszenteltetvén, Budára küldetik 
káplánnak, majd 1785-ben a búrszentjánosi plébánia adminisz- 
tráczióját bízzák reá. 1786 ápril 18-án elnyeri a héreghi 
plébánia-javadalmat és itt nem csak híveinek, hanem ma
gának a plébániának is valóságos jótevőjévé lesz; iskolát
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épít, a templomot megújittatja s ezek javára alapítványt tesz 
stb. 1803 márczius 16-án felcseréli javadalmát a bajóthival, 
ahol egyúttal alesperessé neveztetik ki. 1814 ápril 6-án 
érsekújvári plébánossá lesz, mig 1820 október 13-án eszter
gomi kanonoknak iktattatik be, ahol 1825 márczius 24-én 
nógrádi főesperessé lép elő. Meghalt Esztergomban 1830 
február 9-én. Végrendeletében az esztergomi érseknek 1000, 
a főszékesegyházra 1000, az egyházmegyei czimekre 600, a 
főkáptalanra 1000, a káptalani birtokon levő templomokra 
ugyancsak jooo forintot hagyományozott.

Szabó kézirata 102. Kemp 184. Rimely : Historia Collegii Pazmaniani 
353. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Némethy 703. Magyar Állam 1890. 
évf. márcz. 4. szám.

1820 október 24—1829. L á n g  J á n o s . Született Eszter
gomban 1771-ben. Felvétetvén az Esztergom-egyházmegyei 
papnövendékek közé, 1792-től a bölcsészetet, 1794-től pedig 
a theologiát Pozsonyban hallgatta. Miután 1798-ban pappá 
szenteltetett, Drégelypalánkra rendeltetett káplánnak. 1801-ben 
a pozsonyi papnevelőben tanulmányi felügyelővé lesz, de 
már a következő évben tanárrá neveztetik ki Nagyszombatba, 
ahol a mennyiségtant, a természettant és a gazdaságtant 
adta elő. 1806-tól mint a dogmatica tanára, a pesti egyete
men működik, amelynek 1816-ban rektorává is lesz. 1820 
október 24-én tagjává lesz az esztergomi káptalannak és 
megbizatik a Pazmaneum kormányzásával. Nem sokkal ezután 
a bécsi egyetem hittudományi karának dékánjává választa- 
tik ; majd 1821-ben a Boldogasszonyról nevezett rákonyi 
apátságot nyeri el, 1825 márczius 24-én pedig komáromi 
főesperessé lép elő. Ugyanezen évben lett a királyi tábla 
főpapjává is kinevezve. Meghalt Pesten 1829 szeptember 
13-án. Végintézkedésével xooo forintot juttatott a főkápta
lannak, az egyházmegyei czimekre 1100, a székesegyházra 
1500, a nagyszombati Orsolyákra 375, a dömösi templomra 
1000 forintot és összes egyházi ékszereit, az esztergom- 
belvárosi templomra szintén 1000, a pesti és bécsi papnevelő
intézeteknek pedig összesen 3750 forintot hagyományozott.

Néhány munkája nyomtatásban is megjelent, úgymint:
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i. Alkalmi költemény Bernáth László névünnepére. Posonii, 
1794. — 2. Alkalmi költemény Mayer József névünnepére. 
Posonii, 1795. — 3. Alkalmi költemény Vilt József név
ünnepére. Posonii, s. a. — 4. Dissertatio inauguralis Histo- 
rico-Juridica. Budae, 1802. — 5. Patrologia quam in Regia 
Scientiarum Universitate Hungarica praelegit. Budae, 1809.
•— 6. Memoria — Ernesti Principis in Schwarzenberg. 
Viennae (1821). — 7. Beszéd Majláth György — honti fő
ispánná iktatáskor. (Pest, 1828.) — 8. Conpendium Institu
tionum Physicarum. Ez utóbbi kézirat, a felsődiósi plébánia 
könyvtárában.

Szabó kézirata 115. Kemp 184. Rim ely: Historia Collegii Pazmaniani 
331. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. Zelliger 284. Pauler: Egyetemünk 
rectorai és cancelláijai. Pest, 1856. 19.

1820 október 28—1825. B a tth y á n i A la jo s . Született 
Nyitra-Pereszlényben, 1784 január 21-én. Elvégezvén közép
iskolai tanulmányait, felvétette magát az Esztergom-főegyház-' 
megye kötelékébe. 1799-től a bölcsészetet, 1801-tői a theologiát 
Pozsonyban hallgatta, majd 1802 — 1803-ig Nagyszombatban 
végezte el. 1808-ban Aranyos-Maróthon működött mint 
segédlelkész; 1809-ben tanulmányi felügyelővé, majd később 
aligazgatóvá lett a pesti központi papnevelőben. 1820 októ
ber 28-án iktattatott be esztergomi kanonoknak s mint ilyen 
a központi papnevelő kormányzójává neveztetett ki. 1821-ben 
madocsai apáttá lett, 1825 márczius 24-én pedig sas vári 
főesperessé lépett elő. Még ugyanezen évben meghalt Pes
ten, ápril 18-án. Végrendeletében a főszékesegyházra 1900, 
a káptalanra pedig 1050 forintot hagyományozott.

Nyomtatásban megjelent munkája: Assertiones ex Uni
versa Theologia. Pestini, 1812.

Szabó kézirata 122. Kemp 115. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. 
Zelliger 32.

1825 ápril 7 — 1830. S c h n e id e r  J ó z s e f .  Horvátország
ban született Tnisch nevű helységben, 1777 ápril 4-én. A 
theologiát Pozsonyban végezte el 1799-ben. Miután felszen
teltetett, 1800—1803-ig Windschachton káplánkodott, majd 
1803 május 25-én ugyanitt plébánossá lett. 1805 október 
21 -én a nagyszombati papnevelő aligazgatójává neveztetett 
ki, ahonnan 1815-ben hasonló minőségben a Pazmaneumba
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ment át. 1820-ban pozsonyi kanonokká, ez. apáttá és városi 
plébánossá, majd 1825 ápril 7-én esztergomi kanonokká, de- 
czember 23-án pedig sasvári főesperessé és egyúttal a Paz- 
maneum igazgatójává lett. Meghalt 1830 november 15-én életé
nek 53. évében. Végrendeletében úgy intézkedett, hogy hagya
tékából a főszékesegyház 500, az egyházmegyei czimek 300, a 
főkáptalan 1000, a windschachti templom 100 frtot kapjon.

Szabó kézirata 122. Kemp 185. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
331, 333· Capitulum Posoniense 287. Lányi: Magyar clerus érdemei II. 31. 
Némethy 912.

1825 ápril 7 — 1848. M isk o lczy  M árton . Született Gal- 
góczon 1763 november 9-én. Felvétetvén az esztergomegy- 
házmegyei papnövendékek közé, hittudományi tanulmányait 
1785-ben a budai papnevelőben kezdette meg és 1789-ben 
fejezte be a pozsonyi generalis szemináriumban. Miután 
felszenteltetett, Korosra küldetett káplánnak, 1794 april 15-én 
pedig elnyerte a nagy-lapási plébániát. Innen 1796 deczember
18-án Sándorfra, 1798 junius 28-án Nádasra, 1815 junius
18-áti pedig Szakolczára ment át, a hol a B. Szűzről neve
zett kolosi apáttá neveztetett ki. 1821 november i-jén lett 
tagjává a pozsonyi káptalannak, s mint ilyen egyszersmind 
az érseki lyceum prodirectora és az elaggott papok intéze
tének igazgatója volt. 1823-tól a nagyszombati plébániát 
adminisztrálta. 1825 april ’ 7-én iktattatott be esztergomi 
kanonoknak, ahol 1829 deczember i-jén nyitrai főesperessé, 
1835 szeptember 2-án szentistváni préposttá, ugyanezen 
év deczember 31-én szentgyörgymezei préposttá, 1836 
november 16-án őrkanonokká, 1840-ben olvasókanonokká 
és végre 1845 junius 2-án nagypréposttá lépett elő. Még 
1841 márczius 21-én knini püspökké szenteltetett és mint 
segédpüspök működött az egyházmegyében, mindaddig, mig 
élete vége felé szemei világát el nem vesztette. Meghalt 
Esztergomban 1848 márczius 13-án, s eltemettetett a főszé
kesegyház sírboltjába. Végrendeletében tekintélyes összeget 
hagyományozott négy falusi plébános felsegélyezésére és 
alapítványt tett egy a főszékesegyházban létesítendő sz. 
Márton-oltárra.
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Szabó kézirata 97. Kemp 185. Rimely: Capitulum Posoniense 287. 
Némethy 795.

1825 ápril 7—1844. S z ta n k o v ic s  A n ta l. Született 
Trencsénben 1775-ben. A bölcsészetet, úgyszintén a theo- 
logiát is a pozsonyi papnevelőben elvégezvén, 1797-ben 
Nagyszombatban áldozárrá szenteltetett. 1798-ban Sellyén 
működik mint segédlelkész, ugyanitt egy ideig adminisz
trátor, 1800 szeptember 19-én pedig plébános lesz. 1825 ápril 
7-én iktattatik be esztergomi kanonoknak, és megbizatik a 
szentbenedeki birtok igazgatásával. 1829 deczember i-jén 
honti főesperessé, 1835 deczember 31-én szentistváni préposttá, 
1836 november 16-án szentgyörgymezei préposttá, 1840 
junius 12-én végre éneklőkanonokká lép elő. 1844 szep
tember 11 -én Pestre utazott, hogy fájdalmas betegségében 
az orvosi műtét segélyét vegye igénybe. A műtét 12-én 
sikerült ugyan, de az elgyengült szervezet a nagymérvű 
vérveszteséget már nem bírta el, és 17-én délután meghalt;
19-én temettetett el a főszékesegyház sírboltjába.

Szabó kézirata 109. Kemp 185. Némethy 935. Religio és Nevelés 
1849. évf. II. 27. sz. 215. 1.

1825 ápril 7—1839. A d a m k o v ic s  M ih á ly . Született 
Nyitramegyében, Nagy-Dovoránban, 1778 márczius 3-án. Kö
zépiskolai tanulmányait Nyitrán és Pozsonyban végezte s 
az utóbbi helyen hallgatta a theologiát is. Pappá szentel
tetvén, 1801-ben a pozsonyi papnevelőhöz tanulmányi fel
ügyelővé neveztetett k i ; később ugyanennek aligazgatója 
lett. Midőn 1802-ben a papnevelő intézet Nagyszombatba 
helyeztetett át, Varbóra rendeltetett káplánnak, fél év múlva 
azonban újból visszakerült a papnevelőbe és elfoglalta előb- 
beni hivatalát. Utóbb tanár lett az intézetben és vagy 20 
esztendőn keresztül adta elő a dogmaticát. 1825 ápril 7-én 
iktattatott be esztergomi kanonoknak, 1830-ban elnyerte a 
sz. Mihályról nevezett budai apátság czimét, majd királyi 
tanácsossá és Pozsony-tankerületi főigazgatóvá neveztetett ki. 
A káptalanban 1829 deczember i-jén komáromi főesperessé, 
1836 november 16-án pedig szentistváni préposttá lépett elő. 
Végre 1839 augusztus 22-én pozsonyi préposttá lett. Úgy
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szólván egész életén át kerülte a szereplés zaját és 
idejét legörömestebb hivatása teendőinek és a tudományok
nak szentelte. Sokat áldozott mindig a szegény tanuló 
ifjúság neveltetésére s állandóan több gimnáziumi tanulót, 
akadémiai növendéket látott el élelemmel, ruhával, a szüksé
ges költségekkel. A Miasszonyunkról nevezett apáczák, vala
mint az Orsolyák zárdájában pedig számos szegény leány
növendék neveltetését tette lehetővé. Ugyancsak ő állíttatta 
helyre nagy költséggel az Orsolyák zárdájának iskoláját, ő 
építtette fel a liptószentmiklósi iskolát, az akadémiai tem
plomot gazdag egyházi öltönyökkel ajándékozta meg, s 
nagy összeggel járult orgonájának felállításához. Végrende
letében, kevés vagyonát — hisz jövedelmének legnagyobb 
részét még életében szétosztá a szegények közt — némely 
jótékony hagyomány levonásával felosztá testvérhuga és 
cselédjei közt. Meghalt hosszú szenvedés után Pozsonyban 
1845 május 18-án dél tájban s eltemettetett a székesegyház 
sírboltjába 20-án.

Művei: 1. Sermo ad Emin. neo-creatum Presbyterum 
Cardinalem Rudnay. 1829. — 2. Sermo — dum Provinciae 
(Posoniensis) Literariae Gubernacula capesseret. 1831. —
3. Positiones ex Algebra. — 4. Tentamen publicum e Meta- 
phisica. — 5. Tentamen publicum e Physica. — 6. Tentamen 
publicum e Psychologia empirica.

Szabó kézirata 113. Kemp 186. Rimely: Capitulum Posoniense 247. 
Zeitiger 2. Szinnyei I. 63. Religio és Nevelés 1845. évf. I. 41., 42. sz.

1825 ápril 7—1831. K ir á ly fla i k a r c s a i  I v á n y i J á n o s .
Született Szelőczén 1784 február 26-án. Bölcsészeti tanul
mányait 1802-ben Pozsonyban, a theologiát pedig 1806-ban 
a Pazmaneumban fejezte be. 1807-ben felszenteltetett és 
Sárvárra küldetett káplánnak. Hat hónap múlva azonban 
már a pesti papnevelőben találjuk mint tanulmányi felügye
lőt, ahol 1809-ben megszerzi magának a hittudományokból 
a tudori rangot. 181 i-ben a káptalani helynök titkáija, 1820- 
ban szentszéki jegyző, Nógrád és Pozsonymegyék táblabirája 
lesz. 1825 ápril 7-én iktattatik be esztergomi kanonoknak. 
1830 szeptember 28-án pedig nógrádi főesperessé lép elő. 
Több ideig működött mint subcustos és helyettes éneklő
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kanonok is. 1831-ben Nagyszombatba ment helynöknek, 
ahol augusztus 30-án kolerában meghalt. Bírta a beéli apát
ságot is. Végrendeletében alapítványt tett a szelőczei tem
plom és plébánia, úgyszintén rokonai és a szegények javára.

Szabó kézirata 102. Kemp 186. Rimely: Historia Collegii Pazma- 
niani 352.

1825 ápril 7— 1856. Kesseleökeői M ajthényi Antal.
Született 1780 ápril 4-én Bisztriczán; atyja Bálint. Bölcsé
szeti tanulmányait és a theologiából három évet a pozsonyi, 
a negyedik évet pedig a nagyszombati papnevelőben végezte, 
1803-ban. Ugyanezen év márczius 24-én szenteltetett áldo- 
zárrá és Gyerkre, majd 1808-ban Nagyszombatba ment káp
lánnak. 1810 márczius 2-án elnyerte a kőhidgyarmati plébá
niát, s egyúttal Barsmegye táblabirája lett. 1825 ápril 7-én 
foglalta el stallumát az esztergomi káptalanban, a hol 1830 
szeptember 28-án komáromi főesperessé, 1840 junius 12-én 
őrkanonokká, 1850 január 7-én pedig nagypréposttá lépett 
elő. Kopácsy József prímás 1841-ben püspökké szentelte és 
a nagyszombati kerületbe suffraganeussá rendelte. Bírta a 
madocsai apátságot is. 1853 deczember 8-án nagy fénynyel 
ünnepelte meg aranymiséjét. Ettől fogva azonban élte végéig 
folyton betegeskedett. Meghalt 1856 deczember 19-én esti 
10 órakor.

Szabó kézirata 119. Kemp 189. Nagy I. V II. 263. Némethy 760. 
Religio 1856 évf. II. 52. sz.

1825 ápril 7 — 1832. H a u lik  G y ö r g y . Született Nagy- 
Szombatban 1786 ápril 20-án. A középiskolákat részint szülő
városában, részint pedig Esztergomban végezte ; a bölcsé
szetet 1805-től Nagyszombatban, a theologiát 1807-től a 
Pazmaneumban hallgatta. Felszenteltetvén Komáromba kül
detett káplánnak, mig 1812-ben az érseki helynökség levél
tárosává, 1815-ben szentszéki jegyzővé és 1817-ben titkárrá 
neveztetett ki. 1820-ban Rudnay Sándor maga mellé vette 
titkárnak és midőn 1825 ápril 7-én esztergomi kanonokká 
lett, továbbra is megmaradt a primási udvarban mint oldal
kanonok. Később elnyerte a B. Szűzről nevezett topuszkai 
apátságot, 1830-ban a királyi helytartótanács tagjává, s pris-
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tinai választott püspökké, 1832-ben zágrábi préposttá és aura- 
niai perjellé, 1837-ben pedig zágrábi püspökké neveztetett 
ki. Miután Rómában 1837 október 2-án praeconisaltatott, 
deczember 10-én Bécsben püspökké szenteltetett és 1838 
január 6-án ünnepélyesen elfoglalta székét. 1852-ben püspök
sége érseki rangra emeltetett, 1856-ban pedig a bibornoki 
kollégium tagjává lett. Mint a zágrábi egyházmegye főpász
tora politikával is foglalkozott, kivált midőn 1845-ben báni 
helytartóvá neveztetett ki. Rokonszenve kezdettől fogva az 
illír párthoz vonzotta, később pedig az 1848-ki magyar 
mozgalmak idején, kész eszköz lett Jellasich és az udvar 
kezében. 1861-ben is amellett kardoskodott a-horvát tarto- 
mánygyülésen, hogy Horvátország követeket küldjön a 
Reichsratba. Meghalt 1869 május 11-én. 1855-ben Karls- 
badban kelt végrendeletében vagyonáról akként rendelkezett, 
hogy abból a zágrábi káptalan 1000 forintot, a csázmai és 
nagyszombati 500—500, a püspöki kegyuraság alá tartozó 
plébánosok egy sz. mise fejében egyenkint 100 frtot, minden 
az egyházmegye területén lévő szerzeteskolostor 2 sz. mise 
fejében 100—100 frtot, a zágrábi szegények 1000, a varas- 
diak 500, a pozsegaiak 400, a károlyvárosiak 500, a körösiek 
200, a kapronczaiak 300 forintot kapjanak. A zágrábi szé
kesegyházra hagyományozta miseruháit és egyházi szereit s 
ezenfelül 20,000 forintot. Könyvei az érseki könyvtárra 
szállottak. Az érseki papnevelő 6000, a zágrábi irgalmasok 
2000, a varasdi női zárda 3000, a zágrábi szegény-egylet 
5000, a gazdászati és zeneegyesület 500—500 forintot kaptak. 
Ami ezen felül hagyatékából fenmaradt, arról úgy rendel
kezett, hogy két részre osztassák, az első rész egyharmada 
a gazdatisztek nyugdíjalapjául szolgáljon, a második harmad 
az elaggott papok intézetének, a harmadik a szegény tem
plomok felsegélyezésére jusson. A második rész a roko
nokra szállott.

Önállóan megjelent dolgozatai: 1. Asssertiones ex
Universa Theologia. 1819. — 2. Dictio — quum Magistratus 
academicus Neonominatum Suum Praesidem salutasset. Budae, 
1821. — 3. Sermo Pastoralis — cum — Regimen Dioecesos
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capesseret. Vindobonae, 1848. — 4. Allocutionen Excell. 111. 
ac Rev. Dni Georgii Haulik. Zagrabiae (1840). — 5. Dictio 
Commissarii Regii—  Georgii Haulik. Zagrabiae (1842). —
6. Allocutio Dni Georgii Haulik. Zagrabiae, 1844. — 7. Rede 
Seiner Excellenz des Herrn Georg Haulik. Agram, 1846. —
8. Selectiores Encyclicae literae et dictiones sacrae. Viennae, 
1850. — 9. Literae Pastorales. Zagrabiae, 1859. — 10. Lite
rae Pastorales. '1863 s. 1, — i i . Literae Pastorales. Zagrabiae,
1867. — 12. Literae Pastorales. Zagrabiae, 1867. — 13. 
Encyclicae Litterae et Sermones selectiores. Viennae, 1850—
1868. — 14. Epistola pastoralis. Zagrabiae, 1869.

Szabó kézirata 178. Kemp 186. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
344. Szinnyei IV . 621. Zelliger 16 1. Religio és Nevelés 1869 évf. I. 42. sz.

1825 ápril 7 —1863. D ö m ö tö r i N é m e th  G y ö r g y . Szü
letett Nagyszombatban 1788 október 22-én; atyja János 
szeptemvir, anyja Szabó Anna. Elvégezvén Pesten gimná
ziumi tanulmányait, felvétetett az esztergomi papnövendékek 
közé és a pozsonyi Emericanumba küldetett. Egy év múlva 
Nagyszombatba ment tanulmányait folytatandó, majd a theo- 
logiára a Pazmaneumba; a negyedik évet azonban, a fran- 
czia háborúk következtében beállott zavarok miatt, Pesten 
mint magántanuló végezte el. 1811 junius 29-én áldozárrá 
szenteltetett s Tardoskeddre helyeztetett káplánnak. 1815-ben 
Nagy-Czéténybe került adminisztrátornak, november 24-én 
pedig elnyerte az izsai plébánia-javadalmat. Az 1822. évi 
földrengés alkalmával, híveivel egyetemben, több héten keresz
tül az Isten szabad ege alatt volt kénytelen tanyázni. Nagy 
befolyású édesatyja, ki ekkor már idősebb ember volt, arra 
kérte ez időtájt Ferencz királyt, hogy hosszú időn át tett 
szolgálataival szerzett érdemeit jutalmazza meg fiában. E 
kérésnek eredménye a 37 esztendős plébánosnak esztergomi 
kanonokká történt kinevezése lett, 1825 ápril 7-én. 1830-ban 
a Päzmaneum kormányzójává és máriavölgyi apáttá, 1832-ben 
királyi táblai főpappá lett. Ugyanezen év deczember 30-án 
nógrádi főesperessé, 1840 junius 12-én szentgyörgymezei 
préposttá, 1845 junius 2-án éneklőkanonokká, 1850 január
7-én olvasókanonokká és 1857 szeptember i-jén nagypré
posttá lépett elő. 1846-ban tribuniczi püspökké s a hétsze
mélyes tábla elnökévé lett, 1850-ben pedig a felség a Lipót-
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rend kiskeresztjét adományozta neki. A forradalomnak nagy 
ellensége volt s nem egyszer keményen kikelt az élén álló 
férfiak ellen. Az erre következett gyásznapok alatt azonban 
már csak a szegény, üldözött honfitársakat látta az embe
rekben s minden befolyását felhasználta, hogy őket Haynau 
kegyetlenkedéseitől megmentse. Visszatérvén Pestről, ahol 
mint a hétszemélyes tábla tagja működött, Esztergomba, 
egyik nagybefolyásu főúr minden követ megmozdított, hogy 
őt püspökséghez juttassa. Midőn ő erről tudomást szerzett, 
határozottan kijelentette, hogy nem fogad el semmiféle ily 
méltóságot. »Már késő, — úgymond — öreg ember vagyok, 
akinek- már csak a nyugalom kell.« Ettől az időtől fogva 
összes tevékenysége Esztergom falai közt folyt le; ő volt 
úgyszólván létrehozója a hajóhidnak s vezetője a bazilika 
építésének. Mióta nagypréposttá lett, nagyon hanyatlott 
ereje. 1861-ben Pestre ment egyik rokona érdekében. Ezen 
útjában meghűlt s ettől fogva nem is nyerte vissza többé 
egészségét. Meghalt Esztergomban, 1863 május 30-án s elte- 
mettetett a főszékesegyház sírboltjába.

A bazilika felszentelése alkalmából a következő művet 
irta és adta ki: Solemnia Consecrationis Basilicae Strigoniensis. 
Esztergom. 1856.

Szabó kézirata 103. Nagy I. V III. 132. Rimely: Historia Collegii 
Pazmaniani 331, 346. Némethy 814. Zelliger 353. Magyar Sión 1863. évf. 472.

1826 január 2 —1842. D e r c s ik  J á n o s . Született Tren- 
csénmegyében, Csaczán, 1785 május 15-én, Bölcsészeti tanul
mányait 1801-től a pozsonyi papnevelőben, a theologiát pe
dig 1803/4-től a Pazmaneumban végezte. 1807-ben szentelte
tett fel áldozárrá, s azután a pesti központi papnevelőinté
zethez tanulmányi felügyelővé neveztetett ki. 1809—1814-ig 
Nagyszombatban tanárkodott, a szentirástant és a keleti 
nyelveket adván elő. 1826 január 2-án esztergomi kanonokká 
lett, s egyúttal a központi papnevelő igazgatásával is meg- 
bizatott. 1829-ben budai királyi könyvvizsgálóvá, 1830-ban 
zobörhegyi apáttá, 1836-ban a királyi helytartótanács tagjává 
és pristinai ez. püspökké neveztetett ki. A káptalanban 1833 
deczember 12-én lépett elő sasvári főesperessé. 1836-ban
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az egyetem rektora volt. Meghalt Budán, 1842 julius
29-én.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Institutiones Linguae 
Arabicae. Vindobonae, 1817. — 2. Parallella linguae ara- 
maicae. Pestini, 1835. — 3. Sermo dum R. Universitas 
Hungarica Bissecularem Memoriam Natalium suorum — 
celebraret. Budae, 1836. — 4. Beszéd, melylyel nagymélt. 
Székhelyi Majláth György Ur ő Excellentiáját — üdvözlé. 
s. 1. a. — Kéziratban az egyetemi könyvtárban: Gramma
tica Aramaea. 1816/17.

Szabó kézirata 123. Kemp 186. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
344. Zelliger 91. Szinnyei II. 789. Fasciculi Ecclesiastico Literarii 1842. II. 
119. Pauler: Egyetemünk rectorai és cancellárjai 20.

1830 január 2—1848. D ezsér i R u d n y á n sz k y  S á m u el
báró. Született Pakson, 1792 január 6-án, atyja György. 
Hittudományi tanulmányait Nagyszombatban fejezte be 1813- 
ban. A következő évben, miután előbb áldozárrá szentelte
tett, a nagyszombati helynökséghez került iktatónak. 18ló
ban káplánná neveztetik ki Komáromba s ugyanekkor a 
hittudományok tudorává avattatja magát. 1818-ban Pestre 
helyeztetik át segédlelkésznek, majd a központi papnevelő 
tanulmányi felügyelőjévé lesz. 1820-ban Nagyszombatba megy 
tanárnak és itt az érseki papnevelőben az egyháztörténelmet 
és jogot adja elő mindaddig, mig 1830 január 2-án tagjává 
nem lesz az esztergomi káptalannak, amidőn egyúttal meg- 
bizatik a papnevelő kormányzásával is. 1835 szeptember
2-án nyitrai főesperessé, 1845 junius 2-án őrkanonokká lép 
elő. Bírta a zsámbéki prépostságot is. Meghalt 1848 november
15-én, életének 57. évében.

Egy beszéde, amelylyel Kopácsy József herczegprimást, 
mint Esztergom vármegye örökös főispánját a megye hatá
rán üdvözölte, nyomtatásban is megjelent e gyűjteményben: 
»Ünnepi beszédek.« Esztergom, 1839.

Szabó kézirata 179. Kemp 186. Nagy I. IX . 815. Zelliger 452.

1830 szeptember 28—1844. K isa p p o n y i B a r ta k o v ic s
B é la . Született Felső-Elefánton, Nyitramegyében, 1792 ápril 
5-én ; atyja Ferencz, nyitramegyei főbíró, anyja Almásy Ág
nes. 1805-ben befejezte tanulmányait és felvétetvén ma-
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gát az esztergomi papnövendékek közé, a pozsonyi Emeri- 
canumba ment; innen a bölcsészeire Nagyszombatba kül
detett, a theologiát pedig Bécsben a Pazmaneumben végezte. 
Miután 1815 ápril 15-én áldozárrá szenteltetett, Sellyére, 
majd innen Muzslára ment káplánnak. 1817-ben az érseki 
helynökséghez került iktatónak, 1820-ban herczegprimási le
véltárnokká, 1825-ben pedig titkárrá neveztetett ki. 1830 
szeptember 28-án lett tagjává az esztergomi káptalannak, 
majd 1831-ben a nagyszombati helynökség vezetésével bíza
tott meg. 1835 deczember 31-én honti főesperessé lépett elő, 
1844 junius havában almisi czimzetes, két hónap múlva pe
dig rozSnyói püspök lett. Mielőtt Rozsnyóra távozott volna, 
5000 forintos alapítványt tett a nagyszombati helynökség 
papjai számára oly kikötéssel, hogy abból a káplánok által 
évenkint kidolgozandó szent beszédek jutalmaztassanak. Mi
után 1845 julius 8-án püspökké szenteltetett, átvette egy
házmegyéje kormányzatát. A legválságosabb időben kiváló 
bölcseséggel és lángoló buzgósággal munkálkodott híveinek 
és papjainak jólétén. 1850-ben új kitüntetés érte, a felség 
őt az egri érseki székre emelte és valóságos belső titkos 
tanácsossá nevezte ki. »Egész életében a keresztény szeretet 
diadalát látjuk, oly apostoli buzgalommal, a nehézségek le
küzdésében oly kitartással, híveinek anyagi és szellemi elő
mozdításában annyi önfeláldozással, hogy a magyar egyház
történelem lapjain emléke örökre fenmarad. O azon főpapok 
egyike volt, akik őseiktől örökölt ábrándos szeretettel csügg- 
tek a haza boldogságán. Hazafiságát· mindenkor hirdetni 
fogják tettei, s mindaz amit a hazai tudományosság emelésére, 
a közművelődés előmozdítására, s általában a nép nevelésére 
tőn. Vigasza volt az elhagyatottaknak, atyja a szegényeknek, 
gyámola az ügyefogyottaknak, segélye a hozzáfolyamodók- 
nak. Honfi volt a szó legnemesebb értelmében, mert a mit 
a nemzet bőkezüleg neki adott, annak dús kamatait a nemzet 
oltárára tette vissza. Tiszta, fedhetlen jellem volt, melyhez 
érdemekben gazdag életén át parányi szeny sem fért; erős 
kötelességérzet, mely méltóságával egyre nőtt, s mely még 
halálos ágyán sem hagyta el, igaz, magyar becsületesség,

29
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dicső maradványa amaz antik nagy jellemeknek, melyek 
emlékénél nehéz sóhaj tör ki a kebelből, mert önön sze
génységünkre in t; páratlan jó s z ív , mely örömét csak meg
osztva élvezheti; nemes kedély, mely valódi gyönyörét csak 
az igaz, szép s jóban találta; baráti, szives modor, melynek 
nyílt őszinteségén még neheztelő szív is elcsöndesüle. Egy 
benső, látatlan áldás nimbusát hordá magával, mely minden
kit vonza, ki körébe jutott, mely emlékét feledhetlenné tévé, 
ki csak egyszer látta őt.« Ezekkel a szavakkal jellemezte őt 
egyik jeles írónk, közvetlen halála után, mely Egerben kö
vetkezett be 1873 május 30-án. Kimeríthetetlen jótékonysá
gáról adományainak következő sorozata tesz tanúságot: 
Rozsnyón a tűz által elpusztított püspöki lak és papnevelő 
felépítésére 13,476 forintot adott, ugyanitt a szegény tanítók 
javára 2205 frt alapítványt tett; a rozsnyói kórházra 304, a 
hajdú-doroghi templomra 21,06g, a szalakuzira 18,824, a 
ploesti oláh templomra 157, a losonczi toronyra 525, a put- 
noki templom és iskolára 1260, az alsó-elefánti toronyra 157, 
a genfi templomra Schweizban 420, a gothaira Németország
ban 315, a bécsi fogadalmira 250, a méhi toronyra 100, az 
alsó-elefánti kápolnára 5350, a hajdú-doroghi templomnak 
egyházi ruhákra 491, a hajdú-böszörményi templomra, plé
bániára és iskolára összesen 26,230, az angol kisasszonyok 
házának felszerelésére 51,478, ugyanannak alapítványul 11,230, 
egy katona családból származó leánynövendék ellátására 
6300, a nagyszombati orsolyaszűzek zárdájában két növendék 
eltartására 16,800, a magyar tud. akadémiának 19,500, az 
erdélyi múzeumnak 5250, a csiksomlyói gimnáziumra 5250, 
a szalakuzi iskolára 1156, az andornakira 150, a makiárira 
450, a szilvásira 1000, a putnokira 840, a hajdú-doroghi 
iskolafundusra 2200, a pásztói iskolára 100, a hajdú-nánási 
iskolaalapra 5240, a hajdú-doroghi plébániára alapítványul 
4200, a szentjakabi plébániára 2100, a karászira 4200, a 
gemzseire 1050, a szuhogyira 1600, a pócspetrire 3675, a 
felsőnyárádira 1050, a bessenyőire 3150, a levelekire 1050, 
a lád-bessenyőire 1050, a szendrőkerületi tanítók segélyezé
sére 1575, a cserépfalvi tanító javára 1050, az érsekmegyei
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tanítók nyugdíjintézetére 2100, a szilvási tanító részére 700, 
a tiszafüredi kórházra 1050, a szabolcsmegyeire 1000, a 
gyöngyösire 2400, ugyanitt egy gyóntatóatya javára 2100, 
az egri irgalmasnők kórházára 2000, az érsekmegyei elaggott 
papok intézetére 21,000, a papnevelőre 10,500, a géléi isko
lára 1500, a nagyszombati jezsuitáknak 4200, a kalks- 
burgiaknak 2000, a pesti nemzeti színházra 2000, Vörösmarty 
árvái felsegélyezésére 600, különféle irodalmi czélokra 26,620, 
Foglár jogi tanszék alapítványának segélyezésére 1000, az 
egri főtemplom fedelének költségeire 27,800, a Foglár- 
finevelde házának felszerelésére 3055, az angolkisasszonyok 
intézetének 3000, a hevesmegyei gazdasági egyesületnek 
200, a pesti kertészeti egyletnek 100, ugyanennyit a sza
bolcsi gazdasági egyesületnek, a miskolczi templom tornyára 
1000, a hamelini templomra Hannoverben 100, egy porosz
sziléziai árvaházra 200, az olasz hadjárat alkalmával a kor
mánynak hadi czélokra 2100, a kurittyáni híveknek harangra 
137, a balajtiaknak és dobicsányiaknak 207, az egri irgal
masnők templomának 465, Szalay László árváinak segélye
zésére 205, a miskolczi kath. leánynöveldére 5000, a mis
kolczi mindszenti templom elkerítésére 1000, a hajdú-nánási 
kápolna felszerelésére 265, a szuhai templom kijavítására 
250, Eger városának egy iskola felépítésére 6333, a hangácsi 
plébániára 4000, ő szentsége, a pápa részére 6600, ugyan
annak más alkalmakkor 3250, a szalakuzi plébániaház javí
tására 2728, az érsekmegyei könyvtárnak 7000 forintot érő 
könyveket, a gyöngyösi tűzkárosultaknak 500, a sülyi tem
plom javítására 80, a poroszlói iskolára 500, a jászberényi 
templomra 50, sz. István király jobbjának ereklyetartójára 
200, a boldvai templom orgonájára 21, a gyöngyösi irgalmas 
nénék kápolnájára 20, a növendékpapok javára Sz. István- 
Társulati alapitó részvények szerzésére 300 forintot adomá
nyozott. Mindez összevéve közel 400,000 forintot tesz ki, 
pedig nincs ebbe felvéve sem az, amit alamizsnaként adott, 
sem amit missióczélokra áldozott, sem pedig azon alapítvá
nyai és adományai, melyeket 1865 május 28-án megünnepelt 
aranymiséje után tett. Mily okos takarékosság, mennyi nemes

29*
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önmegtagadás kellett ahhoz, hogy a jótékonyságot ily mér
tékben gyakorolhassa!

Az irodalmi téren kiváló érdemet szerzett magának 
azzal, hogy a katholikus egyházat a szentirás Káldi György- 
féle fordításának Tárkányi által eszközölt új átdolgozásával 
megajándékozta. Művei közül nyomtatásban a következők 
jelentek meg: i. Dictio qua venerabili clero Districtus Tir- 
naviensis — supremum sibi valedicenti respondit. Tirnaviae 
(1835). — 2. Egyházi beszéd, melyet püspöki székbe iktatása 
ünnepélyén’ a rozsnyói székesegyházban tartott. Nagyszom
bat, (1845.) — 3. Főpásztori levelek és szentbeszédek. Eger, 
1865. — 4. Némely eszmék a nép fölvilágositására az új 
törvények szerint. Rozsnyó. — 5. Kiadta átdolgozva Cselkó 
Károly művét ily czim alatt: Brevis notitia Historica Archi- 
Episcopatus Agriensis.

Szabó kézirata 109. Kemp 187. Nagy I. I. 209. Emlékkönyv Bartako- 
vics Béla aranymiséjének ünnepére. Eger, 1865. Uj Magyar Sión 1873. évf. 
425. Szinnyei I. 617. Zelliger 30.

1831 október 31 —1866. G a lá n th a i F e k e te  M ihály  báró. 
Született 1784 május 24-én; atyja Mihály, a dunáninneni 
kerületi tábla ülnöke. Bölcsészeti tanulmányait Pozsonyban 
végezte 1802-ben, a theologiát pedig a nagyszombati pap
nevelőben 1806-ban. Felszenteltetvén, Komáromba küldetett 
káplánnak, 1810-ben pedig a szeredi plébánia vezetésével 
bízatott meg. 1821-ben a nagyszombati szentszék ülnöke,
1825- ben búcsút vesz az érseki megyétől és átlép a besz- 
terczebányai püspökségbe, ahol a Bajmócz mezőváros plébá
niájával egybekapcsolt sz. Antal oltárának igazgatója lesz.
1826- ban hollótói prépost, 1831 október 31-én pedig esztergomi 
kanonok lett. 1836 november 16-án barsi főesperessé, 1845 
junius 2-án szentgyörgymezei préposttá, 1850 január 7-én 
éneklőkanonokká, 1857 szeptember i-jén olvasókanonokká 
s végre 1864 február 4-én nagypréposttá lépett elő. 1852-ben 
czimzetes novii püspökké neveztetett ki és nemsokára érseki 
helynök lett. A felség a sz. István-rend kiskeresztjével tün
tette ki, amivel egyúttal a bárói czimet is elnyerte. 1857 
május 24-én ülte meg áldozárságának 50 éves évfordulóját. 
Meghalt 1866 deczember 13-án. Az esztergomi főkáptalan
nál a következő alapítványokat tette: szentmisékre 1750
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forintot, Bajmóczon és Lazán szentmisékre 500, Galánthán, 
Szereden és Kosúthon misealapitványul 750, a kosúthi tem
plom építésére 5312, ennek fentartására 2500, a főszékes
egyház építésére 1250 forintot és 100 aranyat, az elaggott 
papok intézetének 5625 forintot, az Oltáriszentség előtt égő 
örök lángra 250, az ábrányi tanító fizetésére 1250, a kosúthi 
tanítónak 1250 forintot, az Esztergomban letelepedő apáczák 
javára 3750 forintot, s a komáromi sz. András-templomra 
100 aranyat adott.

Szabó kézirata 113. Kemp 189. Nagy -I. Pótkötet 233. Lipovniczky I . : 
Egyházi beszéd Fekete Mihály papi jubileumának ünneplésekor. Esztergom, 1— 20. 
Mendlik A .: IX . Pius és a magyar püspöki kar. Pest, 1864. 150.

1832 deczember 30—1843. S zek fű  F e r e n c z . Született 
1778 szeptember 15-én Ersekújvárott. 1798-ban a pozsonyi 
generalis papnevelőben hallgatja az első évi bölcsészetet; 
ugyanitt végezte a theologiát is 1802-ig, amidőn Nagyszom
batba ment. 1803-ban áldozárrá szenteltetett és káplánnak 
küldetett Szentendrére. 1804 január 15-én Lévára, 1807 ok
tóber 8-án pedig Sasvárra küldetett hasonló minőségben. 
1808 május 16-án elnyerte a lévai plébániát s mint ilyen, 
1822 november i-jén a lévai kerület alesperesévé nevezte
tett ki. 1832 deczember 30-án lett az esztergomi káptalan 
tagjává, ahol 1840 junius 12-én komáromi főesperessé lépett 
elő. 1841-ig a papnevelő birtokainak felügyelője volt. 1842-ben 
a B. Szűzről nevezett szászvári apátságot nyerte el. Buzgó- 
ságát jellemzi az is, hogy közel 60 lelket vezetett vissza az 
egyház kebelébe. 1807- és 1809-ben, kivált a vágrámi csa
tából Lévára szállított sebesült katonák fájdalmait igyekezett 
önfeláldozó módon csillapítani. Mint plébános, évenkint két 
szegény iskolás fiút neveltetett, többeket pedig szállással és 
élelemmel segített. A lévai gimnáziumra 300, a nemzeti isko
lákra 200 forintnyi alapítványt tett. 1817-ben plébániájának 
templomára 500 forintot költött s a lévai kálváriát is a saját 
költségén állíttatta fel. Meghalt Esztergomban 1843 február
10-én.

1839 augusztus 20-án Budán mondott szent István-napi 
beszédjének kézirata megvan a főegyházmegyei könyvtárban.
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Szabó kézirata 17g. Kemp 187. Némethy 957. Zelliger 504. Egyházi 
tudósítások 1843. évf. I. 102.

1832 deczember 30—1844. D ez ser i R u d n y á n sz k y  J ó 
z s e f .  Született Nagyszombatban, 1788 október 28-án; atyja 
Pál, ügyvéd, anyja Szmrtnik Klára. Theologiai tanulmányait 
részint a pesti központi papnevelőben, részint pedig a Paz- 
maneumban végezte. 18x2-ben pappá szenteltetvén, Lévára 
küldetett káplánnak, ahol egykor az elemi iskolákat látogatta. 
Innen 1814-ben Budára, a Vízivárosba, a következő évben 
pedig O-Budára helyeztetett át. 1817-ben az érseki helynök- 
séghez levéltámoknak neveztetett ki, ahol 1820-ban szent
széki jegyző, majd 1822-ben titkár lett. 1832 deczember
30-án javadalmat nyert az esztergomi káptalanban, ahol 
1841 junius 12-én nógrádi főesperessé lépett elő. 1834-től az 
esztergomi presbyterium igazgatója volt. 1843-ban czimzetes 
apáttá, 1844-ben érseki helynökké neveztetett ki. 1844 
augusztus 16-án a beszterczebányai püspöki székre emelte
tett s 1845 junius 8-án Kopácsy József prímás által Eszter
gomban püspökké szenteltetett. Püspökségében rövid idő 
alatt maradandóvá tette működésének emlékét, midőn meg
teremtette az egyházmegye elaggott papjainak segélyezésére 
szolgáló alapot és szervezte a püspöki helynökséget. Midőn 
1848-ban a közoktatásügyi miniszter tanácskozásra hívta az 
ország főpapjait, hogy a katholikus iskolák, a kegyúri jog s 
az alsó papság anyagi ellátásának kérdését rendezzék, egyike 
volt a tárgyalások legtevékenyebb tagjainak. Az 1848— 
49-iki mozgalmak idején a magyar kormány felszólítására 
ünnepélyes isteni tisztelettel ülte meg 1849 május 24-én az 
ország függetlenségének kinyilatkoztatását. E hazafias tetté
nek azonban nagyon szomorú következményei lettek. Az 
ország fővárosának az osztrák katonaság által történt elfog
lalásakor ugyanis ő is kezükbe került, és az Újépületbe 
záratott. A katonai bíróság pásztorleveleiből igyekezett a 
forradalomban való részvételét bebizonyítani s e jóakaratú 
törekvés annyira sikerült, hogy javadalmának elvesztésére 
és 6 évi várfogságra ítéltetett. Hasztalan folyamodott hely- 
nöke 20,000 hívőjének aláírásával támogatva kérését a leg-
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felsőbb helyre kegyelemért; az ítélet végrehajtatott s ő 
Kufsteinbe vitetett. 1850-ben jóakaróinak s kivált a herczeg- 
primásnak tanácsára önként is lemondott püspökségéről és 
ekkor kegyelmet nyert, de egyúttal a neuburgi zárdába 
internáltatott. 1853-ban végleg visszanyervén szabadságát, 
Haimburgban vonta meg magát. Midőn 1857-ben Scitovszky 
prímás a máriaczelli bucsújáratot Haimburgon keresztül ve
zette, a város utczáin Rudnyánszky fogadta őt püspöki dísz
ben, régi ismerőseit pedig vendégül látta lakásán. Később 
Pozsonyba költözött és itt is halt meg 1859 november 24-én; 
kívánságához képest az esztergomi főszékesegyház sírboltjába 
lett eltemetve.

Két beszéde nyomtatásban is megjelent; ezek: 1. Die 
Ehe in einer Predigt dargestellt. Ofen (1817). — 2. Gründe 
für die Mildthätigkeit gegen die Armen. Ofen (1817).

Szabó kézirata 179. Kemp 187. R im ely: Historia Collegii Pazmaniani 
347. Zelliger 451. Schematismus Historicus Neosoliensis 36. Nagy I. IX . 816.

1833 julius 29 — 1839. G o sz to n y i é s  K ö v e ssz a r v i G osz- 
t o n y i  J á n o s . Született 1776 május 12-én Hevesmegyében, 
Gyöngyösön. Theologiai tanulmányait 1800-ban fejezte be 
a pozsonyi érseki papnevelőben. Felszenteltetvén, 1801-ben 
Gútára neveztetett ki káplánnak; 1802-ben a nagyszombati 
papnevelő tanulmányi felügyelője, majd 1804-ben az érseki 
helynökség levéltárosa lett, 1805 január 5-én pedig elnyerte 
a kürthi plébánia-javadalmat. 1833 július 29-én iktattatott be 
esztergomi kanonoknak. 1839-ben a káptalan követi minő
ségben Pozsonyba küldötte az országgyűlésre, itt azonban 
oly annyira elővették aranyérbántalmai, hogy kénytelen 
volt Budára utazni s itt az irgalmasok kórházában keresni 
gyógyulást. Szenvedéseitől a halál váltotta meg ugyanitt 
deczember 27-én déli 12 óra tájban; eltemettetett 30-án dél
után a kapisztránusok templomának sírboltjában.

Nyomtatásban következő munkája jelent meg: Beszéd, 
melylyel nagymélt. Székhelyi Majláth Györgyöt Esztergom- 
megye süttői határánál köszöntötte 1839 május 27-én.

Szabó kézirata 180. Kemp 187. Némethy 596. Zelliger 152. Szinnyei 
III. 1306. Nemzeti Újság 1840. évf. 1.
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1836 ápril 20—1850. K u n sz t J ó z s e f . Született 1790 
junius 28-án Arvamegye Zubrohlava nevű községében. El
végezvén gimnáziumi tanulmányait Budán és Nagyszombat
ban, felvétetett az esztergomi főegyházmegye papnövendékei 
közé. Elöljárói 1807-ben előbb a pozsonyi Emericanumba, 
1808-ban a bölcsészetre Nagyszombatba, 1810-ben pedig a 
theologiára a Pazmaneumba küldik. 1813-ban áldozárrá 
szenteltetvén, Drégely-Palánkra megy segédlelkésznek, ahol e 
minőségben 1814-ig működik, midőn nagybátyja, Kovalik 
János triburi vál. püspök és érseki helynök kinevezi levél
tárnokká az érseki udvarhoz. 1816-ban szentszéki jegyzővé, 
majd 1820 november i-jén a Pazmaneum alkormányzójává 
neveztetik ki. 1830 julius 17-én pozsonyi kanonokká, a kö
vetkező évben a Pazmaneum kormányzójává, 1833-ban a 
B. Szűzről nevezett veszprémvölgyi czimzetes apáttá s 1836 
ápril 20-án esztergomi kanonokká lett. A káptalanban a 
következő emelkedést érte meg: 1840 junius 12-én sasvári 
főesperessé és 1844 május 12-én szentistváni préposttá lépett 
elő. 1845-ben Kopácsy prímás érseki helynökké teszi s csak 
ekkor hagyja el Bécset, ahol ez ideig tartózkodott. Az ő 
kormányzósága alatt jött létre 1839-ben, a Pazmaneumban 
»az önképző magyar irodalmi iskola« mely 1848-ig fennállott. 
Kopácsy halála után káptalani helynökké választják meg, 
1848-ban pedig V. Ferdinánd pharosi püspökké nevezi ki. 
1850 május 30-án a kassai püspöki székre emeltetik és miután 
augusztus 25-én Esztergomban Scitovszky herczegprimás, 
Palugyay Imre nyitrai és Haulik György zágrábi püspökök 
által püspökké szenteltetik, október 4-én ünnepélyesén elfog
lalja székét. Alig két év múlva azonban már a kalocsai 
érsekségre helyeztetik át 1852 május 15-én. Kalocsát rövid 
idő alatt úgyszólván ujjáteremti. Felépíti a székesegyházat, 
létrehozza a fiú- és leánynöveldét s emellett számtalan isko
lát és jótékony intézetet állít fel egyházmegyéje területén. 
Tudományszeretetéről tesz tanúságot az a 10,000 forint is, 
amit a magyar tud. akadémiának juttatott. 1863-ban Kalo
csán tartományi zsinatot tart s ugyanezen évben megüli 
áldozárságának 50. évfordulóját. Érdemeinek elismeréséül
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6 felsége v. b. t. tanácsossá nevezi ki, majd a sz. 
István- és Lipót-rend nagykeresztjével disziti fel s végre a 
királyi hétszemélyes tábla segédbirájává teszi. 1865 deczem- 
ber elején elbúcsúzva híveitől, a pesti országgyűlésre utazik. 
Nem is sejti, hogy többé nem fogja viszontláthatni szék
helyét. 1866 január 5-én szélhüdés éri s kioltja életét, 
amelyet igazán mindig az egyház és haza javára szentelt. 
Tetemeit Kalocsára szállították és a székesegyház sírboltjá
ban helyezték örök nyugalomra. Életében több mint 100,000 
forintot adományozott jótékony czélokra. Végrendeletében 
is több kisebb-nagyobb hagyományt tesz iskolákra, zárdákra, 
egyletekre, szentmisékre, a szegények javára stb. Hagyaté
kának legnagyobb részéről pedig úgy rendelkezik, hogy 
annak felerészét a Kalocsán létesítendő s a jézustársasági 
atyák vezetésére bízandó gyermekszeminárium örökölje, a 
másik rész pedig mint alapítvány kezeltessék a kalocsai 
jézustársasági atyák és a szegény iskolanénék intézetében 
egyenlő számban nevelendő, szegényebb sorsú szülők gyer
mekeinek tartására és neveltetésére.

Nyomtatásban megjelent művei: 1. Wohlthätigkeit des 
christlichen Priesterthums für die gesammte Menschheit. 
Pressburg, (1816.) — 2. Sermo Pastoralis — occasione Ca
nonicae suae in Sedem Episcopalem introductionis. Strigonii, 
(1850.) — 3. Kunszt József kassai megyés püspök körlevele. 
Kassa, 1850. — 4. Kunszt József kalocsai érsek körlevele. 
Kalocsa, 1852. — 5. Sermo pastoralis — occasione Cano
nicae suae in Sedem Archi-Episcopalem introductionis. Cas- 
soviae, (1852.) — 6. Josephi Kunszt Archiepiscopi Colocen- 
sis, vigore cujus pro recuperata Regni constitutione Eucha
ristica devotio celebranda. Pestini, 1867.

Szabó kézirata i8o. Kemp 187. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
33 I, 345· Capitulum Posoniense. 288. Zelliger 279. Magyar Sion 1866. évf. 43.

1837 február 9—1855. K r a u tm a n n  J ó z s e f . Született 
Beczkón, 1789 szeptember 7-én. 1806-ban az Emericanum- 
ban tanul, a következő két évben pedig a nagyszombati pap
nevelőben hallgatja a bölcsészetet. 1809-ben a Pazmaneumba 
küldik elöljárói a theologiára. Felszenteltetvén, 1812-ben 
karkáplán lesz Nagyszombatban, majd 1813-ban segédlelkész 
Stomfán. 1815-ben a nagyszombati helynökséghez kerül le
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véltárnoknak, ahol 1817-ben szentszéki jegyzővé, 1825-ben 
pedig titkárrá lesz. 1837 február 9-én neveztetik ki eszter
gomi kanonokká, 1844-ben pedig báthmonostori apáttá; 
ugyanezen évben nyitrai főesperessé lép elő. 1850-ben álta
lános érseki helynökké lesz, s mint ilyen, 1852-ben felszentelt 
knini püspökké. Meghalt Esztergomban, 1855 julius hó i-jén 
esti 11 órakor, rövid, de kínos betegségben s eltemettetett
3-án délután 5 órakor, Scitovszky herczegprimás által. -

Szabó kézirata 181. Kemp 188. Rimely: Historia Collegii Pazmäniani 
345. Magyar Sajtó 1855. évf. 5. sz.

1837 február 9—1849. D e n k e n b e r g i B e c k e r  J á n o s .
Született Pesten, 1781 május 24-én. Elvégezvén a közép
iskolákat Pesten, 1797-ben felvétetett az esztergomi pap
növendékek sorába. A bölcsészetet s a theologia három 
évfolyamát a pozsonyi generalis papnevelőben hallgatta, a 
negyedévet pedig Nagyszombatban végezte. Miután 1804-ben 
áldozárrá szenteltetett, káplánnak küldetett Buda-Eörsre, innen 
1806-ban hasonló minőségben Kéméndre, 1807-ben Bajóthra, 
i8iö-ben pedig Nagyszombatba helyeztetett át. 1813 már- 
czius 26-án iktattatott be a karancssághi plébánia-javada
lomba, ahonnan 1830 ápril 30-án Vadkertre ment át s itt 
alesperessé lett. 1837 február i-én  neveztetett ki esztergomi 
kanonokká s egyúttal megbizatott a szentbenedeki birtok 
felügyeletével. 1839-ben elnyerte a B. Szűzről nevezett sze
pesi apátság czimét, 1844 ápril havában pedig komáromi 
főesperessé lépett elő. Meghalt Esztergomban, 1849 már- 
czius 11 -én.

A következő munkája nyomtatásban is megjelent: 
Egyházi beszéd, melyet Szent István Magyarország első 
apostoli királyának nemzeti ünnepe tartása alkalmával a 
budai főtemplomban mondott. Esztergom, (1837.)

Szabó kézirata 18 1. Kemp 188. Némethy 486. Zelliger 36. Szinnyei
I. 736.

1840 junius i i —-1858. V ib er  J ó z s e f .  Született 1795 
julius 29-én. Elvégezvén gimnáziumi tanulmányait, felvétetett 
az esztergomi papnövendékek közé és 1812-ben az Emeri- 
canumba küldetett. A következő évben Nagyszombatba ment 
a bölcsészeire, a theologiát pedig a pesti központi papneve
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lőben végezte. 1818 augusztus 24-én áldozárrá szenteltetvén, 
Buda-Eörsre rendeltetett segédlelkésznek. A következő esz
tendőben a központi papnevelő tanulmányi felügyelője, 
1825-ben herczegprimási szertartó, 1830-ban titkár, s 1831-ben 
az érseki helynökség irodaigazgatója lett. 1839-ben vissza
ment a primási udvarba titkárnak, mig 1840 junius 11-én 
esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1845-ben Nagyszombatba 
költözött érseki helynöknek s ugyanekkor pécsváradi apát, 
1852-ben ez. rosoni püspök, 1856-ban pedig felszentelt 
püspök lett. A káptalanban a következő fokozatot érte el: 1844- 
ben hon ti főesperessé, 1850 január 7-én szentistváni, 1851-ben 
szentgyörgymezei préposttá és székesegyházi főesperessé, 
1857 január i-jén őrkanonokká, 1857 szeptember i-jén pedig 
éneklőkanonokká lépett elő. 1858 deczember 15-én iktatta- 
tott be a pozsonyi nagyprépostság javadalmába. Úgy a 
bölcsészeiből, mint a hittudományokból megszerezte magá
nak a tudori rangot. 1866-ban résztvett az országgyűlésen 
Pesten s itt érte őt a halál január 15-én; eltemettetett a 
ferenezrendiek templomának sírboltjában.

Szabó kézirata 18 1. Kemp 189. Rimely: Capitulum Posoniense 247. 
Religio 1866. évf. I. 6. sz. Mendlik: IX . Pius és a magyar püspöki kar 143.

1840 junius i i —1865. T óth  Im re . Született 1786 szep
tember 7-én. Miután felvétetett a főegyházmegye növendékei 
sorába, 1803-ban az Emericanumba került, 1804-ben Nagy- 
Szombatban hallgatja a bölcsészetet. 1805-ben pedig a Paz- 
maneum növendéke lesz. 1809-ben befejezi tanulmányait és 
felsze.nteltetése után Kőkeszibe rendeltetik káplánnak. 181 i-ben 
innen a fővárosba helyeztetik át. 1818 február 2-án elnyeri 
a viski plébániát, 1822-ben alesperessé neveztetik ki, 1837 
márczius 22-én pedig felcseréli javadalmát a vadkertivel. 
1840 január 1 i-én iktattatik be esztergomi kanonoknak s 
ugyanezen év október 23-án királyi városi plébánossá lesz. 
Miután azonban a két javadalmat együttesen nem élvezhette, 
a plébániáról kénytelen volt lemondani. 1844-ben nógrádi 
főesperessé, 1851-ben szentistváni, 1856 január i-jén szent- 
györgymezei préposttá és székesegyházi főesperessé, 1857 
szeptember i-jén őrkanonokká, 1859 ápril 16-án éneklőkano
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nokká s végre 1864 február 4-én olvasókanonokká lép 
elő. 1845-ben lesz sz. Jakabról nevezett apát, 1857-ben 
pedig felszentelt püspök. Még életében jelentékeny összeget 
juttatott a herczegprimás kezeihez, azzal a kéréssel, hogy 
azt jótékony czélokra fordítsa. Meghalt Esztergomban 1865 
január 6-án.

Szabó kézirata 18 1. Kemp 189. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
348. Némethy 992. Magyar Sión 1865. évi. 77. Mendlik : IX . Pius és a ma
gyar püspöki kar 144.

1840 junius 11 — 1867. K is fa lu d y  L ip th a y  A n d rá s.
Született 1796 november 30-án Garam-Újfaluban; atyja 
Károly, anyja Turcsányi Róza. Úgy bölcsészeti mint hit- 
tudományi tanulmányait Nagyszombatban végezte 1812-től 
1817-ig; 1818 és 1819-ben a Salamon-családnál nevelősködik 
Alapon mint végzett theologus, miután fiatal kora miatt 
felszentelhető nem volt. 1820 ápril 20-án lett áldozárrá és nem
sokára Komáromba küldetett segédlelkésznek. 1821-ben Ür- 
ményi Péter segédpüspök szertartója lesz, majd a következő 
évben szentszéki jegyző, 1832-ben a Pazmaneum aligazga
tója, mig 1840 junius 11-én javadalmat nyert az eszter
gomi káptalanban, ahol 1844-ben barsi főesperessé, 1851-ben 
szenttamási préposttá, 1857 szeptember ι-jén szentgyörgy- 
mezei préposttá és székesegyházi főesperessé, 1859 ápril 
15-én őrkanonokká,, 1864 julius 2-án pedig éneklőkanonokká 
lépett elő. 1845-ben a pesti központi papnevelő kormányzója 
volt. 1867 ápril 13-án pozsonyi nagypréposttá lett, később 
pedig ansariai ez. püspökké neveztetett ki. A felség ezen 
felül még a másodosztályú vaskorona-renddel is kitüntette. 
Meghalt Pozsonyban 1871 november 3-án.

Szabó kézirata 182. Kemp 190. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
334. Capitulum Posoniense 248. Nagy I. V II. 134. V ereby: Honpolgárok 
könyve. Pest, 1866. II. évf. IX . Pius és a magyar püspöki kar 154.

1841 ápril 20—1860. P r ib y la  J ó z s e f .  Született Szél- 
aknán 1787 augusztus 6-án. 1805-ben a sz. Istvánról neve
zett papnevelő növendéke, 1807-ben mint másodéves theo
logus tanul a Pazmaneumban, 1809-ben ismét a sz. Istvánról 
nevezett papnevelőben találjuk őt mint negyedévest. Miután 
1810-ben áldozárrá szenteltetett, Pozsonyba küldetett hit
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szónoknak. 1826-ban pozsonyi kanonokká, 1829-ben ugyanitt 
plébánossá, 1830-ban bélai apáttá lett. 1837-ben lemond a 
plébániáról. 1841 ápril 20-án esztergomi kanonoknak iktat- 
tatik be. 1845—1850-ig mint a Pazmaneum rektora működik. 
1850-ben sasvári főesperessé, 1857 szeptember i-jén pedig 
szentistváni préposttá lép elő. Meghalt i860 október 31-én 
Bécsben, ahová egészségének helyreállítása czéljából utazott. 
Holtteste Esztergomba szállíttatott és eltemettetett a főszé
kesegyházi sírboltban.

Szabó kézirata 182. Kemp 190. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
332, 356. Capitulum Posoniense 288. Némethy 873. Religio i860, évf. II . 36.

1841 ápril 20—1850. B a k a y  J á n o s . Született Baka
bányán nemesi szülőktől 1778 junius 19-én. Elvégezvén 
középiskolai tanulmányait, felvétetett az esztergomi kispapok 
sorába és hittudományi tanulmányait a nagyszombati pap
nevelőben befejezvén, 1803 márczius 24-én áldozárrá szen
teltetett. Először Komjáthra, egy év múlva pedig Komáromba 
küldetett káplánnak. 1806 szeptember 17-én elnyeri az imelyi 
plébániát, ahonnan 1829 ápril 26-án Perbetére ment át; 
ugyanitt 1836-ban alesperessé neveztetett ki. 1841 ápril
20-án lett tagjává az esztergomi főkáptalannak s 1850 január 
7-én nyitrai főesperessé lépett elő. Meghalt Esztergomban, 
buda-utczai házában, ugyanezen év ápril 15-én. Végrendele
tében úgy intézkedett vagyonáról, hogy 4125 forintot kiosz
tatott különféle jótékony czélokra, 24,000 forintot pedig 
tőkésittetni rendelt s az 1440 írtra rugó évi kamatot egy
részt szegény rokonainak, másrészt egyházi czéloknak juttatta.

Szabó kézirata 182. Kemp 188. Nagy I. I. 96. Némethy 476. Religio 
1850. évf. I. 42.

1841 ápril 20—1859. N e m e sm it ic z i J a r o s s  V in eze .
Született Kolthán, Komárommegyében, 1785 január 22-én. 
Úgy a bölcsészetet mint hittudományi tanulmányait a sz. 
Istvánról nevezett papnevelőben végezte. 1818 augusztus 
12-én felszenteltetvén, előbb karkáplán lett, 1820-tól pedig 
segédlelkész volt Nagyszombatban. 1829 október 20-án elfog
lalta a csekei plébániát, de már október 26-án felcserélte 
javadalmát a verebélyivel. 1831-ben alesperessé, 1841 ápril
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2o-án esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1850 január 
7-én komáromi főesperessé lép elő, 1853-ban pedig sz. Egyed- 
ről nevezett sümeghi apát lett. Meghalt Esztergomban 1859 
junius 22-én délután V2 6 órakor, s eltemettetett a főszékes
egyházi sírboltba.

Szabó kézirata 182. Kemp 190. Nagy I. V. 321. Némethy 655. Reli
gio 1859. évf. I. 52.

1843 május 19—1853. S zem e s G y ö r g y . Született Somor- 
ján 1793 január 29-én. 1811-ben Nagyszombatban tanulja a böl
csészetet a szent Istvánról nevezett papnevelőben; ugyanitt 
fejezte be 1816-ban hittudományi tanulmányait is. 1816 
augusztus 18-án áldozárrá szenteltetett s november 5-én 
kineveztetett Hédervárra káplánnak. Alig négy hónapot töltött 
azonban itt, mert nevelőnek ment Vöröskőre, a Pálffyak- 
hoz. Körülbelül harmadfél év múlva Komáromba, majd innen 
Budára küldetik segédlelkésznek. 1827 október 5-én komá
romi plébános lesz, 1843 május 19-én pedig esztergomi kano
nokká s a nagyszombati papnevelő kormányzójává nevez
tetik ki. 1849-ben honti főesperessé lép elő. Még 1837-ben 
lett révi préposttá. Meghalt Esztergomban 1853 január i-jén 
s eltemettetett a főszékesegyházi sírboltba.

Szabó kézirata 182. Kemp 188. Némethy 958. Religio 1853. évf. I. 3.

1844 május 12—1867. J e k e lfa lu s i  é s  m a r g it fa lv a i  
J e k e l fa lu s s y  V in eze . Született Mucsonyban, Borsodmegyé- 
ben 1802-ben. Gimnáziumi tanulmányait Miskolczon, a jogot 
Kassán és Pesten elvégezvén, felvétette magát az Esztergom- 
főegyházmegyei növendékek közé. Hittudományi, tanulmá
nyait Nagyszombatban befejezvén, 1827-ben felszenteltetett. 
Előbb Vásárúton, azután Ersekujvárott, végre Esztergomban 
káplánkodott. 1830-ban iktató lett a herczegprimási irodában, 
már a következő esztendőben azonban Füzes-Gyarmathra 
ment plébánosnak. Innen 1833 február 13-án Párkányba 
ment át, 1835 julius g-én pedig felcserélte javadalmát a 
rimóczival, ahol 1841-ben alesperessé lett. 1842 junius 
13-án pozsonyi, majd 1844 május 12-én esztergomi kano
nokká neveztetett ki. 1846-ban a helytartótanácshoz került 
tanácsosnak s még ugyanezen évben ez. almisi püspökké
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lett. 1848 junius havában szepesi megyéspüspökké nevez
tetett ki, de már 1849-ben lemond e méltóságáról és előbb 
Felső-Ausztriában, azután pedig Bécsben él visszavonul
tan. 1866 szeptember 14-én a pozsonyi nagyprépostságba 
iktattatott be, majd november 19-én a székesfehérvári 
püspöki székbe emeltetett. Miután 1867 február 22-én prae- 
conisáltatott, május 5-én Győrben püspökké szenteltetett és
8-án ünnepélyesen átvette egyházmegyéje kormányzását. 
Nem sok időt töltött székhelyén; tevékenységének nagyobb 
részét az országgyűlési tárgyalások vették igénybe, később 
pedig 1869 november 21-én Rómába utazott az egyetemes 
zsinatra,' s innen csak 1871 márczius 31-én tért vissza. 
A zsinaton a pápai csalatkozhatlanság mellett foglalt állást 
és midőn egyházmegyéjébe visszaérkezett, a vatikáni zsinat 
határozatait kihirdette. Ezzel egyidejűleg levelet intézett b. 
Eötvös József kultuszminiszterhez, kérvén őt, hogy az ezen 
ügyben általa kibocsájtott pásztorlevelet vegye pártolása alá. 
A levelet Eötvös utódja Pauler Tivadar intézte el és már
czius 6-án figyelmeztette őt, hogy az 1870 augusztus 10-iki 
rendelet értelmében a római zsinat határozatai, \ragy akár 
őszentsége határozatai, csak is azon esetben küldhetők szét 
az országban, ha azok előbb a kormány által őfelsége elé 
terjesztetnek s általa a publikálás engedélyeztetik. A püspök 
azonban nem vette figyelembe ez intelmet és a vatikáni 
határozatokat kihirdettette. Az ügy a képviselőházban inter- 
pelláczió tárgyává lett, és az ennek következtében tett 
intézkedés felől, a Budapesti Közlöny 1871 szeptember 
12-iki számában a következő értesítés tétetett közzé: »A 
székesfehérvári megyés püspök hivatalosan megidéztetvén, a 
folyó hó 11 -én déli egy órakor tartott minisztertanács előtt 
megjelent. A miniszterelnök úr a püspök úrhoz intézvén a 
szót, előadá, hogy ő császári és apostoli királyi Felsége őt 
legmagasabb kéziratával legkegyelmesebben megbízni mél- 
tóztatott, hogy a püspök úrnak azon tette miatt, hogy a 
koncziliumi határozatokat és pápai rendeleteket — az 1870. 
évi augusztus hó 9-én kelt abbeli legfelsőbb királyi elhatá
rozásának ellenére, melylyel az őfelségét, mint Magyarország
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apostoli királyát megillető királyi tetszvényjog (jus piaceti 
regii) gyakorlatba vétele elrendelve lön, Ő felségének enge
délye nélkül és a magyar királyi minisztériumnak ugyanazon 
évi augusztus hó io-én kiadott tiltó rendelete daczára egy- 
hazmegyejeben ünnepélyesen kihirdettette, O császári es 
Apostoli kir. Felsége kegyes rendeletéből és nevében, a 
királyi visszatetszést, rosszalást és megfeddést kinyilatkoz
tassa. A legfelsőbb parancsot teljesítvén, a miniszterelnök 
úr egyszersmind kifejezést adott azon várakozásának, hogy 
a püspök ur jövendőre a törvényeknek és O felsége legma
gasabb rendeletéinek köteles tisztelettel engedelmeskedend 
és azok megsértése által Ő felsége visszatetszésére többé 
alkalmat adni nem fog.« Az 1874. évben betegeskedni kezdvén 
az olasz fürdők használata czéljából márczius 18-án újból 
útra kelt Italia felé. Szerencsésen megérkezett a keresztény
ség fővárosába, de útját már tovább nem folytathatta; a 
Mindenható itt az örök városban szólította magához hű szol
gáját, május 15-én délutáni 4 órakor. Szive, utolsó kívánsá
gához képest Rómában temettetett el, holtteste pedig Szé
kesfehérvárra szállíttatott és május 28-án helyeztetett nyu
galomra a székesegyházi sírboltban.

Két munkája nyomtatásban is megjelent, úgymint:
i. Egyházi beszéd mellyet Hontvármegyének háládatos ün
nepén, midőn az á kebelében dühöngő mirigyhalál meg
szűntének emlékére fogadmányosan megállapított, — Ipoly- 
ságh Várossának templomában mondott. Esztergom (1834). 
— 2. Egyházi beszéd a polgári házasságról. Székesfehér
vár, 1873.

Szabó kézirata 183. Nagy I. V. 329. R im ely : Capitulum Posoniense 
248, 249. Némethy 657. Zelliger 212. Szinnyei V. 466. Pauer: Historia Dioe
cesis Alba-Regalensis 315—318. Zeller A .: Magyar egyházpolitica. Budapest, 
1894. I. 873. Roskoványi: Romanus Pontifex. Nitriae, 1873. V III. 295—316.

1845 junius 2—1865. K em p M ihály . Született Szebel- 
lében, Hontmegyében 1792 szeptember 18-án. 1811 — 1812-ig 
Nagyszombatban hallgatja a bölcsészetet a sz. Istvánról ne
vezett papnevelőben; 1813 — 1816-ig pedig a pesti központi 
papnevelőben végzi hittudományi tanulmányait. Miután 1816 
augusztus 26-án áldozárrá szenteltetett, elöljárói Bécsbe kül
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dötték az Augustineumba, ahol a theologiából tudorrá avat
tatta magát. 1818 junius io-én a Pazmaneumhoz lelkiigaz
gatóvá neveztetik ki, 1827-ben Esztergomba megy primási 
könyvtárnoknak, 1840-ben pozsonyi, majd 1845 junius 2-án 
esztergomi kanonokká lesz. 1853-ban elnyeri a sz. Mártonról 
nevezett bulcsi apátság czimét. A káptalanban a következő 
fokozatokat éri el: 1850 augusztus 24-én nógrádi főesperessé, 
1859 szeptember 5-én szentgyörgymezei préposttá és szé
kesegyházi főesperessé, és 1864 julius 2-án őrkanonokká 
lép elő. Őszentsége időközben házi főpapjává nevezte ki. 
Meghalt Esztergomban 1865 május 20-án s eltemettetett a 
főszékesegyház sírboltjába. Szülőföldje, Szebelléb iránt, ahol 
kiváló előszeretettel szokta volt évenkint eltölteni a nyár 
egy részét, egész életén át a legmelegebb érdeklődést tanú
sította. Nem csak többeket neveltetett innen, részint rokonai, 
részint földiéi közül, hanem a község anyagi jólétét is teljes 
erejéből s gyakran nagy áldozatok árán igyekezett előmoz
dítani. így pl. hogy csak egyet említsünk, a szebellébiek 
több ezerre rúgó tagositási költségét is a legnagyobb rész
ben ő fedezte.

»Egyháztörténelmünk egyik legavatottabb tudósát ve- 
szitők el benne«, irta halála alkalmával Knauz Nándor. 
Kortársai »élő archívumnak« tartották és nevezték. Mi még 
külön is hálás megemlékezéssel adózunk az ő munkásságá
nak kivált azon eredményéért, mely hasznos útmutatásul, 
becses forrásul szolgált e dolgozat létrehozásában; értjük az 
esztergomi kanonokok névsorát, melyet a Memoria Basilicae 
Strigoniensis czimü könyvnek Syllabus canonicorum Metro
politanae Ecclesiae Strigoniensis fejezete alatt névtelenül 
közzé tett. Meg vagyunk róla győződve, hogy csakis a ren
delkezésére álló idő rövidsége s a tér szűke gátolta őt 
abban, hogy teljesebb névsort adjon és még itt is mellőzze 
a forrásokra való hivatkozást. Mi azonban, akik azon vol
tunk, hogy a hiányokat lehetőleg kiegészítsük, s akik ugyan
azon nyomokon haladtunk mint ő, itt az ő neve mellett 
nem mulaszthatjuk el felemlíteni, hogy ezt az aránylag ke
vésnek látszó munkát a leghitelesebb alapon, de egyúttal a 
legfáradságosabb úton alkotta meg, s kivált a mohácsi vészt 
megelőző időből, adatait levéltári kutatásból merítette. Egyéb 
művei: 1. Adserta e disciplinis theologicis. Vindobonae,

30
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1818. — 2. Informatio de Stipendiis Scholasticis nunc sub 
nomine Olahianae fundationis venientibus, apud Univers. 
Vienn. saec. XVI. fundatis. — 3. Vitéz érsek élete a Magyar 
Tudományos Értekező 1862-ki folyamában.

Szabó kézirata 184. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 340. Capitu
lum Posoniense 209. Zelliger 228. Szinnyei V. 1457. Magyar Sión 1865. évf. 
400. Esztergomi Újság 1865. évf. 174.

1845 junius 2—1870. K isfa lu d ! L ip th a y  A n ta l. Szüle
tett Szécsényke hontmegyei községben 1802 november 16-án ; 
atyja Sándor Hontmegye alispánja, anyja Foglár Anna. 
Felvétetvén az esztergomi főegyházmegye növendékei so
rába, 1818-ban az Emericanumban tanul, 1819-től a bölcsé
szetet a sz. Istvánról nevezett nagyszombati papnevelőben, 
1821-től pedig a theologiát a Pazmaneumban hallgatja. El
végezvén a négyévi tanfolyamot, 1824-ben az Augustineum- 
ban folytatja tanulmányait, ahol 1825 deczember 8-án áldo- 
zárrá szenteltetik. Miután a hittudományok tudorává avat
tatott, 1828-ban Esztergom-vizivárosba megy káplánnak, 
1829-ben pedig az érseki helynökséghez iktatónak nevez
tetik ki. 1830-ban a nagyszombati helynökség szentszéki 
jegyzőjévé, 1836 julius 20-án udvardi plébánossá, 1841-ben 
alesperessé, 1844-ben pozsonyi és 1845 junius 2-án eszter
gomi kanonokká lesz. 1846-ban a királyi tábla praelatusává 
és sz. Mihályról nevezett budai apáttá, 1848-ban a hétsze
mélyes tábla ülnökévé és vál. dulmii püspökké neveztetett 
ki. Az 1844-ki országgyűlésen a pozsonyi, az 1847-kin pedig 
az esztergomi káptalant képviselte. A káptalanban 1850 
augusztus 22-én nyitrai főesperessé, 1859 szeptember 5-én 
szenttamási, 1861 január 16-án szentistváni, 1864 julius 2-án 
szentgyörgymezei préposttá és székesegyházi főesperessé, 
1865 julius i-jén őrkanonokká, 1866 január 4-én olvasó
kanonokká lépett elő. Meghalt Esztergomban 1870 február 
20-án.

Művei: i. Predigt über die Vaterlandsliebe des guten 
Bürgers. Tyrnau, (1834.) — 2. Az Evangéliom megvetése 
a közbékét és rendet feldúlja. Bécs, 1861. — 3. Gyász be
széd, mellyet Nagyméltóságu és Főtisztelendő GrófNádasdy 
Paulai Ferencz — Kalocsai Érsek — hamvai fölött — tar
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tott. Esztergom, (1851.) — 4. Sermo, quo Celsissimum ac 
Reverendissimum Dominum Joannem Simor — dum Prae
celsam Sedem suam Faustissime capesseret — salutavit. 
Strigonii, 1867.

Szabó kézirata 183. Nagy I. V II. 133. Rimely: Historia Collegii Paz- 
maniani 346. Capitulum Posoniense 290. Némethy 746. Zelliger 294.

1845 junius 2—1872. D u r g u th  J ó z s e f .  Született 1790 
január 14-én, Nyitramegye Ürmény nevű községében. A 
bölcsészetet 1807-ben a sz. Istvánról nevezett nagyszombati 
papnevelőben, a theologiát 1811-ben a pesti központi szemi
náriumban elvégezvén, 1813-ig Boriban, a Bocskay-fiúk 
mellett- nevelősködött. Ezen időben szerezte meg magának 
a hittudományokból a tudori czimet is. Aldozárrá szentelte
tett 1812 november 11-én. 1813-ban Sellyére küldetett káp
lánt minőségben, a következő évben pedig tanulmányi fel
ügyelőnek neveztetett ki a Pazmanéumba. 1820-ban her- 
czegprimási levéltárnok, 1825 ápril 24-én sellyei plébános, 
nemsokára ezután alesperes és a nagyszombati szentszék 
ülnöke lett. 1845 junius 2-án iktattatott be esztergomi kano
noknak és egyúttal megbizatott a presbyterium kormány
zásával. 1853-ban sz. Gergelyről nevezett kalocsai, 1859-ben 
esztergomi apáttá, 1864-ben esztergomi helynökké, a követ
kező évben pedig sioni felszentelt püspökké lett. Őszentsége 
házi főpapja és Scitovszky prímás halála után káptalani 
hely nők volt. A káptalanban 1856 január i-én honti fő
esperessé, 1861 január 16-án szenttamási, 1864 julius 2-án 
szentistváni, 1865 julius i-én szentgyörgymezei préposttá és 
székesegyházi főesperessé, 1866 január 4-én őrkanonokká, 
1869 julius 5-én olvasókanonokká és végre 1869 szeptember 
15-én nagypréposttá lépett elő. Kortársai mint kiváló egyház- 
jogászt ismerték és magasztalták, kinek tudását ritka módon 
egészítette ki a lankadatlan munkakedv, a fáradságot nem 
ismerő buzgalom, a lelkiismeretes pontosság és az egyház 
ügyének meleg szeretete. Rideg és zárkózott természet volt, 
aki nem szerette sem a feltűnést, sem pedig a kitüntetéseket; 
de az érdes külső alatt a legnemesebb, a legrésztvevőbb, 
a legérzékenyebb szivek egyike dobogott. Meghalt Eszter-

30*
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gomban 1872 november 10 én. Végrendeletében vagyonáról 
úgy intézkedett, hogy a körülbelül 80000 forintra tehető 
hagyaték alapítványként kezeltessék, melynek évi kamatjait 
a szegény papok és az elhagyott, nyomort szenvedő özvegyek 
kapják.

Még sellyei plébános korában egy magyar mise-ének- 
könyvet állított össze és adott ki. Körlevelein kívül egy 
értekezése is megjelent nyomtatásban a Magyar Sión 1867. 
évfolyamában ezzel a czimmel: Sellye.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szabó kézirata 184. Rimely: His
toria Collegii Pazmaniani 341. Némethy 552. Zelliger 103. Szinnyei II. 1140. 
Új Magyar Sión 1872. évf. 348.

1845 junius 2—1852. D a la fa lv i S zabó N ép . J á n o s .
Született Magyarbélen, 1805 ápril 12-én. Felvétetvén magát 
az esztergomi főegyházmegye kötelékébe, a bölcsészetet 
Nagyszombatban, a theologiát pedig a pesti központi pap
nevelőben hallgatja, s e közben a bölcselet tudorává avat
tatja magát. 1828 augusztus 15-én áldozárrá szenteltetik és 
Nagy-Kérre küldetik segédlelkésznek. Itt azonban csak 
rövid ideig, alig két évig működik, mert már 1830-ban a 
nagyszombati papnevelő tanulmányi felügyelője, majd 1833-ban 
a mennyiségtan tanára lesz, 1836-ban a pesti egyetemen nyer 
tanszéket és itt a hitágazattant adja elő. 1842-ben ő felsége 
egyházi könyvvizsgálóvá, 1845 junius 2-án pedig esztergomi 
kanonokká nevezte ki. Meghalt Esztergomban 1852 ápril
9-én, és eltemettetett a főszékesegyház sírboltjába.

A következő munkája nyomtatásban is megjelent: 
Beszéd, Krisztus Urunk igaz egyházának, a római kath. 
egyháznak üdvös befolyásáról az álladalomra. Budán, 1843.

Szabó kézirata 184. Kemp 188. Zelliger 494.

1849 november 8—1871. M ajsch  J a k a b . Született Po
zsonyban, 1787 május 18-án. A bölcsészetet épp úgy mint 
a theologiát, a nagyszombati papnevelőben hallgatta. 1811 
deczember 22-én felszenteltetvén, Szent-Endrére küldetett

t

adminisztrátornak, innen segédlelkészi minőségben Obudara 
helyeztetett át, ahol 1815 november 20-ától 1816 május
21-éig helyettes plébánosként működött. 1821 április 4-én 
Buda képviselőtestülete megválasztotta krisztinavárosi plé
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bánossá. 1839-ben alesperessé, 1843 május 12-én pozsonyi, 
majd 1849 november 8-án esztergomi kanonokká neveztetett 
ki s egyúttal megbizatott a nagyszombati papnevelő kor
mányzásával, ahonnan 1855-ben az esztergomi szeminárium
hoz ment át. 1857 szeptember i-én barsi főesperessé, 1864 
julius 2-án szenttamási, 1865 julius i-én szentistváni, 1866 
január 4-én szentgyörgymezei préposttá és székesegyházi 
főesperessé, 1869 julius 5-én őrkanonokká és végre 1869 
szeptember 15-én olvasókanonokká lépett elő. Még 1841 
deczember 23-án elnyerte a sztrázsai prépostság czimét. 
1871 ápril 27-én szokása szerint megjelent a con ventu alis 
misén, · ahol szélhüdés érte ő t; azonnal feladták neki az 
utolsó kenetet és haza szállították, ahol egy óra múlva ki
lehelte lelkét. Eltemettetett ápril 29-én a főszékesegyházi 
sírboltba, Simor János herczegprimás által.

Szabó kézirata 184. Rimely: Capitulum Posoniense 289. Némethy 759.

1850 január 7 — 1872. S c h ir g l A n d r á s . Született Szo- 
molnokon, Szepesrüegyében 1811 november 26-án. Elvégez
vén gimnáziumi tanulmányait, felvétette magát a Rozsnyó- 
egyházmegyei növendékpapok sorába és miután a bölcsészetet 
a rozsnyói papnevelőben elvégezte, a theologiára a Pazma-. 
neumba ment. 1835 julius 12-én Pozsonyban, ahol püspöke 
Scitovszky János az országgyűlések alkalmával tartózkodott, 
pappá szenteltetett. Nem sokkal ezután a püspöki irodához 
iktatóvá neveztetett ki, midőn pedig Scitovszky a pécsi 
püspöki székre ment át, ő is követte főpásztorát ide és 
1847-ben a pécsi papnevelőben mint theologiai tanár nyert 
alkalmazást. 1849 január havában kathedráját a mohácsi 
plébániával cserélte fel, de már egy év múlva, 1850 január 
7-én esztergomi kanonok lett. 1861 január 16-án komáromi 
főesperessé, 1865 julius i-én szenttamási, 1866 január 4-én 
szentistváni, 1869 julius 5-én szentgyörgymezei préposttá és 
székesegyházi főesperessé, 1869 szeptember 15-én őrkano
nokká, 1870 május 28-án éneklőkanonokká és végre 1871 
november 4-én olvasókanonokká lépett elő. 1852-ben a 
papnevelő kormányzójává, 1853 augusztus 6-án révi ez. 
préposttá, 1855-ben nagyszombati érseki helynökké, majd
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pápai praelatussá lett. Meghalt Esztergomban, 1872 deczem- 
ber 25-én.

Műve: Evangéliumi történet. Pest, 1852. I—II. kötet.
Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szabó kézirata 184. Zelliger 593. 

Historia Collegii Pazmaniani 383. Religio 1853. évf. II. 19.

1850 julius 8—1888. F o r g á c h  Á g o s to n  gróf. Szü
letett Pesten, 1813 ápril 22-én; atyja Ferencz, anyja Deseő 
Judit. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte 
s ekkor felvétette magát az esztergomi főegyházmegye kö
telékébe. Az 1829-ki évet az Emericanumban tölti, a böl
csészetet 1830-tól Nagyszombatban, a theologiát pedig 
1832-től a Pazmaneumban hallgatja. 1836 julius 28-án ál- 
dozárrá szenteltetett és Vadkertre küldetett káplánnak, ahon
nan 1837-ben Viskre megy előbb adminisztrátornak, majd 
ápril i i -tői plébánosnak. 1845 deczember utolsó napján po
zsonyi kanonokká neveztetik ki, s mint ilyen az 1847—48-ki 
országgyűlésen a káptalan képviselőjeként szerepel. 1849- 
ben három hónapon keresztül Pozsony város plébániá
jának ügyeit vezeti és ez időtájt lett a B. Szűzről neve
zett kolosi apáttá. 1850 julius 8-án iktattatik be eszter
gomi kanonoknak és 1851 — 1856-ig Scitovszky prímás ud
varában működik mint oldalkanonok. 1855-ben a jeruzsálemi 
szent Jánosrend tiszteletbeli lovagjává avattatik, 1860-ban 
sasvári főesperessé, 1866 január 4-én szenttamás!, 1869 julius 
5-én szentistváni, 1869 szeptember 15-én szentgyörgymezei 
préposttá és székesegyházi főesperessé, 1870 május 28-án 
őrkanonokká, ugyanezen év november 4-én éneklőkanonokká, 
majd 1874 október 3-án nagypréposttá lépett elő. 1861 no
vember 29-én sebenicoi ez. püspökké neveztetett ki, 1871 — 
1881-ig pedig mint főispán állott Esztergommegyének élén. 
Meghalt Esztergomban, 1888 ápril 26-án.

Önálló művei: 1. Egyházi beszéd, n mellyet nmélt. és 
ft. Palugyai Imre úr, nyitrai püspök Ő Excjának pappá 
szenteltetése félszázados ünnepén — mondott. Esztergom, 
(1854.) — 2. Észrevételek a megyék átalakítása körül. Pest, 
1865. — 3. Közgyűlési megnyitó beszéd. Esztergom, 1871. 
— Kéziratban maradt a következő munkája: Capitulum 
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis. I. ab anno 1009—1613.
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II. ab anno 1614—1876. föl. Szabó, Kemp, Palkovics dol
gozatainak, a Liber Ruber, Liber Cantoralis adatainak, né
hány nyomtatott munka és káptalani protocollum felhaszná
lásával, a jelzett időből évről-évre közli az esztergomi káptalan 
tagjainak névsorát. A gonddal és fáradsággal összeállított 
kézirat előnye, hogy az egyes kanonokok előléptetését, kivált 
a hozzánk közelebb eső évszázadokból évenkint feltünteti. 
Hiánya pedig, hogy beéri a nevek puszta felemlitésével.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Nagy I. IV . 216. Rimely: Capitu
lum Posoniense 290. Némethy 574. Zelliger 132. IX . Pius és a magyar püs
pöki kar 156. Esztergom és Vidéke 1879. évf. 3.

1850 julius 8—1860. K ranz A la jo s . Született 1788 
október 13-án. Miután felvétetett az esztergomi főegyház
megyébe, 1805-ben az Emericanumba ment, majd innen 
elöljárói a bölcsészeire a szent Istvánról nevezett nagyszom
bati papnevelőbe, utóbb pedig hittudományi tanulmányainak 
elvégzésére a Pazmaneumba küldötték. 1811 augusztus 11 -én 
áldozárrá szenteltetvén, előbb Selmeczre, majd Pjerg-Szél- 
aknára rendeltetett segédlelkésznek, ahol 1815 augusztus 
havában plébánossá is lett. 1827-ben felcseréli javadalmát a 
selmeczivel s itt alesperessé, 1830-ban pedig a B. Szűzről 
nevezett préposttá neveztetik ki. 1850 julius 8-án iktatta- 
tott be esztergomi kanonoknak és i860 február 7-én komá-. 
romi főesperessé lépett elő. Meghalt i860 október 21-én, 
72 éves korában, hosszas betegeskedés után, Esztergomban, 
és eltemettetett a főszékesegyház sírboltjába. Szelíd, igény
telen, buzgó ember volt, aki főkép a lelkipásztorkodás terén 
szerzett magának érdemeket.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szabó kézirata 185. Rimely: Histo
ria Collegii Pazmaniani 353. Némethy 713. Religio i860, évf. II. 34.

1850 julius 8—1861. B u c s e g h  N ép . J á n o s . Született 
1785 julius 12-én. 1803-ban asz. Istvánról nevezett papne
velőben találjuk őt mint elsőéves bölcsészt, azután a B. Szűzről 
elnevezett szemináriumba megy át és itt fejezi be theologiai 
tanulmányait 1808-ban. Ugyanezen év augusztus 22-én fel
szenteltetett és Sellyére küldetett káplánnak. 1812 október
21-én elnyeri a nyitra-pereszlényi plébániát, innen pedig 1825 
szeptember 20-án Lekérre ment át, ahol 1836-ban alesperes 
lett. 1850 julius 8-án esztergomi kanonokká neveztetett ki.
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1854-ben lekéri ez. apáttá lett és i860 február 7-én nógrádi 
főesperessé lépett elő. Meghalt Esztergomban, 1861 január 6-án. 
Végrendeletében az Esztergomban letelepítendő apáczákra 
400 forintot, a nagyszombati jezsuitáknak 100, ugyanennyit 
a pesti vakok, a váczi siketnémák intézeteinek, a Miasszo
nyunkról nevezett pozsonyi apáczáknak s az Erzsébet-apá- 
czáknak, a budai Erzsébet-apáczáknak, a Sz.-István-Társulat- 
nak, az amerikai Leopold-missiónak, a sz. sir őreinek, Jézus 
sz. gyermeksége társulatának; a nyitra-pereszlényi templom
nak 150, a lekéri egyházra 500, a csatainak 100, a komjáthi, 
fajkürthi, lekéri és alsóváradi templomoknak sz. misékre 
összesen 1000 frtot, a lekéri templomnak 2 zászlóra 300, 
Nép. sz. János szobrára 50, a temetésén megjelenő szegények 
közt való kiosztás czéljából 50 frtot, az esztergomi, nyitra- 
pereszlényi és lekéri szegényeknek 50—50 frtot, az eszter
gomi ferenezrendi zárdának 100, az esztergomegyházmegyei 
újmisések részére 400 frtot és könyvtárát, a sz. Anna tem
plomnak 800, az elaggott papok intézetének 600, a nyitrai 
kegyesrendieknek 600, egyházi öltönyökre 1700, miseköny
vekre 400, szerkönyvekre, szegényebb templomok közt való 
kiosztás czéljából 200 forintot hagyományozott.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szabó kézirata 185. Némethy 515. 
Religio 1861. évf. I. 5.

1852 deczember 31 —1886. S z á jb é ly i H e n r ik . Született 
1804 márczius 3-án. Elvégezvén theologiai tanulmányait a 
Pazmaneumban, 1827 deczember 20-án áldozárrá szenteltetett. 
Ezután 5 éven keresztül működött mint segédlelkész Drégely- 
Palánkon, Deménden és Óbudán; majd a Pazmaneumba ke
rült, ahol 8 éven át tanulmányi felügyelő, 10 évig aligazgató, 
8 évig pedig rector volt. Mint ez. esztergomi kanonok lett 
1850 november 22-én a pozsonyi káptalan tagjává, mig 
1852 deczember 31-én esztergomi kanonokká neveztetett ki. 
1858-ban a pesti központi papnevelő vezetését vette át, 
1861-ben Nagyszombatba ment érseki helynöknek s mint 
ilyen vovadrai vál. püspök lett. A káptalanban a következő 
emelkedést érte el: 1861 ápril 22-én nógrádi főesperessé, 
1869 junius 12-én szenttamási, 1870 május 15-én szentgyörgy-
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mezei préposttá, 1871 október 14-én őrkanonokká s végre 
1874 október 3-án olvasókanonokká lépett elő. Meghalt 
Esztergomban 1886 augusztus 9-én.

Catalogus cleri Archidioecesis Strigoniensis ab anno 1867., a primási 
levéltárban. Necrologium sacerdotum Archidioecesis Strigoniensis. Strigonii, 1889. 
177. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 332.

1854 május 30—1864. A lsó lie sz k ó i O rdód y T iv a d a r .
Született Komárommegyében, Bagotán 1801 szeptember 
14-én; atyja János megyei főjegyző, anyja Rainprecht Mária. 
Úgy bölcsészeti, mint theologiai tanulmányait a sz. Istvánról 
nevezett papnevelőben végezte. 1825 márczius havában fel
szenteltetvén Nagykérre küldetett káplánnak, innen 1828-ban 
Tardoskeddre, 1832-ben Bajóthra ment hasonló minőségben. 
1833-ban elnyerte a bajthai plébániát, 1837-ben a kövesdit, 
1848-ban alesperes, 1850-ben pedig drégelypalánki plébános 
lett. 1854 május 30-án stallumot nyert az esztergomi káp
talanban és miután a bazilika felszenteltetett, 1856-ban ő lett 
az első székesegyházi plébános s egyúttal a B. Szűz oltá
rának igazgatója. 1859-ben kapronczai apáttá neveztetett 
ki. Midőn a kortól, folytonos munkától s még inkább a 
betegeskedéstől elgyengülve azt tapasztalta, hogy többé nem 
képes buzgalmának megfelelő munkásságot kifejteni a lelki
pásztorkodás terén, lemondott plébániájáról. 1863-ban köze
ledni érezvén halálát, elkészíttette sírhelyét ugyanazon oltár 
alatt, ahol életében annyiszor volt elmerülve Isten imádá- 
sában. Előérzete nem csalta meg, mert nem sokkal reá, 
1864 márczius 30-án az Úr magához szólította hűséges 
szolgáját. Eltemettetett ápril 2-án délután 4 órakor a főszé
kesegyház sírboltjában.

Szabó kézirata 185. Néraethy 831. Nagy I. V III. 247. Esztergomi Újság 
1864. évf. II. 109.

1855 deczember n  —1881. K an tz L ázár. Született 
Budán, 18i i  január 25-én. Bölcsészeti és theologiai tanul
mányait Nagyszombatban a B. Szűzről nevezett papnevelőben 
elvégezvén, 1834 február 25-én áldozárrá szenteltetett és 
Óbudára helyeztetett segédlelkésznek. Itt azonban nagyon 
kevés időt töltött, mert még ugyanezen évben az esztergomi
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érseki helynökséghez hivatott be. 1837-ben herczegprimási 
levéltárossá, 1840-ben szentszéki jegyzővé, 1845-ben a pesti 
központi papnevelő aligazgatójává s végre 1848-ban óbudai 
plébánossá lett. 1851-ben alesperessé, 1854 ápril 15-én 
pozsonyi, 1855 deczember 11-én pedig esztergomi kanonokká 
neveztetett ki. 1859—1861-ig a Pazmaneum élén állott mint 
annak kormányzója s e közben elnyerte a kertzi apátsá
got. A káptalanban 1864 julius 2-án nyitrai főesperessé, 
1869 szeptember 15-én szenttamási, 1870 május 28-án 
szentistváni, 1871 november 4-én szentgyörgymezei pré
posttá, 1874 október 3-án éneklőkanonokká lépett elő. 
Ugyancsak 1874-ben január 8-án pedig phárosi czimzetes 
püspökké neveztetett ki. Meghalt Esztergomban 1881 már- 
czius 14-én.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 673. Rimely: Historia Col- 
légii Pazmaniani 332. Capitulum Posoniense 291. Necrologium 171.

1858 augusztus 7—1884. S zab ó J ó z s e f . Született Mező- 
Komáromban, Veszprémmegyében 1805 márczius 17-én 
egyszerű, szegény szülőktől. Az odavaló plébános, Vajky 
György nagylelkűségéből, akinek oldala mellett atyja sek
restyés volt, végezte Veszprémben elemi és középiskolai 
tanulmányait. 1823-ban felvétetett az esztergomi főegyház - 
megye papnövendékeinek sorába s miután befejezte Nagy- 
Szombatban bölcsészeti, a bécsi Pazmaneumban pedig hit- 
tudományi tanulmányait, 1830 szeptember 30-án áldozárrá 
szenteltetett. Legelső kápláni állomása Marczali volt, ahonnan 
1831-ben Szolgyénbe, 1834-ben Udvardra, majd Karancs- 
ságra s 1836-ban ismét Szölgyénbe került. 1841 — 1854-ig 
theologiai tanár volt Nagyszombatban, 1854-ben herczegpri
mási irodaigazgatóvá, 1854 szeptember 10-én czimzetes, 1858 
augusztus 7-én pedig valóságos esztergomi kanonokká nevez
tetett ki. 1859-ben pápai praelatussá, i860 augusztus 26-án 
biersi ez. apáttá lett, s augusztus 31-én a Lipót-rend kis- 
keresztjével diszittetett fel. 1862—1866. mint a pesti központi 
papnevelő kormányzója működött, 1868 julius 19-én püspökké 
szenteltetett és esztergomi érseki helynökké lett. A kápta
lanban 1865 julius i-jén honti főesperessé, 1870 május 28-án
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szenttamási, 1871 november 4-én szentistváni préposttá, 
1874 október 3-án őrkanonokká és 1881 november 6-án 
éneklőkanonokká lépett elő. Felszenteltetése napját 4000 
forintra rúgó alapitványnyal tette emlékezetessé. 1880-ban 
pedig, midőn áldozárságának 50. évfordulóját ünnepelte, 3500 
forintot tett le a szegények javára. Szerény, egyszerű, szó
kimondó ember volt, különös szivjósággal megáldva. Min
denkor nemes lelkületű volt, mondotta felőle egyik tisztelője, 
de a jótékonyság szenvedélyévé vált, főleg pedig az Isten 
iránt való hála s minden bármily csekély jótétemény elis
merése. Még az arczátlan kéregetőt sem hagyta segély 
nélkül, bár néha keményen megfeddette is. 1867 február
4-étől 1884 márczius 29-éig adakozásairól rendszeresen veze
tett naplójából tudjuk, hogy 17 év leforgása alatt a szűköl- 
ködők felsegélyezésére 50,003 frtot, intézetekre, egyesüle
tekre, missziókra 9779, templomok belső felszerelésére 3934, 
miseruhákra szegény templomok részére 7293, templomok 
és egyházi javadalmak alaptőkéjének gyarapítására 8344, 
iskolákra, harangok, orgonák, szobrok beszerzésére 5348, 
szegény tanulók segélyezésére 3038, papneveldék és növen
dékpapok javára 4244 forintot, vagyis összesen 89461 frtot 
áldozott. Mint e munka összeállítója senkinek a nevét nem 
írhattuk le nagyobb kegyelettel, mint éppen az övét. Amit 
Babóthy megkezdett, Baernkopf, Palkovics, Kemp folytatott 
vagy újra tervbe vett, az esztergomi kanonokok rövid élet
rajzának megírását, azt ő sok fáradsággal, nagy utánnézéssel, 
a szeretet lankadást nem ismerő lelkesedésével folytatta, 
tökéletesítette, majdnem azt mondhatnók befejezte, ily czim 
alatt: »Memoria Praepositorum et Canonicorum Ecclesiae 
Metropolitanae Strigoniensis«. Haec avita in anteccessores 
nostros pietas — írja előszavában — me quoque non tam ani
mavit, quam impulit potius ad exiguum hoc opus exarandum, 
quod licet rude sit et incultum, aptum tamen erit ad palam 
faciendum, quod cineres antecessorum meorum religiosa pietate 
prosequar. Késő öregségének ez volt legkedvesebb czélja, 
munkája, foglalkozása. Sok-sok órát töltött Íróasztala mellett 
görnyedve, hogy a maga elé tűzött feladatot minél jobban
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megoldja. A régebbi kéziratokon kívül elővette az egyes 
prímások alatt vezetett jegyzőkönyveket, a vizitácziókat, a 
kiadott oklevélgyűjtemények közül kivált Fejér Codex Dip- 
lomaticusát és Knauz Monumentainak első kötetét. Kár, 
hogy . az oklevéltári kutatást teljesen mellőzte s az újabb 
publikácziókat sem méltatta kellő figyelemre. Mint Babóthy 
és Palkovics úgy ő is méltóságok szerint s ezen belül idő
rendi sorban csoportosította a neveket; mint azok, ő sem 
tartotta szükségesnek adatai forrásának következetes és pon
tos megjelölését. Mindez azonban mit sem von le munká
jának érdeméből, sem a mi hálánkból és elismerésünkből, 
amit kéziratának gyakori idézésével is igyekeztünk tanúsítani. 
Meghalt Esztergomban 1884 ápril 27-én délután 4 óra tájban. 
Végrendeletében a következő hagyományokat tette: a káp
talannak misealapitvány czimén xooo frtot, a ferenczrendiek 
esztergomi zárdájának 300, ugyanennyit a nagyszombati 
Orsolyáknak, a mezőkomáromi egyháznak 200, a Pazma- 
neumnak 200, az Emericanumnak 200, a siketnémák váczi 
s a vakok budapesti intézetének 200, missiókra 1000, péter- 
fillér gyanánt 1000, a sz. István és sz. László-társulatnak 
összesen 400, Udvard és Szölgyén községek szegényeinek 
1000, az Esztergom-belvárosi irgalmas nővéreknek 500, 
köteles czimeken 600 forintot. Ezen hagyományok s a teme
tési költségek levonása után készpénzben fenmaradt vagyo
náról, mely mintegy 83,000 frtra rúgott, úgy intézkedett, 
hogy az egész összeg az egyházmegyei pénztárnak jusson, 
s ebből egyharmad a segélyalapra, egyharmad a szegény 
egyházakra, egyharmadrész pedig az iskolamesterek felse
gélyezésére forditassék.

Irodalmi munkásságáról a következő sorozat tanús
kodik: i. Oratio academica, occasione solemnis inaugura
tionis antiquissimi Seminarii S. Stephani R. H. Strigonii, 
1850. — 2. Az ó- és újszövetségi szentirás. Pest, 1851. —
3. Breves notitiae de sacris exercitiis et missionibus popu
laribus. Strigonii. — 4. Egyházi beszéd sz. István első 
apostoli magyar király ünnepén. Pest, 1863. Irt ezenkívül 
számos értekezést kivált a Religio és Nevelés czimü 
folyóiratban, rendszerint névtelenül, mig utóbb a szer
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kész tő az olvasók óhajának eleget téve, nyilvánosságra 
hozta nevét.

Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 357. Magyar Sión 1885. évf. 
262— 287. Zelliger 495.

i860 február 7—1889. B u b la  K á r o ly . Született Nemes- 
Újfaluban Trencsénmegyében, 1809 ápril 7-én ; atyja György, 
anyja Kolosváry Julia. Elemi iskoláit s a gimnáziumot 
Pozsonyban, bölcsészeti tanulmányait Nagyszombatban, a 
theologiát pedig a Pazmaneumban végezte, ahol a bibli- 
cumból rigorosumot is tett. 1832 ápril 7-én áldozárrá szen
teltetvén, háromnegyed évig Komáromban káplánkodott, ami
kor Nagyszombatba neveztetett ki tanulmányi felügyelőnek. 
1836-ban a nagyszombati érseki helynökséghez került levél
tárosnak, majd egy félév múlva sz.-széki jegyző, negyed
félév múltán pedig szentszéki ülnök lesz. 1854-ben pápai 
kamarássá és ez. esztergomi, 1856-ban pozsonyi kanonokká, 
1859 ápril havában titeli préposttá s végre i860 február 
7-én valóságos esztergomi kanonokká neveztetik ki. 1866 
január 4-én barsi főesperessé, 1871 november 4-én szent
tamási, 1874 október 3-án szentgyörgymezei préposttá, 1881 
november 6-án őrkanonokká, 1884 augusztus 2-án éneklő
kanonokká, 1886 szeptember 4-én olvasókanonokká és 1888 
november 27-én nagypréposttá lépett elő. 1878 junius 27-én 
pedig arbei ez. püspökké neveztetett ki. Meghalt Esztergom
ban 1889 szeptember 21-én.

Catalogus cleri Archidioecesis Strigoniensis. Danko J . : Alloquium quo 
Carolum Bubla Salutavit. Strigonii, 1889. 13. Rimely: Historia Collegii Pazma
niani 349. Capitulum Posoniense 291.

i860 február 7 —1867. Z a lk a  J á n o s . Született Sopron- 
megye Veszkény községében, 1820 deczember 17-én; atyja 
József, anyja Pénzes Anna. Elemi iskoláit szülőföldjén, a 
gimnázium négy osztályát Győrött, az V. és VI. osztályt 
pedig Sopronban elvégezvén, 1838-ban felvétetett az eszter
gomi főegyházmegye papnövendékeinek sorába és a szent 
Imréről nevezett pozsonyi papnevelőbe küldetett. 1839-ben 
Nagyszombatban hallgatja a bölcsészetet, két év múlva pedig 
a Pazmaneumban a theologiát. 1846 január 15-én áldozárrá 
szenteltetvén, február 4-én Kőhidgyarmatra küldetett segéd
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lelkésznek, de innen már 22-én Doroghra került, ahonnan 
november 5-én a bécsi Augustineumba ment a hittudori 
rangot megszerzendő. 1848 augusztus 21 -én a Pest-belvárosi 
plébánián nyert alkalmazást, mint káplán, 1849 október hó 
végével pedig Esztergomban az egyháztörténelem és jog 
tanárává s egyúttal tanulmányi felügyelővé lett. 1853 május 
28-án a pesti egyetemen az egyháztörténelem tanárává, 
1854 deczember 22-én a pápa őszentsége t. udvari káplán
jává, i860 február 7-én esztergomi kanonokká és papneveldéi 
kormányzóvá neveztetett ki. Elnyerte a széplaki apátság 
czimét is, midőn ő felsége 1867 február 14-én a győri püs
pöki székre emelte, ahol most is áldásosán működik. Még 
1867-ben pápai trónállóvá, római gróffá, 1876 julius 3-án 
pedig V. b. t. tanácsossá lett. 1892 május 5-én püspökké 
szenteltetésének 25., 1896 január 15-én pedig áldozárságának 
50. évfordulóját ünnepelte meg. Egyike volt egész életén 
át azoknak, akiről roszat mondani soha még ellensége sem 
tudott, s a ki .mindenkor csak hivatásának élt. Főpásztori 
teendőinek végzésében úgyszólván nem ismeri a fáradságot. 
Összesen 35 templomot consecralt és benedicalt, amelyek 
közül ötöt teljesen a maga költségén építtetett; 240,000 
hívőnél többet bérmált meg, 500 áldozárt szentelt fel. Épp 
ily kifogyhatatlan jótékonysága is. Templomokra, kápolnákra 
többet költött 200,000 forintnál, közoktatásügyi és közmű
velődési czélokra mintegy 280,000 forintot, közjótékony
ságra 140,000, plébániákra 30,000, vagyis összesen körülbelül 
780,000 forintot. És mindezt csak 1892-ig, püspöksége 25. 
évfordulójáig számítottuk.

Szerkesztette a Kath. Néplapot 1849—1850., a Ke
resztény Naptár 1850—1854. évfolyamait, a Religiót stb. — 
Önálló művei: 1. Örömvers — midőn főméltóságú Kopácsy 
József — Pünkösd hava 28-án 1839. évbén érseki székébe 
ünnepélyes szertartással iktattatnék. Pozsony. —- 2. Alkalmi 
vers Altieri Lajos pápai bécsi követ távöztakor. — 3. Sy
nopsis praelectionum ex historia ecclesiastica. Pestini, 1854. 
— 4. Emlékkönyv az esztergomi főtemplom 1856 augusztus 
hó 31. napján végbement felszentelésére. Pest, 1856. Németül 
1857. — 5. Series chronologica Archi-Episcoporum Strigo-



479

niensium. A Memoria Basilicae Strigon. ez. munkában 43 — 
106. 1. ■— 6. Emlékoszlop — Méltgs és Ft. Galánthai Fekete 
Mihály úr tiszteletére. Pest, 1857. — 7. Mária-czelli utitárs. 
Pest, 1857. — 8. Mária-czelli emlékkönyv. Pest, 1857. —
9. Mária-czelli liliomok. Pest, 1858. — 10. Magyarország 
prímásának aranyáldozata. Pest, 1859. — 11. Aranymisei 
koszorú. Pest, 1859. — I2· Szentek élete. Eger, 1859—1876.
— 13. Allocutio — in Sedem Episcopalem introductionis 
die. Pestini, 1867. Ugyanez magyarul is. — 14. Főpásztori 
körlevél. Győr, 1871. ·— 15. Epistola pastoralis. Jaurini, 1873.
— 16. Epistola Pastoralis. Jaurini, 1873. — 17. Epistola 
pastoralis. Budapestini, 1874. — 18. Főpásztori körlevél, 
Győr, 1877. — 19. Főpásztori körlevél. Győr, 1879. -— 
20. Főpásztori körlevél. Győr, 1879. — 21. Főpásztori kör
levél. Győr, 1880. — Irt ezenkívül számos czikket, érteke
zést stb. a Religio és Magyar Sión hasábjain.

Emlékkönyv Zalka János püspökké történt felszentelésének 25. évfordulója 
alkalmából. Győr, 1892. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 358. Zeitiger 
566. Ruschek A .: Győr aranymisés püspöke. Győr, 1896.

1861 február n  —1868. L ip o v n o k i L ip o v n ic z k y  I s tv á n .
Született Aranyos-Maróthon, 1814 augusztus 15-én; atyja 
Imre, főszolgabíró, anyja Szabadhegyi Nepomuczena. Iskoláit 
Komáromban kezdte, a győri jogakadémián folytatta s midőn 
18 éves korában felvétetett az esztergomi főegyházmegye 
kötelékébe, a theologiát Nagyszombatban végezte. 1837 
augusztus 21-én felszenteltetvén, Udvardra küldetett káp
lánnak s mint ilyen nem csak az egyházi téren buzgólko- 
dott, hanem a barsi és komárommegyei gyűléseken is élénk 
részt vett és csakhamar feltűnést keltett szónoki tehetségé
vel úgy, mint alapos képzettségével. Kopácsy prímás ekkor, 
1841-ben a központba vitte be őt az érseki helynökség 
levéltárosának, majd 1844-ben primási archivárius és könyv
tárnok lett, mig 1846 ápril 15-én komáromi plébánossá 
választották meg, ahol augusztus 20-án helyettes alesperessé, 
majd 1847-ben szentbenedeki ez. apáttá neveztetett ki. 
Itt találták őt a szabadságharcz erős viharai is. A város 
ostroma idején fáradhatlan. volt a betegek és sebesültek 
ellátásában s a csüggedők bátorításában. Midőn később a 
vár feladatott, ő is a katonai törvényszék elé került s ha
talmas pártfogói daczára 1852 augusztus 2-án halálra ítélte
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tett. Később a halálos Ítéletet Kufsteinban töltendő vár
fogságra változtatták át, ahol öt évet szenvedett. Főbenjáró 
bűnül azt rótták fel neki, hogy midőn 1849 augusztus 3-án 
Klapka a hires kirohanást intézte a városból, mint a város 
plébánosa a hős csapatokat a dunai hídnál teljes egyházi 
ornátusban megáldotta. Kiszabadulása után egy ideig ismét 
könyvtárnokoskodott, i860 márczius 4-én pedig az érsek
újvári plébániát nyerte el. 1861 február 11-én esztergomi 
kanonokká neveztetett ki, 1862 augusztus 24-én megülte 
felszenteltetésének 25. évfordulóját, 1863-ban székesegyházi 
plébános lett, amiről azonban midőn a királyi tábla főpap
jává neveztetett ki, lemondott. 1866 deczember 20-án a 
királyi helytartótanácsnál tanácsossá, 1867-ben pedig köz- 
oktatásügyi referenssé lett. 1866-ban az arbei ez. püspöki 
czimet kapta, s mint ilyen, 1867 julius 8-án ő vitte a felség 
előtt az apostoli keresztet, mely alkalomból a sz. István- 
rend kiskeresztjével diszittetett fel. 1868 augusztus 26-án 
a felség a nagyváradi püspöki székre emeli őt, amelybe 
1869 junius 8-án iktattatott be. Részt vett a vatikáni zsina
ton; 1872-ben V. b. t. tanácsossá, majd a jeruzsálemi szent- 
sirrend nagykeresztesévé, pápai trónállóvá, római gróffá lett 
s elnyerte a vaskoronarend első osztályát is. A börtönben 
szerzett s később mindjobban elhatalmasodó csúzbaja 12 éven 
át karosszékhez kötötte őt, úgy hogy a közéletben nem 
vehetett ugyan élénk részt, mindazonáltal kormányzásának, 
jótékonyságának és áldozatkészségének a váradi egyház
megyében állandó nyomai maradtak. Meghalt Nagyváradon 
1885 augusztus 12-én.

Irodalmi művei: 1. Az aranymisés áldozár vándor
pályája. Esztergom, 1857. — 2. Az igaz élet és a nagylel
kűség áldásai. Pest, 1866. —  3. Lipovnoki Lipovniczky 
István — a nagyváradi 1. sz. egyházi megye minden hívei
nek üdvöt és áldást. Pest, 1869. — 4. Allocutio quam Stepha
nus Lipovniczky — occasione canonicae suae in Sedem Episco
palem introductionis ad Clerum Dioecesanum habuit. Pestini,
1869. — 5. Lipovniczky István — körlevele. Pöstyén, 1873.

Nagy I. V II. 126. Némethy 745. Zelliger 292. Vasárnapi Újság 1885. 
évf. 34. Ország-Világ 1885. évf. 34.



481

1861 márczius i i  —  1881. S zu p p a n  Z s ig m o n d . Született 
1814 január 18-án Körmöczbányán. Ugyanitt végezte a 
gimnázium öt osztályát, a hatodikat pedig Váczott. 1828-ban 
felvétetvén az esztergomi papnövendékek sorába, Nagy
szombatba küldetett, ahol a bölcsészetet és theologiát végezte. 
1834-től 1837 február 22-éig, midőn áldozárrá szenteltetett, 
Esztergomban tartózkodott mint nevelő, ugyanitt lett azután 
káplán, mig 1837-ben már mint bölcsészettudor az eszter
gomi székesegyház énekkarigazgatójává ki nem neveztetett. 
1840 szeptember havában lyceumi tanár, hitszónok és tanul
mányi felügyelő, majd szentszéki ülnök, 1852-ben pedig az 
érseki gimnázium igazgatója lett. 1855-ben pápai kama
rássá, 1858 szeptember 4-én pozsonyi és 1861 márczius 11-én 
esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1865 ápril 11-én el
nyerte a madocsai apátság czimét s 1869 junius 12-én komá
romi főesperessé lépett elő. Ebben a minőségben érte őt a 
kitüntetés, hogy ő felsége 1870 márczius 30-án a beszter- 
czebányai püspökséget adományozta neki. Rómában 1870 
junius 27-én praeconisaltatott is már, midőn püspökségéről, 
anélkül hogy annak kormányzását átvette volna, 1871 julius
16-án lemondott. O felsége elfogadta a lemondást és őt 
1871 október 14-én a káptalanba visszahelyezve, nyitrai 
főesperessé és novii ez. püspökké tette. Mint szentistváni 
prépost halt meg Esztergomban 1881 julius 17-én.

Művei: 1. Magyar nyelvtan. Nagyszombat, 1844. —
2. II. rész. Nagyszombat, 1845. — 3. III. rész. Pozsony, 
1847. — 4. IV. rész. Pozsony, 1847. — 5 - Predigt zum 
Dankfeste, welches nach dem glücklich bezwungenen Bür
gerkriege am i. November 1849, feierlichst begangen worden 
ist. Tyrnav., s. a. ·— 6. Die unbefleckte Empfängniss der 
seligsten Jungfrau Maria. Tyrnau, 1855. — 7. Zur Erinnerung 
an die zu Tyrnau begangene Primizfeier des Priesters 
Mauritius Skrivanek. Tyrnau, 1859. — 8. A nagyszombati 
gymnázium története. Az intézet 1853/4. évi értesítőjében.

Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis 43. R im ely: Capitulum 
Posoniense 291. Danielik: Magyar írók II. 328. Zelliger 517.

1861 ápril 22—1871. K e sse le ö k e ő i M a jth é n y i A d o lf.
Született Nyitramegye Novák községében 1814 junius i o-én.

31
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Miután a bölcsészetet és a theologiát Nagyszombatban 
1835-ben elvégezte, Pestre ment, ahol 2 évig a canonjogot 
hallgatta s ezen idő alatt a betegeskedő terézvárosi káplán 
helyett hitszónoklatokat is tartott. Midőn a canonjog tudo
rává avattatott, 1837 junius 18-án áldozárrá szentelték és 
Udvardra, majd 1839-ben Naszvadra küldetett káplánnak. 
1840—1844-ig Kopácsy prímás udvarában működött mint 
szertartó, levéltáros és szentszéki jegyző. 1844 május 5-én 
elnyerte az udvardi plébániát, ahol 1850-ben alesperessé lett. 
1861 márczius 18-án pozsonyi, ápril 22-én pedig esztergomi 
kanonokká neveztetett ki. Három évig volt a Pazmaneum kor
mányzója. 1866-ban pécsváradi apáttá s végre 1869 szeptem
ber 15-én sasvári főesperessé lett. Meghalt 1871 május 14-én.

Összegyűjtötte az 1867-ben életben lévő esztergom- 
főegyházmegyei papok életrajzát ily ez. kéziratban: Album 
Cleri ADioecesis Strigoniensis sub Gubernio Celsissimi ac 
Reverendissimi Dőmini Principis Primatis et Archi-Episcopi 
Joannis Bapt. Simor A. 1868. concinnatum per Adolphum 
Majthényi Abbatem. E. M. S. Canonicum. A primási le
véltárban.

Szabó kézirata i86. Rimely: Capitulum Posoniense 291. Historia Colle
gii Pazmaniani 332. Némethy 760. Zelliger 313.

1861 ápril 27—1880. S z á n tó ffy  A n ta l. Született Pé
csett 1813 junius 6-án. Bölcsészeti tanulmányait Nagyszom
batban, a theologiát pedig a Pazmaneumban végezte. 1836 
junius 27-én áldozárrá szenteltetvén, a budapestvári plébá
niához rendeltetett káplánnak. 1846 február havában Pest- 
józsefvárosi plébánossá választatott meg, s 1848-ban helyettes, 
1849 deczemberben valóságos alesperes lett. 1850-ben átment 
a Lipótvárosba, 1851-ben somlyóvásárhelyi ez. prépost, 1854 
ápril 20-án vári plébános lett. Őszentsége a pápa ugyanezen 
évben tette meg t. kamarásává, i860 augusztus 31-én a 
Lipót-rend kiskeresztjével tüntettetett ki, 1861 ápril 27-én 
pedig esztergomi kanonokká neveztetett ki. Junius 18-án a 
központi papnevelő kormányzójává, majd 1865 ápril 20-án 
székesegyházi plébánossá lön. 1870 május 15-én nógrádi 
főesperessé és végre 1874-ben szenttamási préposttá lépett 
elő. Meghalt 1880 február 3-án Esztergomban.
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Értekezései közül fölemlitésre méltók: i . A művészet 
befolyása a vallásosság és erkölcsösségre. Danielik Emik. 
1852 I. 213. — 2. A katholikus lyturgia szüksége és magasz
tosságáról. U. ott. II. 169. — 3. Budapest és környéke haj
dani szent építményei. Religio 1854 6—7. sz. — Az eszter
gomi Bakács-kápolna története. M. Sión, 1867. évf. 426, 503, 
620, 674. — 5. Bakács Tamás végrendelete. U. ott. 522.

Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 357. Némethy 953. Zelliger 499. 
Necrologium 170.

1864 május 26—1865. M észá ro s Im re . Született Muzslán 
1811 május 23-án, jómódú földmives szülőktől. Elvégezvén 
gimnáziumi tanulmányait Esztergomban, 1825-ben felvétetett 
növendékpapnak az esztergomi egyházmegyébe. Úgy a 
bölcsészetet, mint a theologiát Nagyszombatban hallgatta; 
itt élénk részt vett a »honi nyelvgyakorló-egyesület« meg
alapításában s annak első aljegyzője lett. Miután 1834 
augusztus 29-én áldozárrá szenteltetett, Lekérre került káp
lánnak, innen 1835 junius 14-én Nagykérre, majd november
19-én Bartra helyeztetett át. 1836 junius 15-től augusztus
18-ig a kilitii plébániát adminisztrálta; ekkor az érseki 
lyceumba küldetett tanárnak, ahol egészen 1845 február 
18-áig adta elő részint a magyar nyelvet és irodalomtörté
netet, részint a hittant, természettant s fizikát. 1845 feb
ruár 18-án az esztergomi helynökség jegyzője, nemsokkal reá 
titkára, 1847-ben irodaigazgatója lett. 1848 május 27-én 
elnyerte a vadkerti plébániát és alesperessé tétetett. 1864 
május 26-án esztergomi kanonokká és a Pazmaneum rektorává 
neveztetett ki. Meghalt Bécsben 1865 szeptember 25-én s 
eltemettetett Esztergomban szeptember 28-án.

Szerkesztette 1858-ban a »Népnevelési Közleményeket« 
s általában egész irodalmi tevékenységét a tanügyi dolgok
ban hasznosította. Az Akadémia is mint kiváló paedagogiai 
írót választotta meg lev. tagjául s székfoglalójában 1859 
november 21 -én »Seneca bölcsészeiéről« értekezett. Önálló 
művei: 1, Ft. Kis-apponyi Bartakovits Albert úrnak, esz
tergomi kanonoknak, midőn 1831 észt. sz. András hava 
elején a nagyszombati egyházi kerület helytartóságába beik- 
tattatnék. Nagyszombat. — 2. Ft. Kulifay István urat, nagy- 
szombati kanonokot, midőn sz. András havában a nagy- 
szombati két papi nevendékház főkormányát kezébe venné,

31*
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idvezli a hódoló nevendékpapság. Nagyszombat. — 3. »Isten 
virraszta városunk felett. Mivel tartozunk ezért?« Egyházi 
beszéd. Pozsony, 1838. — 4. Szavalástan Heinsius nyomán. 
Nagyszombat, 1840. -— 5. Keresztelés és keresztény házasok 
megáldásakori rövid beszédek. Pozsony, 1841. — 6. Hirscher 
Jánosnak a positiv kereszténység sikeresb ápolása iránt a 
badeni kamarák elébe terjesztett javaslata. Németből. —
7. A jegyesek. Olaszul irta Manzoni. Németből fordítva. 
Pest, 1851. — 8. Segédkönyv az — iskolai használatra 
rendelt ÄBC és olvasókönyv szellemében. Pest, 1855. — 
9. Útmutatás a szemléleti számlálás és számolásra. Fordítva. 
Pest, 1858. — ,10. Seneca bölcsészeiéről. Pest, 1856. — 
i i . Alosztály. Útmutatás az ABC és olvasókönyv szelle
mében. Németből. Bécs, i860. — 12. Harmadik nyelvkönyv. 
Bécs, i860. — 13. Harmadik nyelvkönyv. Bécs, 1862. —
14. Első nyelvgyakorló és olvasókönyv. Bécs. 1862. —
15. Egyházi beszéd, a sz. István első magyar király nemzeti 
ünnepén Bécsben. Bécs, 1862. — 16. ABC és olvasókönyv. 
Bécs, 1863. — 17. Olvasókönyv a kath. főelemi és városi 
iskolák számára. Buda, 1865. — 18. Második nyelvgyakorló 
és olvasókönyv. Buda, 1868. Irt ezen felül számos értekezést, 
közleményt a Kath. Néplapban, a Religióban, a Tanodái 
Lapokban stb. Kéziratban: 1. Seneca bölcsészetének ismer
tetése. — 2. A társadalom és kereszténység.

Szabó kézirata 186. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 332. Némethy 
784. Zelliger 328. Magyar Sión 1865. évf. 718— 720. István bácsi Naptára 
1 8 8 3 .4 5 — 52.

1864 junius 10—1867. B e d e g h i Nyáry R u d o lf gróf. 
Született 1828 május 30-án; atyja Rudolf, anyja Bossányi 
Anna. Elvégezvén középiskoláit, 1843-ban felvétetett az 
esztergomi főegyházmegye papnövendékei közé. Miután egy 
évet a pozsonyi Emericanumban töltött, az 1844/45. tanévtől 
a bölcsészetet és theologiát Nagyszombatban hallgatta. 1851 
julius 17-én felszenteltetett és mint szertartó Scitovszky 
herczegprimás udvarában nyert alkalmazást; majd utóbb 
szentszéki jegyző és titkár lett. i860 augusztus 31-én a 
vaskoronarenddel tüntettetett ki. 1864 junius 10-én az esz
tergomi káptalanban nyert stallumot, de már 1867-ben 
lemondott javadalmáról és egy ideig Rabensteinban magán
életet élt. Az 1891. évtől állandóan Nagytapolcsányban tar
tózkodik.
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Számos értekezést, czikket irt a Magyar Sion es Uj 
Magyar Sión 1870, 187.1, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 
1889, 1890, 1891 és 1892 évfolyamaiban.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Nagy I. V III. 184. Zelliger 366.

1865 május 25—1888. S o m o g y i K á ro ly . Született 
Hevesmegyében, Tiszaföldvárott, 1811 ápril n-én. 9 éves 
volt midőn atyjával együtt visszatért a katholikus egyház 
kebelébe. Elvégezvén középiskoláit, 1827-ben felvétetett az 
esztergomi főegyházmegye kötelékébe s a bölcsészetet Nagy
szombatban, a theologiát pedig Pesten hallgatta. Mint szer
pap Komáromban töltött egy évet; 1834 ápril 11-én áldo- 
zárra szenteltetett és Udvardra helyeztetett káplánnak. Miután 
három éven keresztül a Gosztonyi családnál nevelősködött, 
pataki segédlelkész és később adminisztrátor lett. 1840-ben 
Pesten tartózkodott és Szaniszló Ferenczczel részt vett a 
Religio és Nevelés szerkesztésében. 1841-ben tanár és ta
nulmányi felügyelő lett az esztergomi presbyteriumban. 
1843 — 1848-ig önállóan szerkesztette a Religiót, 1849-ben 
átvette a Kath. Iskolai Lapok szerkesztését, 1850-ben her- 
czegprimási archivarius és könyvtárnok lett Esztergomban, 
1851-ben a »Jó és olcsó könyvkiadó Társulat« aligazgató
jává, majd igazgatójává választatott meg. 1861 február 14-én 
pozsonyi, 1865 május 25-én esztergomi oldalkanonokká, 1868 
február 21-én zebegényi apáttá neveztetett ki. 1869 augusz
tus havában szembaja miatt lemondott az oldalkanonokság- 
ról. A m. t. Akadémia még 1858-ban megválasztotta őt 
levelező tagjának s 1859 ápril 18-án tartotta székfoglalását 
»A bölcsészet lényegéről és feladatáról« czimü értekezésével. 
1880-ban Szeged városának ajándékozta 60000 kötetből· álló 
könyvtárát, mintegy az itt létesítendő harmadik egyetem 
előfeltételéül. 1881-ben a király a Lipótrend lovagkeresztjé
vel tüntette ki, minek jelvényét október 26-án adta át neki 
ünnepélyesen Tisza Lajos királyi biztos. A káptalanban 1870 
szeptember 29-én komáromi főesperessé, 1881 november 6-án 
székesegyházi főesperessé . és szentgyörgymezei préposttá, 
1884 augusztus 2-án őrkanonokká, 1886 szeptember 4-én
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pedig éneklőkanonokká lépett elő. »Somogyiban — mondja 
felőle egyik életirója — ritka jellemű férfiút veszítettünk, ki 
képességeit csak a közérdeknek szentelte s nem szolgálva 
soha mást, mint a katholikus egyházat és a magyar hazát, 
fáradozásaiért magasabb kitüntetésekben nem kereste jutal
mát. Nemes tulajdonai, rendkívüli tudománya, irodalmi tevé
kenysége, nagymérvű jótékonysága a Magyar Sión legki
emelkedőbb alakjai közé avatták őt.« Mint a sz. István-Tár- 
sulat igazgatójának összeütközése az alelnökkel, Danielikkel 
az Idők Tanúja miatt, a tapasztalt méltatlanság s leginkább 
az 1859 deczember 30-án ellene tervezett, de szerencsére 
meghiúsult merénylet kiölte leikéből az emberek iránt való 
bizalmat s lelkét oly zárkózottá tette, hogy soha többé 
egészen felengedni nem tudott. Ettől fogva csupán tudo- 
mányszomjának élt. Folyton irt, olvasott, daczára annak, 
hogy elgyengült látóképessége kíméletet parancsolt volna. 
A pápai csalatkozhatlanság tana újból forrongást keltett 
egész szellemi világában. Nem titkolta a legkevésbé sem 
ellenkező nézeíét. Sőt a hitczikkely kimondása után is hal
lani lehetett tőle rosszaié megjegyzéseket. De végre is meg
nyugodott. Ha hinnem kell, mondogatta, hát hiszem. Önmaga 
iránt úgyszólván fukar volt, hogy a közjóra, a jótékonyság 
czéljaira annál többet áldozhasson. Könyvekre, mint a nála 
megőrzött számlákból meglehetett állapítani, 66765 fit 76 
krt költött. Állandóan 8—9 tanuló nyert élelmezést házában. 
1887-ben 6000 forintot tett le három szegény gyermek ne
veltetésére. Jelentékeny alapítványokat tett a sz. Adalbert 
nyugdíjintézet, az esztergom-vizivárosi, szentgyörgymezei, a 
sz. ferenczrendi templomok, az esztergomi kórház, a szegé
nyek háza, a Rókus-kórház, a sz. Vincze-egylet, a Josephi
num, a Vöröskereszt-egylet, a tanítók nyugdíjintézetének, 
a beteg tanítók, a komáromi, törteli iskolák, az udvardi, 
pataki, dejtári templomok javára stb. Meghalt Esztergomban 
1888 márczius 20-án.

Önálló művei: 1. A törvények iránti engedelmességről. 
Budán, 1841. — 2. Piros tojások. Németből fordítva. Pest,
1853. — 3· A bölcsészet lényegéről és feladatáról. Pest,
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1859. — 4· Irt ezenfelül számtalan czikket és közleményt, 
kivált az általa szerkesztett lapok hasábjain.

Primási Egyházi Levéltár Cat. 15. Ferenczy Gy.: Somogyi Károly élete. 
Magyar Sión 1888. évf. 494, 591, 681, 761, 850. Rimely: Capitulum Poso- 
niense 291. Zeitiger 482.

1866 január 4—1877. P a u n á cz  M ih á ly . Született Csi- 
csón, 1793 szeptember 25-én. Elvégezvén a középiskolákat, 
felvétetett az Esztergom-főegyházmegyei papnövendékek so
rába s a bölcsészetet, úgyszintén a theologia első évét is 
Nagyszombatban, a többit pedig a Pazmaneumban végezte. 
Miután 1816 augusztus 18-án pappá szenteltetett, Komárom
ban káplán lett, majd 1821 márczius 20-án plébános Csicsón. 
1853 julius 28-án a komáromiak megválasztották plébá
nossá; nemsokára a koronás aranyérdemkereszttel tüntet
tetek ki, 1857-ben pedig elnyerte az aszódi prépostság czimét. 
1866 január 4-én esztergomi kanonokká s 1871 október 
14-én sasvári főesperessé lett. Meghalt Esztergomban, 1877 
szeptember 11-én.

Rimely : Historia Collegii Pazmaniani 359. Némethy 847. Necrologium 198.
1866 ápril 26—1893. M ajer I s tv á n . Született 1813 

augusztus 15-én Nyitramegyében, Mocsonokon, hol atyja 
Mihály gazdatiszt volt; édes anyját Tillmann Antóniának 
hívták. Az elemi iskolákat Érsekújvárok, a gimnáziumot 
Esztergomban elvégezvén, 1828-ban felvétetett a főegyház
megye papnövendékei sorába. Nagyszombatban a bölcsé
szetet és theologiát, Pesten pedig a hazai törvényeket hall
gatta, majd nevelő lett a Sennyeieknél 1836-ig, midőn 
augusztus 29-én Váczott áldozárrá szenteltetett. Október 9-én 
Muzslára küldetett segédlelkésznek, innen 1838 junius 12-én 
Esztergomba helyeztetett át; 1842 szeptember 17-én az érseki 
tanitóképzőintézet tanárává, 1849 október 27-én a m. kir. 
tud. egyetemen a paedagogiá helyettes tanárává, 1850 vé
gével pedig Pest város összes elemi iskoláinak igazgatójává 
lett. 1857 február 26-án elnyerte a kürthi plébániát, majd 
1866 ápril 26-án esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1867 
junius 25-én a harmadosztályú vaskorona-renddel tüntettetek 
k i ; 1869 junius 12-én Esztergom melletti sz. Benedekről neve
zett ez. apát, 1874 julius 3-án pápai praelatus lett. 1876
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szeptember 12-én a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta meg 
1877 ápril 14-én pedig a budapesti m. kir. tud. egyetem 
hittani kara a tiszteletbeli tudorok sorába iktatta. 1880 már- 
czius 21-én stagni ez. püspök, 1884 junius havában érseki 
helynök, 1885 ápril 15-én örökös főrendiházi tag, 1891-ben 
pedig Simor halálával káptalani helynök lett. A káptalanban 
1874 október 3-án hon ti főesperessé, 1884 augusztus 2-án 
szentgyörgymezei préposttá és székesegyházi főesperessé 
1886 szeptember 4-én őrkanonokká, 1888 május 12-én 
éneklőkanonokká, november 27-én olvasókanonokká, és i88g 
deczember 20-án nagypréposttá lépett elő. Kevés ember van 
az országban, kinek nevét többen ismerték volna, akit töb
ben szerettek volna, mint őt. A jóságos tekintetű, mosolygó 
képű »István bácsi« régtől fogva legnépszerűbb alakja voll 
a főkáptalannak. Talán nem mindenki tartotta őt »nagy« 
embernek, de nagy érdemei, hasznos munkásságban eltöltőt! 
élete, kiváló egyéni tulajdonai előtt mindenki meghajolt. 
Tudott szeretni mindenkit s jóságos tudott lenni mindenki 
iránt; megtudta nyerni az embereket s tudott hatni reájuk 
Úgy is mint pap, úgy is mint hazafi, teljes lélekkel, a kői 
igényeit felismerő érzékkel, fáradhatlan buzgósággal hozta 
áldozatul a közjónak egész életét. Halálát, mely 81 éves 
korában, 1893. évi november 20-án következett be, fájlalta 
és veszteségnek tekintette mindenki, aki csak névleg is 
ismerte őt. Az Esztergom sz. kir. város határában lévő Nép. 
sz. János szoborra még életében 100 frtot, a sz. Ignáczról 
nevezett temetkezési egyletnek ugyanannyit, a kürthi isko
lára 1000, a szentlélekieknek 500 forintot adományozott, 
Végrendeletében pedig a következő hagyományokat tette: 
az esztergomi sz. Anna-templomnak 100, az irgalmasnénék- 
nek 100, a városi kórházra 100, azon hat egyesületnek, 
amelyeknek elnöke volt 100—100, a jó Pásztorról nevezett 
kápolnának 150, a szenttamási iskolára 100, a szentgyörgy
mezei Miklósfy-kápolnára 100, ugyanitt sz. misékre 50, az 
érseki tanítóképző tápintézetének 300, a szentgyörgymezei 
apáczáknak 300, a vízivárosiaknak 100 forintot hagyott.

Az irodalom terén is nagy tevékenységet fejtett ki.
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Szerkesztette a Kath. Néplapot 1850-ben, az István Bácsi 
Naptárát 1856—1870. Ezen kívül számtalan czikket, elbeszé
lést, értekezést irt a napi sajtóban részint saját neve, részint 
»István bácsi«, részint »szives« álnév alatt. Önálló művei: 
i. A fölszentelt papok kettős tiszteletre méltók. Esztergom, 
1838. —- 2. Vidor szóváltás kártyalapokra alkalmazva. Esz
tergom, 1840. — 3. Szózat, Kopácsy József Magyarország 
prímásához. Esztergom, 1842. — 4. Népneveléstan. Buda s. a.
— 5. Színdarabok az ifjúság számára. Pest, 1846. — 6. Litur- 
gika. Buda, 1847. — 7. A rézmetszészetnek műtana. Buda, 
1847. — 8. Egészségtan a nép számára. Esztergom és Buda, 
1847. — 9. A jó házigazda. Vácz, 1848. — 10. A magyar 
képezdék reformja. Esztergom, 1848. — 11. Az esztergomi 
honvédápoló társulat alapszabályai. Esztergom, 1848. —
12. Népszerű beszédek az év minden vasárnapjára. I.. kötet. 
Pest, 1849. Π. k. Pest, 1851. — 13. A jó és olcsó könyv
kiadótársulat fametszvényei. Pest, 1850. — 14. A sz. kir. 
Pest városában létező reál és elemi tanodák 1830—1856.
— 15. A pesti első bölcsőde megalakítása. Pest, 1852. — 
16. Áz első pest-magyarországi bölcsőde alapszabályai. Pest, 
1852. — 17. A bölcsőde. Pest, 1852. — 18. Die Créche. 
Pesth, 1852. — 19. Aranytanácsok vándorló mesterlegények
nek. Pest, 1852. — 20. Pestvárosi Josephinum. Pest, 1852.
— 2i. Elsőévi jelentés az első pesti bölcsődéről. Pest, 1853.
— 22. A. B. C. és olvasókönyv. Bécs, 1853. —· 23. Vezér
könyv az állat-, növény- és ásványtan oktatásában. Pest,
1854. — 24. István bácsi, a boldog családatya. Pest, 1854.
— 25. Szivmivelő beszélgetések és színjátékok. Pest, 1855.
— 26. Arany tanácsok szolgálók, dajkák számára. Pest,
1855. — 27. István bácsi arany tanácsai. Pest, 1856. — 28. 
A regélő István bácsi. Pest, 1857. —- 29. A szent keresztút. 
Pest, 1858. — 30. Milyen legyen a néptanító. Buda, 1858.
— 31. Mikép intéztessék a növendékpapok képeztetése. 
Pest, 1859. ·—1 32. Udvardi kálvária könyv. Pest, i860. — 
33. Imák sebesült harczosok vigasztalására. Esztergom, 1849 
és 1868. — 34. Imák a hébeczi és besnyői bucsujárók szá
mára. Pest, 1851 és 1855. — 35. A szemléleti tanmód az 
első oktatásnál. Pest, i860. ·— 36. A néptanodai jó irás. 
Pest, 1861. — 37. István bácsi aranytanácsai szolgák, ko
csisok — számára. Pest, 1863. — 38. Ügyes Mari, a kis 
konyhakertésznő. Fordítva. Pest, 1863. II. kiadás, Pest, 1871. 
III. kiadás, Pest, 1878. — 39. Elnöki beszédek az esztergomi 
kisdedóvódában. Esztergom, 1868 —1884. — 40. Évi értesí
tés — az esztergomi sérült harczosokat segélyező-egylet
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1866/67. működéséről. Esztergom, 1867. — 41. Az eszter
gomi irodalmi egylet alapszabályai. Esztergom, 1868. — 
42. Az esztergomi jótékony nőegylet alapszabályai. Eszter
gom, 1868. — 43. Évi értesítés az esztergomi nőegylet mű
ködéséről. Esztergom, 1869, 1870, 1871, 1872. — 44. A kereszt 
nekünk Isten ereje. Esztergom, 1871. — 45. Az esztergomi 
érseki főmegye papságának közműveltségre ható irodalmi 
működése. Észtergom, 1873. — 46. Szózat Rumy Károly 
György sírja felett. — 47. Rövid visszapillantás az eszter- 
gom járási kath. Tanitó-Égylet 12 évi működésére. Eszter
gom, 1882. — 48. Szózat az Esztergom sz. kir. városi bő
vített leányiskola megnyitása alkalmából. Esztergom, 1883.
— 49. Szózat, melyet Esztergom kerek ez. Anna-templomá- 
ban Krisztus sz. szive oltárának fölszentelésekor mondott. 
Kalocsa, 1884. — 50. Ezer műkereszt. Bpest, 1884. — 51. 
Második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik ezer műkereszt.
— 52. Hazafiul komoly szavak a főrendiház reformkérdésé
ben. Budapest, 1884. —- 53. Emlékkönyv. — 54. Szózat a 
szentgyörgymezei kisdedóvóda és leányiskola megnyitása 
alkalmával. Esztergom, 1887. — 55. Sermo, quo Celsissimum 
ac Reverendissimum Dominum Claudium Franciscum Vaszary
— salutavit. Strigonii, (1892.)

Magyar Sion 1885. évf. 481, 561, 641. — 1893. évf. 881. W alter: 
Majer István emléke. Budapest, 1894. Némethy 758. Zelliger 305. Esztergomi 
Hírlap 1893. évf. 47. Budapesti Hírlap 1893. 324.

1868 február 21 —1889. D an k ó  J ó z s e f . Született Po
zsonyban, 1829 január 16-án. Ugyanitt elvégezvén gimná
ziumi tanulmányait, az 1843. évben felvétetett az esztergomi 
papnövendékek sorába. Miután egy évet a pozsonyi Eme- 
ricanumban töltött, a bölcsészeire Nagyszombatba, a theolo- 
giára pedig a Pazmaneumba ment. Befejezvén tanulmányait, 
szerpappá avattatott és Nagyszombatba küldetett tanulmányi 
felügyelőnek az érseki konviktusba. 1852 január 27-én áldo- 
zárrá szenteltetvén az Augustineumba került, ahol 1854 
november 11-én hittudori rangot nyert. 1854 szeptember
26-án a Pazmaneum tanulmányi felügyelője, 1856-ban a 
bécsi egyetemen segédtanár, 1857 augusztus 22-én rendes 
tanár, i860 junius 26-án udvari káplán s az Augustineum- 
ban tanulmányi igazgató, 1862/3-ban pedig a bécsi egyete
men a theologiai kar dékánja lett. 1864-ben esztergomi ez. 
kanonokká, 1866-ban pápai kamarássá és 1868 február 21-én
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esztergomi kanonokká neveztetett ki. Márczius 2-án meg
hozatott az esztergomi papnevelőintézet kormányzásával, s 
e minőségében 1874-ig ugyanitt a biblicumot is előadta. 
1870 szeptember 29-én bélakuti ez. apáttá, 1874 julius 3-án 
pápai praelátussá, 1889-ben pozsonyi préposttá, 1890 május
19-én pristinai ez. püspökké lett kinevezve. A káptalanban 
1874 október 3-án barsi főesperessé, 1886 szeptember 4-én 
szentgyörgymezei préposttá, 1888 május 12-én őrkanonokká, 
november 27-én éneklőkanonokká lépett elő. Mocsoktalan 
jellemű, önmaga iránt szigorú, főpapjai iránt odaadó hűségű, 
hazáját melegen szerető, kiváló tudományu, fáradhatatlan 
szorgalmú ember volt, aki a magyar névnek a külföldön is 
sok dicsőséget szerzett, a káptalannak pedig 21 éven át sok 
hasznos szolgálatot tett. Midőn 1874-ben betegeskedése miatt 
lemondott tanári állásáról, idejének legnagyobb részét uta
zásra, gyűjteményeinek gyarapítására s a műtörténelem ta
nulmányozására fordította. Pozsonyi lakásán egész múzeumot 
rendezett be, kivált a metszetek, a rézkarezok, miniatűr-fest
mények, ornamentikái remekek, könyvtár-jegyek, czimlapok, 
ritka nyomtatványok s általában a grafikai művészet és a 
nyomtatásnak időről-időre való fejlődését feltüntető dolgok, 
voltak itt nagy szakértelemmel és áldozatkészséggel egybe
gyűjtve. Meghalt Pozsonyban 1895 január 7-én.

Irodalmi tevékenységéért a m. tud. Akadémia 1881 
május 19-én levelező tagjai közé választotta. Számos érte
kezésein kívül önállóan a következő munkák jelentek meg 
tőle: i. Symbolae ad illustrandum Jonam. kéziratban. —· 2. 
Historia Revelationis. Vindobonae, 1862. és 1867. — 3. Hof
bauer Kelemen Mária. Esztergom, 1865. — 4. Constitutiones 
Synodales Almae Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii 1865. - -  5. 
Katholikus Lelki Kalauz. Bécs, 1866. — 6. De Sacra Scriptura 
ejusque Interpretatione Commentarius. 1867. — 7. Opus Histo
riae Revelationis.Vindobonae, 1867. — 8. Győrmegyei Sabariai 
vagyis pannonhalmi sz. Márton toursi sz. Mártonnak születés
helye. Esztergom, 1868. Németül Bécs, 1868. — 9. Ehrbar sei 
die Ehe in Allem. Gran, 1870. — 10. Magyar szertartási régisé
gek. Esztergom, 1872. Németül Wien, 1872. — ii. Joannes Syl
vester Pannonius. Wien, 1871. — 12. Tiszteletes legyen min
denben a házasság. Esztergom, 1871. — 13. Triplex corona Divi
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Josephi. Strigonii, 1871. — 14. Lobyaschofski Xav. Ferencz. 
Esztergom, 1872. Németül Wien, 1868.— 15. Nicolaus Koper- 
nikuss vierhundert jähriger Geburtstag. 1873. — 16. Sanctitas 
et doctrina D. Thomae Aquinatis. Strigonii, 1874. — 17. Di
vum Hieronymum oppido Stridonis natum esse propugnat. Mo- 
guntiae, 1874. — 18. De ortu progressuque Capellae Bakácsia- 
nae. Strigonii, 1875. — 19. Vesperbilder Rafael Santi’s und Al
brecht Dürer’s. Tübingen, 1878. — 20. Történelmi, műirodalmi 
és okmánytári részletek az esztergomi főegyház kincstárából. 
Esztergom, 1880. — 21. Dürer A. Fájdalmas férfiú. Budapest, 
1881. Ugyanez németül is. — 22. Darikó József könyvornamen- 
tikai kiállítása. Bécs, (1882). Adalék ehhez Bécs, (1882).— 23. 
Monimentum quinquagenariorum Sacerdotii — Joannis Car
dinalis Simor. Strigonii, 1886. — 24. Simor János — a tudo
mányok és művészetek barátja. Emlékkönyv, 1886.— 25. A 
franczia könyvdísz a Renaissance korban. Bpest, 1886. — 26. 
Albrecht Dürer’s Glaubensbekentniss. Tübingen, 1888.— 27. 
Albrecht Dürer. Die vier Temperamente. Genf, 1888. — 28. 
Dankó Josephi alloquium quo die 24. Decembris 1888, Salu
tavit D. Carolum Bubla. Strigonii, 1889. — 29. Hosius Szaniszló 
bibomok és életrajzírói. Esztergom, 1889. — 30. Magyar egy
házi bibliographiai érdekességek. Bpest, 1889. — 31. Vetus 
Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé. Budapestini, 1893.

Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 364. Pór A. Emlékbeszéd Dankó 
József felett. A m. t. Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek IX . 2. 
Magyar Könyvszemle 1895. évf. 91. Zelliger 86. Szinnyei II. 610.

1868 márczius 2—1872. S ch o p p er  G y ö r g y . Született 
Budapesten, 1819 márczius 9-én, vagyonos kereskedő szü
lőktől. Miután Tatán és a fővárosban elvégezte a középis
kolákat, két évig a pozsonyi Emericanumban volt, azután 
pedig a bölcsészeire Nagyszombatba, a theologiára a bécsi 
Pazmaneumba ment. Aldozárrá szenteltetvén, káplán volt 
Pozsonyban, majd 1846-ban a Pazmaneum tanulmányi fel
ügyelőjévé, 1848-ban esztergomi theologiai tanárrá, 1855 
február 22-én budapesti egyetemi tanárrá lett. i860 márczius 
4-én a hittani kar decanjává választatott meg, majd 1861 
október 29-én prorectorrá, 1864-ben egyetemi rectorrá, 
1866 ápril 26-án ez. esztergomi, s 1868 márczius 2-án való
ságos esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1870 szeptember
29-én elnyerte a királyhegyi apátság czimét s a Pazmaneum 
kormányzásával bízatott meg. 1872 február havában ő fel
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sége a rozsnyói püspöki székre emelte őt. 1887-ben ötven
éves bölcsészettudori jubileuma alkalmával a budapesti egye
temi tanács tiszteletbeli tudori diplomával tüntette ki, a pápa 
pedig 1888-ban trónállójává és római gróffá tette. 1891-ben 
V. b. t. tanácsossá neveztetett ki. A liberális egyházpolitika 
legintranzigensebb ellenfele volt. Szókimondó, független, egy
házának szabadságát mindenek felett féltő főpap. »Mun
kában, hitben, szeretetben gazdagon — Írja halála alkalmá
val egyik tisztelője — csak az Istenért, csak az Istennek 
élve járta meg élete ösvényét, hajthatatlan erős lélekkel 
munkálkodva a szivével egybeforrt katholikus egyháznak 
dicsőségén. Mint tudós csillaga volt a hittudományoknak, 
mint a toll munkása erős lélekkel vívta az igazak harczát, 
mint főpap szeretettel, igazságos szigorúsággal kormányozta 
egyházmegyéjét, mint a szeretet vallásának papja szerető 
lelkének áldásos melegével enyhítette a szenvedést. Volt 
ereje a hatalom jogtalan tilalma ellenére hirdetni a vatikáni 
zsinaton ünnepélyesen kimondott hitczikkelyt. És volt bátor
sága megszenvedni az igazságért. Lelke nem kereste a har- 
czot, de ki sem tért előle. így emelte egyházmegyéjét a leg
jobban kormányzott megyék sorába.« Rozsnyón kórházat, 
árvaházat, gyermek-szemináriumot épített, az apáczáknak zár
dát emelt 24000 forintnyi költséggel, 15000 forinton egy vasas 
fürdőt létesített és sajátjából ezreket fordított évenkint jótékony 
czélokra. Meghalt Rozsnyón, 1895 ápril 10-én és eltemettetett
17-én, az általa létesített Kósa-Schopper-intézet kápolnájában.

Számos közleményein, czikkein kívül még a következő 
munkákat irta: 1. Emlékbeszéd, melyet néhai Márkfi Samu 
felett tartott. Budán, 1861. — 2. Beszéd, melyet a valódi 
tudomány főkellékeiről, a m. tudomány-egyetem újjáalakítása 
85. évfordulati ünnepélyén mondott. Buda, 1865. — 3· A 
polgári házasság. Buda, 1868. — 4. Mily jelleggel bir vol- 
takép a magyar tudomány egyetem. Pest, 1868. — 5. Mi 
czélja lehet napjainkban egy általános közzsinatnak. Eszter
gom, 1869. — 6. Sermones pastorales. Pestini, 1872. — 7. 
Epist. Past. Rosnavien, 1872. — 8. Epist. Past, ope cujus 
Breve Apostolicum intuitu novi officii et novae missae de 
immaculata B. Mariae V. conceptione in sua Dioecesi publici- 
juris facit. Rosnaviae, 1872. — 9. Epist. Past, pro tempore
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Sacrae quadragesimae. Rosnaviae, 1872. — 10. Epist. Past, 
medio cujus Decreta Concilii Vaticani publicantur. Rosnaviae, 
1872. — i i . Epist. Past, super aspersione aquae benedictae. 
Rosnaviae, 1872. — 12. Communitatis J. Comitatus Scepu- 
siensis litterae. Rosnaviae, 1873. — 13. Epist. Past, contra 
Ephemerides. Rosnaviae, 1874. — 14. Epist. Past, contra eos 
fulminata, qui asserunt, progenitam sobolem status prius, 
quam genitorum constituere proprietatem. Rosnaviae, 1875.
— 15. Epist. Past, super indicto Jubilaeo. Rosnaviae, 1875.
— 16. Epist. Past, contra idola moderni aevi. Rosnaviae, 
1876. — 17. Epist. Past, super abusibus in publica SS. Sacra
menti expositione compertis. Rosnaviae, 1880.

Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 363. Schematismus Dioecesis Ros- 
naviensis 1897. Zeitiger 467. Magyar Állam 1895. évf. 84—85. Magyar Salon 
V II. évf. áprilisi füzet 63. Budapesti Hírlap 1889. évf. 102.

1869 junius 12. S u já n sz k y  A n ta l. Született Pesten, 
1815 augusztus 4-én; atyja Antal, anyja Deák Erzsébet. 
Az elemi iskolákat, úgyszintén a gimnáziumot is Pesten 
végezte; 1829-ben felvétetvén az Esztergom-főegyházmegyei 
papnövendékek sorába, miután két évet az Emericanumban 
és kettőt mint a bölcsészet hallgatója Nagyszombatban töl
tött, 1833-ban a theologiára a Pazmaneumba küldetett. Kora 
miatt még fel nem szenteltethetvén, midőn a theologiát 
elvégezte, a pesti egyetemen a magyar jogot hallgatta. 
Miután 1838 szeptember 29-én áldozárrá szenteltetett, egy 
ideig Komáromban volt káplán, azután pedig 15 éven át 
Pesten működött hasonló minőségben, 1840-től a Lipót
városban, 1842-től a várban, mig 1854 julius 12-én József
városi plébánossá választatott meg. 1861-ben alesperes, 
1862-ben sz. Brigitta szigetéről nevezett ez. prépost, 1869 
junius 12-én esztergomi kanonok, 1872-ben a Pazmaneum 
kormányzója, 1886 junius 3-án pápai praelatus, 1891 november 
10-én vovadrai ez. püspök lett. A káptalanban 1878 julius 
i-jén sasvári, 188Ö márczius 22-én nógrádi, 1888 május 
12-én székesegyházi főesperessé, november 27-én őrkano
nokká, 1889 deczember 20-án olvasókanonokká, s végre 
1894 február 13-án nagypréposttá lépett elő. A Gondviselés 
megengedte, hogy 1888 szeptember 29-én megünnepelje 
áldozárságának 50 éves jubileumát, mely alkalomból tisztelői
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több mint félszázados irói munkásságának emlékére egy 
kötet szemelvényt adtak ki költeményeiből.

Szerkesztette a Kath. Néplapot 1855 —1857. Nevét külö- 
nösen vallásos költeményei tették ismertté. Önálló művei:
i. Örömdal V. Ferdinand király felgyógyulásakor. Eszter
gom, 1833. — 2. Kunszt József — neve ünnepére. Bécs, 
1836. — 3. Örömvers, melylyel Főméltóságú herczeg Kopácsy 
József Magyarország prímását üdvözlé. Budán, 1839. —
4. A kereszténység védelme. Francziából. I. k. Pest, 1840. 
II. és III. k. Pest, 1844. — 5. Szent hangzatok. Fordítva. 
Pest, 1841, II. kiadás Pest, 1850, III. kiadás Pest, 1857. — 
6. Minden bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Németből. 
Pest, 1843. — 7. Kalászát a legjelesb német katholikus 
hitszónokok egyházi beszédeiből. Pest, 1843. — 8. Kempis 
Tamás négy könyve. Pest, 1844. — 9. Vallásos és hazafiul 
költeményei. Pest, 1844, II. kiadás Pest, 1853. — 10. Egy
házi beszéd. Buda, 1844., — 11. Őrangyal. Vallási almanach. 
1844—1852 évf. — 12. Ajtatosság gyöngyei. Buda, 1846. —
13. Fényrajzok Jézus és az apostolok életéből. Lipcse, 1846, 
II. kiadás Lipcse, 1854. — 14. Schmid Kristóf ifjúsági 
iratai. 10 kötet. Pest, 1847 —1851. — 15. Tábori utasítás. 
Németből. Pest, 1849. — 16. Hit, remény és szeretet. Pest, 
1851, II. kiadás, 1863. — 17. Nép-Szózatok. Fordította. Pest, 
1853. — 18. Gróf Nádasdy S. Ferencz néhai kalocsai érsek. 
Pest, 1855. — 19. Egyházi beszéd sz. István Magyarország 
első apostoli királya ünnepén. Bécs, 1876. —- 20. Egyházi 
beszéd, melyet a nagyváradi 1. sz. székesegyház fölszentel- 
tetésének — százados évfordulati napján — tartott. Bécs, 
1880. — 21. Cathalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis 
Simor. Strigonii, 1887. — 22. Szemelvények Sujánszky Antal 
költeményeiből. Irt ezen felül számtalan értekezést, költe
ményt, czikket stb. különféle lapokba és folyóiratokba.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Nagy I. X . 399. Komlóssy F . : 
Sujánszky Antal. Pozsony, 1888. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 362. 
Némethy 945. Zelliger 487.

1869 junius 12 —1875. R en d e k  J ó z s e f . Született Tatán, 
1810 május 27-én polgári származású szülőktől. Elvégezvén 
az elemi és gimnáziumi iskolákat szülőföldjén, felvétetett az 
Esztergom-főegyházmegyei papnövendékek közé és a bölcsé
szeire Nagyszombatba, a theologiára pedig 1832-ben Pestre 
a központi papnevelőbe küldetett. Miután 1836 október 28-án 
felszenteltetett, nyolcz hónapon keresztül mint kisegítő
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működött Doroghon, Lekéren, Nyerges-Újfalun, Duna-Mo- 
cson és Drégely-Palánkon. Végre 1837 julius 3-án Lekérre 
került káplánnak. 1842 ápril 12-én képezdei tanár lett Esz
tergomban, majd 1846 május 8-án plébános Gútán, 1859 
november 6-án pedig alesperes; 1861 november 8-án java
dalmát felcseréli az érsekújvárival, 1869 junius 12-én eszter
gomi kanonokká és végre 1874 jnnius 8-án czikádori ez. 
apáttá neveztetett ki. 1875 márczius 25-én, nagycsütörtökön 
reggel, bár még gyengélkedett, felment a székesegyházba 
és itt a papsággal együtt megáldozott. Délután állapota 
roszabbra fordult és este 8 órakor visszaadta lelkét Terem
tőjének. Kortársai mint a józan hazafiság, a bőkezű áldozat- 
készség és a becsületes egyenesség mintaképét ismerték és 
tisztelték őt.

Önálló művei: 1. Főmltgú herczeg Kopácsy József 
úrnak, az esztergomi székesegyház érsekének stb. magas 
székeibe iktatása végett. Esztergom, 1839. — 2. Száz ének. 
Budán, 1842. II. kiadás Komárom, 1855. — 3. Tanitásmód. 
Buda, 1845. — 4. Egyházi beszéd — szent István — király 
nemzeti ünnepén. Budán, 1845. — 5. Kalauz az elemi tano
dákban írni tanuló s olvasást gyakorló gyermekek számára. 
Pest, 1847. — 6. Egyházi szózat — Károly cs. kir. főher- 
czeg — elhunyta fölött. Esztergom, 1847. — 7. A nyilvános 
első és másodrendű oktatásnak igaz elvei. Fordítva. Vesz
prém, 1847. — 8. Ünnepélyes hálaadás az esztendőnek utolsó 
estvélyén. Pest, 1849. — 9. A gyermekek első áldozásakor 
ünnepélyes szertartás. Pest, 1849. — ío. Hálakoszorú — 
Viber József úrnak. Esztergom, 1856. — 11. Üdvözlet Tóth 
Imre püspökké szentelésére. 1857. — 12. Egyházi beszéd 
Andód helység új templomának fölszentelésekor. Komárom, 
1858. — 13. Örömvers — Scitovszky Kér. János — arany
miséjekor. Esztergom, 1859. — 14· Üdvözlet Fekete Mihály 
püspök aranymiséjére. 1859. — 15. Egyházi beszéd a rév
komáromi sz. András templomának fölszentelésekor. Komárom, 
i860. — 16. Egyházi beszéd sz. István király évfordulati 
ünnepén Bécsben. Bécs, 1868. Számos czikket és értekezést 
is irt.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Új Magyar Sión 1875. évf. 315. 
Némethy 889. ZelHger 431. Necrologium 165.

1869 augusztus 12—1888. J u r ig a  J á n o s . Született 
1806 julius 2-án Egbellen. Ügy bölcsészeti mint theologiai
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tanulmányait Nagyszombatban végezte a sz. Istvánról neve
zett papnevelőben. 1829 deczember 19-én áldozárrá szentel
tetvén Pereszlénybe, innen Búr-Szentgyörgyre, majd Szent- 
Jánosra küldetett segédlelkésznek. Itt 1837-ben az anabap
tisták kurátorává, 1840 január 2-án laksárújfalusi, 1864 ápril
i i -én pedig búr-szentgyörgyi plébánossá és alesperessé lett. 
1869 május 12-én tiszteletbeli, augusztus 12-én valóságos 
esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1876 junius 5-én 
elnyerte az újlaki apátság czimét s 1880 márczius 22-én 
sasvári főesperessé lépett elő. Minden gondolatát, minden cse
lekedetét, egész életét csak egy vágy töltötte be : az Istenért 
élni, az Istennek szolgálni. Meghalt Esztergomban 1888 
ápril 10-én.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 667. Necrologium 179.

1870 május 15—1871. S a m a ssa  J ó z s e f .  Született 
Aranyos-Maróthon, Barsmegyében, 1828 szeptember 30-án. 
Elvégezvén az elemi és gimnáziumi iskolákat Nyitrán, Léván 
és Esztergomban, 1843-ban felvétetett az esztergomi papnö
vendékek sorába; a bölcsészetet Nagyszombatban, a theolo- 
giát pedig a bécsi Pazmaneumban hallgatta. 1852 julius 23-án 
áldozárrá szenteltetvén, tanár lett a nagyszombati főgimná-. 
ziumban, 1857-ben tanulmányi felügyelő a pesti központi 
papnevelőben, majd 1859-ben Esztergomban theologiai tanár, 
1861 ápril 14-én pedig pesti egyetemi tanár. 1868-ban az 
aranyosmaróthi választókerület képviselőjévé választotta, 1869 
szeptember 15-én a vallás- és közoktatásügyi ministerium- 
ban osztálytanácsossá neveztetett ki. 1869 október 23-án 
földvári ez. apáttá, 1870 május 15-én esztergomi kanonokká, 
1871 január i-jén szepesi püspökké, 1873 junius 18-án egri 
érsekké, augusztus 29.-én v. b. t. tanácsossá, 1888-ban a 
pápa házi főpapjává és trónállóvá lett. 1892-ben ő felsége a 
sz. István-rend nagy keresztjével tüntette ki. 1898-ban megélte 
érsekségének 25 éves jubileumát. Erős akaratú, erős egyé
niségű főpap, aki lángeszével, tudományával, gondolatainak 
mélységével szinte kierőszakolja maga iránt a tiszteletet. 
Még a kik nem szeretik is, készséggel elismerik kiváló tu
lajdonait és meghajolnak hatalmas egyénisége előtt. Beikta-

32
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tása alkalmával mondott szavait: »ígérem, hogy megyémnek 
jó és hű pásztora leszek« áldozatkészen beváltja. Huszonöt
évre terjedő érseksége alatt 12500 forintot adományozott a 
szegény árva gyermekek segélyezésére, az 1878 — 1879-ki 
árvíz alkalmával Egernek 4500, Miskolcznak 5000, Szeged
nek 10000 forintot adott. Gazdatisztjeinek nyugdíjalapjára 
25000, a szegény özvegynők segélyezésére 50000, a népta
nítók javára 65000, az egyházmegyei papság helyzetének 
javítására 175000, templomok építésére és fölszerelésére 
143000 forintot áldozott.

Az irodalom terén a következő önállóan megjelent 
munkálataival tette ismertté nevét: 1. Votum ad synodum 
Provincialem Strigonii celebrandam de matrimoniis mixtis. 
Pestini, 1858. — 2. De stultitia quorundam qui se Cicero
nianos vocant. Pestini, 1858. — 3. Palaestina, quam in usum 
auditorum suorum descripsit. Strigonii, i860. — 4. A lelépett 
.Nagyságos Rectorhoz intézett beszéd.. Buda, 1865. — 5. 
Epistola Pastoralis — de institutione aerarii, ad sublevandos 
corpore deficientes. Scepusii, 1871. — 6. Epist. Past, in qua 
oblatos annue 10000 florenos pro meliore Cléri sustentatione 
normat. Scepusii, 1871. — 7. Epist. Pást. de 'prolium in 
Scholis institutione. Scepusii, 1871. — 8. Epistola in qua 
Clerum ad inpigre operandum in vinea Domini cohortatur. 
Scepusii, 1872. — 9. Epistola quae instructionem pro Con
gregationibus pastoralibus exhibet. Scepusii, 1872. — 10. 
Oratio, quamquum. regimen suae ADioeceseos ritu solemni 
capesseret, habuit Agriae. Budapestini, 1873. Ugyanez ma
gyarul is. — i i . Epist. Past, in qua — de civili S. Ponti
ficis principatu disserit. Agriae, 1877. — 12. Zárbeszéd, 
melyet az egri egyházmegyei papság nyugdíjintézete ügyében 
1885. okt. 27-én Egerben tartott közgyűlésen mond'ott. Eger, 
1885. — 13. Zárbeszéd, melyet az egri egyházmegyei papság 
nyugdíjintézete ügyében 1888 október hó 23-án Egerben 
tartott közgyűlésen mondott. Eger, 1888. — 14. Sugarak, 
Szemelvények . dr. Samassa József egri érsek irataiból s 
beszédeiből 1873—1898. Huszonötéves érsekségének ünnep
lésére. Eger, 1898.

Primási Egyházi Levéltár Cat. 15. Halászy Caesar: Samassa József dr. egri 
érsek. Eger, 1898. Huttkay Lipót: Samassa a politikus. Eger, 1898. Rimely: Histo
ria Collegii Pazmaniani 364. Zelliger 457. Magyar Sion V III. évf. áprilisi szám 26.

1870 szeptember 29—1874. C sá szk a  G y ö r g y . Született 
Nyitra-Szerdahelyen 1826 deczember 4-én. Elvégezvén gim
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náziumi tanulmányait Nyitrán, Tatán és Esztergomban, 
1842-ben felvétetett az esztergomi papnövendékek sorába 
és két évre a pozsonyi Emericanumba küldetett, majd 
1846-tól a Pazmaneumban hallgatta a theologiát. Felszen
teltetett 1850 szeptember 24-én. Ekkor a nagyszombati 
főgimnáziumhoz tanárrá, 1853-ban az érseki helynökséghez 
jegyzővé, 1856-ban titkárrá neveztetett ki. Már mint pápai 
kamarás lett 1864-ben herczegprimási irodaigazgató, 1870 
szeptember 29-én pedig esztergomi kanonok. 1874 február
27-én a felség a szepesi püspöki székre emelte, 1881 deczember
20-án V. b. t. tanácsosává tette, 1888 november 7-én az I. 
osztályú vaskoronarenddel tüntette ki, mig végre 1891 október 
27-én kalocsai érsekké lett. »Nemcsak jóindulatú, írja felőle 
egyik tisztelője, hanem maga a megtestesült szeretet, mely 
keresztül tör és átsugárzik egész lényén, s szelíd fénybe 
vonja nemes alakját. Nincs olyan emberi nyomor, amely 
iránt az ő szive nem fogékony, s a szeretet találékonysá
gával lesi az alkalmat, hogy jót tehessen szenvedő ember
társával. S e jótéteményeinek értékét százszorosán emeli az, 
hogy mindenki tudja róla, hogy szívesen adja azt, amit ad. 
Ót kötelezed le, ha jót tehet veled. Egy született filantróp,· 
akinek nemcsak hajlama, de tehetsége is van ahhoz, hogy 
embertársainak arczárói letörölje a fájó könnyeket. Nem úgy 
ereszkedik le, hanem úgy emel magához.« Tizenhét évi 
püspöksége alatt 100,000 forintnál többet költött szegény 
papjainak felsegélyezésére. Neki köszönhető az is, hogy 
Szepesmegyében a leánynevelésről gondoskodva van. Szepes- 
Olasziban leányárvaházat létesített; Lőcsén egy 20,000 forintos 
épületben leánynevelő-intézetet állított, úgyszintén Rózsa
hegyen és Thurdossinban is. Sokat áldozott ezenfelül az 
elemi oktatás czéljaira, a középiskolai tanulók segélyezésére. 
Mint érsek még fokozottabb arányban áldoz a közügyekre. 
Számos műemléket mentett meg az enyészettől. Számos 
templomot építtetett, tetemes összegeket szánt iparművészeti 
czélokra, festészetre, szobrászatra, a tudományos érdekek 
előmozdítására.

Már mint a Pazmaneum növendéke czikkeket Írogatott
32*
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a hazai lapokba. Önállóan megjelent művei: i . A dohányzás 
tilalmáról a papnöveldékben. Nagyszombat, 1846. —■ 2. Vi
szonyszámi táblák. Nagyszombat, 1853. — 3. Oratio Panegy
rica in honorem Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis. 
Strigonii, 1874. —  4. Sermo pastoralis, occasione cano
nicae suae in sedem episcopalem introductionis. Strigonii, 
1874. Ugyanez magyarul, németül és tótul. — 5. Epistola 
Pastoralis — super jejunio quadragesimalis. Scepusii, 1875. 
— 6. Egyházi ötvösművek a középkorból, melyeket Császka 
György szepesi püspök a Budapesten 1884-ben rendezett 
ötvösmű-kiállitásra küldött. --

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
364. Szinnyei II. 197. Zelliger 70. Religio 1874. évf. I. 27. Vasárnapi Újság 
1891. évf. 45. Magyar Salon 1890. évf. 39. 1.

1871 október 14—1896. K n auz N á n d o r. Született 
Óbudán, 1831 október 13-án. Elvégezvén elemi és gimná
ziumi iskoláit, Kopácsy herczegprimás felvette őt az Eszter- 
gom-főegyházmegyei papnövendékek közé. A bölcsészetet 
Nagyszombatban, a theologiát pedig Esztergomban hallgatta. 
1854 deczember 7-én szenteltetett áldozárrá s miután egy- 
ideig a nagyszombati papnevelőben mint tanár működött, a 
pozsonyi Emericanumba került tanulmányi : felügyelőnek. 
1856-ban pozsonyi karkáplán, majd 1860-ban érseki könyv
táros és levéltáros, s 1869 junius havában a n'agyszombati 
szentszéknél ülnök lett. 1871 október 14-én esztergomi ka
nonokká, 1878 julius i-én szerfeli apáttá, 1890 julius 29-én 
scardonai ez. püspökké, 1896-ban pedig pozsonyi préposttá 
neveztetett ki. A káptalanban 1881 november 6-án komá
romi főesperessé, 1889 deczember 20-án őrkanonokká, 1894 
február 13-án éneklőkanonokká lépett elő. Knauz soha el 
nem évülő érdemeket szerzett a magyar egyháztörténelem, 
s kivált az esztergomi főegyházmegye történetének megírása 
terén. Mint pozsonyi karkáplán kezdett tüzetesebben levél
tári kutatásokkal foglalkozni s ettől kezdve tudományszomja, 
munkakedve nem hagyta nyugodni egész haláláig. Mikor 
Esztergomba került, Nagy Ivánnal megindította a »Magyar 
Tudományos Értesítőt«. Ebből azonban csak egy évfolyam 
jelent meg. 1863-ban megalapította a ma is életerős Magyar 
Siont, s 7 éven keresztül itt gyűjtötte egybe a magyar
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egyház múltjára vonatkozó érdekesnél-érdekesebb adatokat. 
Ekkor visszalépett a szerkesztéstől, hogy minden idejét, 
összes munkaerejét, a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis 
czimü hatalmas művének szentelhesse. Ez az egy munkája 
is elég volna ahhoz, hogy neve a legelső magyar történet
írók nevei között elől szerepeljen. A kutatónak, a gyűjtőnek, az 
okmánykiadónak, a feldolgozónak minden kiválósága öszpon- 
tosult benne. Széleskörű, alapos tudása, emlékezetének kifogy- 
hatlanul bőséges tárháza, ritka jártassága a paläografia terén 
és hatalmas kritikája tették lehetővé, hogy oly sokat és min
dig oly kiválóan becseset alkotott. Meghalt Pozsonyban 1898 
ápril 26-án reggeli 6 órakor, mindazok nagy szomorúságára, 
akik nevét ismerték. Holttestét Pozsonyban a sz. Andrásról 
nevezett temetőben helyezték örök nyugalomra, ápril 28-án.

Az Akadémia 1858 deczember 15-én levelező, 1873 
május ái-én pedig rendes tagjává választotta. Számtalan 
czikkein, kisebb ; közleményein, elbeszélésein, költeményein 
kívül a következő munkák jelentek meg tőle önállóan:
1. Örömhangzat -Scitovszky János Herczegprimás Bibor- 
nokká lett kineveztetése emlékére. Esztergom, 1853. —
2. Az 1397-ki országgyűlés végzeménye. Pest, 1856. —
3. Pázmány Péter siija. Pest, 1859. —- 4. Az országos tanács, 
és az országgyűlések története 1445 —1452. Pest, 1859. —
5. Az aranybulla. Pest, 1861. — 6. A budai királyi várpa
lota kápolnája. Pest, 1862. — 7. Georgii Fejér Codex Dip- 
lomaticus Hungáriáé. Tabula Chronologica, tornos, volumina 
et pagina indicans. Buda, 1862. — 8. Esztergomi főegy
háznak okmánytára. Esztergom, 1863. II. Füzet. Esztergom, 
1866. — 9. A budai káptalan regestái 1148—1649. —
10. A magyar nyelv történeti joga az egyház és hazában. 
Esztergom,-1864. — 11. Pauli szent Vincze leányai Eszter
gomban. Esztergom, 1865. — 12. Lányi Károly magyar 
egyháztörténelme. Átdolgozta. I. köt. Esztergom, 1866., II. 
köt. Esztergom, 1869. — 13. A nápolyi Margit-legenda. 
Esztergom, 1868. — 14. A Veteristák. Pest, 1869. — 15. II. 
Endre szabadságlevelei. Pest, 1869. — 16. A pozsonyi káp
talannak kéziratai. Esztergom, 1870. —· 17. A magyar 
egyház régi zsolozsma és mise-könyvei. Strigonii, 1870. — 
18. Monumeiita Ecclesiae Strigoniensis. I. köt. Strigonii, 
1874., II. köt. Strigonii, 1882. — 19. Kortan. Budapest, 
1876. — 20. Az esztergomi Corvin-Codexek. Budapest,
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188ο. — 2i. A pozsonyi prépostság. Esztergom, 1881. —
22. Válaszul Rimely Károly Adalékjára. Budapest, 1881. —
23. Buda ostromához. Budapest, 1886. — 24. A Garan- 
melletti Szent-Benedeki apátság. I. köt. Budapest, 1890.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Danielik: Magyar írók. II. 149. 
Szinnyei VI. 610. Zelliger 246. Magyar Sión 1898. évf. 335.

1871 október 14—1899. P a lá s th y  P á l. Született 
Magyar-Izsépen, Zemplénm egyében 1825 márczius 29-én. 
Felvétetvén a Kassa-egyházmegyei papnövendékek sorába, 
a pesti központi papnevelőben hallgatta a theologiát. Miután 
1848 junius 10-én felszenteltetett, Bécsbe ment az Augus- 
tineumba, a hol hittudorrá avattatott. Azután káplán lett 
Sátoralja-Ujhelyt, majd a kassai papnevelő lelkiigazgatója, 
mig 1855 február 22-én a budapesti egyetemen az erkölcstan 
tanárává neveztetett ki. 1861 julius 25-én megválasztották 
a hittani kar decanjává. 1871 október 14-én esztergomi 
kanonokká, 1878 julius i-jén kávái ez. apáttá lett kinevezve. 
1886 május 9-én sareptai püspökké szenteltetett, s mint 
ilyen az esztergomi érsek segédpüspöke volt. A káptalanban 
1881 november 6-án nyitrai, 1888 november 27-én főszé
kesegyházi főesperessé, 1889 deczember 20-án éneklőkano
nokká, 1894 február 13-án, olvasókanonokká lépett elő. 
Ünnepélyes aranymiséjét Palásthon, családja ősi fészkében 
■1898 julius 3-án tartotta meg abban a templomban, amelyet 
több mint 70,000 forinton emeltetett s amelyet előtte való 
napon maga szentelt fel. Ugyancsak Palásthon mintegy 
7000 forintnyi költséggel iskolát építtetett. Meghalt Eszter
gomban, 1899 szeptember 24-én. Egész életén át azon volt, 
hogy munkásságával, tudásával, tollával, alapítványaival az 
egyház érdekeit szolgálja. Elveiben tántorithatlan, egyenes 
lelkű, szókimondó ember volt, aki széleskörű ismereteivel, 
erős ítéletével, kiváló szellemi képességeivel mindig büszke
sége volt a káptalannak. Végrendeletében körülbelül fél 
millió forintot tevő vagyonáról akként intézkedett, hogy a 
néhány kisebb hagyomány levonása után fennmaradt óriási 
összeg kamatai, az esztergomi egyházmegye plébániáinak 
segélyezésére forditassanak mindaddig, mig a congrua-ügy
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rendezve nem lesz. Ezentúl pedig a főkáptalan azon tagjai 
részesedjenek ezekben, akik a délutáni officiumon jelen 
vannak.

Szerkesztette a Religiót 1864—1868. Számos egyházi 
beszédet, czikket, bírálatot irt. Önállóan megjelent munkái: 
i. Theologia morum catholica. Ratisbonae, 1861. — 2. Gyász
beszéd Fábry Ignácz kassai püspök temetése alkalmával. 
Pest, 1867. — 3· A polgári házasság. Pest, 1868. — 4. Pa- 
lásthyak. I. köt. Budapest, 1890., II. és III. köt. Budapest, 1891.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Zelliger 381. Magyar Sión 1898. évf. 
480. Új Magyar Sión 1886. évf. 837. Esztergom 1898. évf. 28. sz. Religio 
1886. évf. 39.

1873 márczius 17—1875. D u lá n sz k y  N á n d o r . Született 
Esztergomban 1829 október 15-én. Iskoláit Esztergomban és 
Budán végezte. A szünidőt rendesen Bajnán töltötte, ahol 
akkor Simor volt a plébános. Ez megkedvelte az eleven 
eszü 13 —16 éves fiút, s ettől kezdve nem vonta meg tőle 
jóindulatát, pártfogását soha. Felvétetvén az esztergomi pap
növendékek sorába, 1845/ó-ban Pozsonyban, 1846/7-ben 
Nagyszombatban tanult. A theologiát a Pazmaneumban 
hallgatta. 1855 augusztus 7-én áldozárrá szenteltetett. Miután 
egy ideig segédlelkész volt O-Budán, az Augustineumba 
ment, ahol megszerezte magának a hittudori rangot. Ekkor 
a Pest-belvárosi plébániára küldetett káplánnak, majd tanul
mányi felügyelő lett az esztergomi, 1860-ban pedig a pesti 
központi papnevelőben. 1862-ben, pesti egyetemi hittanárrá, 
1872 október havában vallás- és közoktatásügyi ministeri 
osztálytanácsossá, 1873 márczius 17-én esztergomi kanonokká, 
1874 január 8-án sz. Egyedről nevezett sümeghi apáttá, 
május 31-én bácsi vál. püspökké, 1875 junius 11-én székes- 
fehérvári s végre 1877 junius i-jén pécsi megyés püspökké 
neveztetett ki. 1880-ban v. b. t. tanácsossá lett, 1882 október
22-én pedig a Ferencz József-rend nagykeresztjével tüntet- 
tetett ki. Amint elfoglalta pécsi püspöki székét, megkezdette 
alkotásainak sorozatát is. Újjászervezte, kibővítette a papne
velőintézetet. Rendezte a tanítóképzés ügyét, megalkotta 
az alapítványi hivatalt, Gregorián énekiskolát alapított, res- 
tauráltatta a lyceumi nyomdát stb. A leánynevelés előmoz-
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ditása czéljából öt iskolát alapított az irgalmasnénék vezetése 
alatt. Az elaggott papok segélyezésére 90,000 forintnyi 
alapítványt tett; 3000 forintot adott a szegényházra, 10,000 
forintot a pécsi apáczák iskoláira, 20,000 forintot költött a 
nádasdi püspöki lak megújítására. Életének legfőbb czéljául 
tekintette ősi székesegyházának restaurálását. Több mint 
tiz év emésztő gondjába, szakadatlan munkájába került ez, 
de el lehet mondani, hogy ő mentette meg attól, hogy nemes 
formáiból kiforgattassék. Az ő áldozatkészsége, fáradhatlan 
tevékenysége tette lehetővé a XI. század ezen kiváló emlé
kének felújítását, oly pazar fénynyel, annyi műgonddal, hogy 
a monumentális épület * hazánknak egyik legbecsesebb mű
emléke lett. Ez az egy alkotása maga elég arra, hogy nevét 
a pécsi egyházmegye történetében mindenkorra megóvja a 
feledéstől. Meghalt Pécsett 1896 január 24-én s ugyanitt 
temettetett el 29-én.

Az 1868—9-ki években szerkesztette a Religiót, s 
ebbe is, valamint más folyóiratokba számos czikket irt. 
Önállóan megjelent művei: 1. Agazatos hittan. Kőnyomat. 
— 2. Latin és magyar pásztorlevél székesfehérvári püspöki 
széke elfoglalásakor. 1875. — 3. Latin és magyar főpásztori 
körlevél pécsi püspöki széke elfoglalásakor. 1877. — 4. Fő
pásztori szózat, melyet püspöki széke elfoglalása napján 1877 
november 8-án mondott. — 5. Körlevele egyházmegyéje 
híveihez a pécsi székesegyház felszenteltetése alkalmából. 
Pécs, 1891. Ugyanez latin nyelven is.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely : Historia Collegii Pazmaniani 
364. Szinnyei II . 1128. Zelliger ιο ί .  Magyar Salon 1890. évf. 43. 1. Vasárnapi 
Újság 1891. évf. 20. sz. Pécsi Napló 1896. évf. 20. sz.

1874 október 3—1893. M árku s G yu la . Született Besz- 
terczebányán 1825 szeptember. 7-én. Ugyanitt végezte gim
náziumi tanulmányait, majd felvétetvén az esztergomi pap
növendékek közé, Pozsonyba az Emericanumba küldetett. 
1842-től a bölcsészetet Nagyszombatban, azután a theologiát 
a pesti központi papnevelőben végezte. 1849 márczius 21-én 
felszenteltetett s egyideig Nádasdon, később Budapesten a 
József-városban működött mint segédlelkész. Innen a primási 
udvarhoz került szentszéki jégyzőnek, 1866 márczius 3-án 
érseki titkár lett, 1873-ban esztergomi tiszteletbeli, 1874
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október 3-án valóságos kanonok, 1875 február havában her- 
czegprimási irodaigazgató, 1878 ápril 18-án a budapesti 
központi papnevelő kormányzója, julius i-jén telkii ez. 
apát, 1884-ben pápai praelatus, 1886 szeptember 4-én barsi 
főesperes, 1890 május 19-én dulcinói ez. püspök lett. Sokáig 
fejtett ki hasznos működést, mint az országos kath. tanítói 
segélyalap központi bizottságának elnöke és mint a sz. László- 
társulatnak alelnöke. »Nem tartozott a zajos szereplésü 
emberek közé, de csendes, elvonult munkásságával nagy 
érdemeket szerzett magának, hálára kötelezvén maga iránt 
egyházát és egyházmegyéjét, mig nemes élete, fedhetlen 
jelleme, apostoli szelídsége által buzdító például szolgált mind
azoknak, akik őt ismerték, akik hozzá közelebb jutottak.« 
Szülővárosában árvaházat alapított s erre végrendeletében 
is nagyobb összeget hagyományozott. Meghalt Budapesten, 
1893 május 30-án.

Több czikket, útleírást, könyvbirálatot stb. irt kivált a 
Religióban, a Családi Lapokban.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Zelliger 317. Religio 1893. évf. 43. sz. 
Magyar'Sion 1893. évf. 937. 1. Magyar Állam 1893. évf. 125.

1874 október 3. B lü m elh u b e r  F e r e n e z . Született Duna- 
földvárott 1824 január 12-én. Elvégezvén Budán a gint-' 
náziumi osztályokat, felvétetett az esztergomi papnöven
dékek sorába, s a pozsonyi Emericanumba küldetett. A böl
csészetet 1841-től Nagyszombatban, a theologiát pedig 
1843-tól a Pazmaneumban hallgatta. Miután 1847 julius
20-án felszenteltetett, segédlelkész lett Doroghon, majd 1849- 
ben a fővárosban. 1850-ben a pesti központi papnevelő 
tanulmányi felügyelőjévé, 1855-ben Esztergomban theologiai 
tanárrá, 1865 január 28-án pápai kamarássá, 1874 október
3-án esztergomi kanonokká, majd kaposfeői ez. préposttá és 
1894-ben pápai praelátussá neveztetett ki. A káptalanban 
1888 május 12-én nógrádi, 1894 február 13-án székesegyházi 
főesperessé és 1896 február 4-én őrkanonokká lépett elő.

1850—-1855-ben szerkesztette a Kath. Néplapot. Több 
czikket, értekezést, bírálatot irt. Önálló művei: 1. Az egyházi 
művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve. Esztergom, 
1873. — 2. Műtörténeti Kalauz. Esztergom, 1874.
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Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. R im ely: Historia Collegii Pazmaniani
363. Zelliger 48. Szinnyei I. 1009.

1874 október 3. B o ltiz á r  J ó z s e f . Született Pozsony- 
megyében Szent-Jánoson, 1821 február 2-án. Gimnáziumi 
tanulmányait Pozsony-Szentgyörgyön és Tatán végezte. Mint 
Esztergom-főegyházmegyei növendékpap 1837-ben Nagy
szombatban tanul, a theologiát pedig 1839-től Bécsben a 
Pazmaneumban hallgatja. Miután 1844 julius 15-én áldozárrrá 
szenteltetett, káplánnak küldetett Újlakra, de még 1844-ben 
Miskolczy Márton szertartója, 1847-ben esztergomi helynöki 
iktató, 1849-ben herczegprimási szertartó, 1851-ben levél
táros, 1852-ben titkár lett. 1854-ben pápai káplánná, 1856-ban 
selmeczbányai plébánossá, 1858-ban albei préposttá, 1874 
október 3-án esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1873-ban 
Selmeczbánya országos képviselőjévé választatott meg. Még 
1874-ben mylassei püspökké szenteltetett fel és nagyszombati 
érseki helynök lett. 1882-ben a római gróf czimet nyerte el, 
majd pápai praelatussá lett. A káptalanban 1884 augusztus 2-án 
honti, 1889 deczember 20-án székesegyházi főesperessé, 1894 
február 13-án őrkanonokká és 1896 február 4-én éneklőka
nonokká lett előléptetve. Ugyanettől az időtől kezdve az 
esztergomi érseki helynökség ügyeit intézi. 1894 julius 15-én 
ünnepelte meg az egész egyházmegye papságának osztatlan 
részvéte mellett áldozárságának ötvenedik évfordulóját, mely 
alkalommal tisztelői diszalbumot nyújtottak át neki.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. R im ely: Historia Collegii Pazmaniani
364. Némethy 508. Zelliger 52. Magyar Sión 1894. évf. 500. 1.

1876 junius 5 —1882. H id a ssy  K orn é l. Született 1828 
junius 13-án Komáromban, hol atyja Ferencz, városi főka
marás volt. A gimnázium hat osztályát szülővárosában el
végezvén, felvétetett az esztergomi papnövendékek közé 
1843-ban; 1844-től a bölcsészetet Nagyszombatban, a theo
logiát pedig a pesti központi papnevelőben hallgatta. 1851 
julius 27-én áldozárrá szenteltetett és Nyergesújfalura külde
tett segédlelkésznek. Nemsokára tanár, majd 1873-ban igaz
gató lett a nagyszombati főgimnáziumban. 1873 október
10-én czimzetes esztergomi kánonokká, 1875 augusztus 2-án
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miniszteri osztálytanácsossá, 1876 junius 5-én valóságos esz
tergomi kanonokká, 1878 julius i-én széplaki apáttá, 1878 
november 8-án tribuniczi vál. püspökké s végre 1882 októ
ber 8-án szombathelyi megyés püspökké neveztetett ki. 
Püspökségében Rómából megerősittetett 1883 márczius 13-án 
és felszenteltetett május 3-án. »Maga iránt szigorú, mások 
iránt gyengéd és elnéző főpap. Nem a nyilvánosságnak él, 
hanem főpapi kötelmeinek. Szigorú erényű, asketikus hajlamú 
ember, aki ezt sem nem affektálja, sem nem dicsekszik vele, 
hanem teszi meggyőződésből. A maga szigorú disciplináját 
azonban nem erőszakolja senkire, hanem félrevonulva imád
kozik, bőjtöl és elmélkedik. Kormányzatának egyik alapesz
méjévé az iskolaügy emelését tette egyházmegyéjében. S alig
hogy elfoglalta püspökségét, első dolga volt, hogy a püspöki 
iskolák tanítóinak fizetését felemelje és nyugdíjügyüket ren
dezze.« !

Még mint tanár több becses értekezést irt az iskolai 
értesítőkben. Önállóan megjelent székfoglaló beszéde: Fő
pásztori üdvözlet, melyet egyházmegyéje híveihez intézett 
püspöki székének elfoglalásakor. Bpest, 1883. Ugyanez latin 
és német nyelven is.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Új Magyar Sión 1886. évf. 114.- 
Szinnyei IV . 862. Zeitiger 169. Magyar Salon 1890. évf. 46. 1.

1876 junius 5—1890. L ollok  J ó z s e f . Született 1824 
november 16-án Körmöczbányán. Elvégezvén középiskolai 
tanulmányait, felvétetett a szathmáregyházmegyei papnöven
dékek sorába s a bölcsészetet és theologiát Szathmárt hall
gatta. Aldozárrá szenteltetett 1848 ápril 22-én. Mint segéd
lelkész működött Munkácson, Nagybányán és Szathmárt. 
1851-ben átvétetett az esztergomi főegyházmegye kötelékébe 
és káplánnak küldetett Selmeczbányára. 1852-ben nagyszom
bati főgimnáziumi tanár, 1861-ben a Pazmaneum lelkiigaz
gatója, 1868 julius havában szentszéki ülnök, 1874 julius 3-án 
pápai kamarás, 1876 junius 5-én esztergomi kanonok és pap
nevelői kormányzó, majd Nagyváradról czimzett prépost, 
pazmaneumi rektor és pápai praelátus lett. 1888 május
12-én sasvári főesperessé lépett elő. 1890 augusztus 27-én 
lemondott javadalmáról, rangjától, összes czimeiről és laza-
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ristává lett s azóta úgyszólván évenkint missiókat tart az 
ország különböző részeiben.

Önállóan megjelent munkái: i. Maerzveilchen darge
bracht der Königin des Himmels Maria durch den Marien- 
Verein der Gymnazial-Schüler zu Tyrnau. 1854. — 2. Hir
tenbrief des Fürst-Primas von Ungarn. Wien, 1869. — 3. 
Norma vitae sacerdotis. Vindobonae, 1870. — 4. Rede, ge
halten in der 17. General-Versammlung des St. Josef von 
Arimathea-Vereines. Wien, 1874. — 5. Preces in usum 
Collegii Pazmaniani. Bécs, 1875. — 6. Ansprache gehalten 
in der General-Versammlung des Frauen-Wohlthätigkeits- 
Vereines für Wien und Umgebung. Wien, 1875.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Zelliger 296.

1878 julius i —1888. H o r n ig  K á ro ly  báró. Született 
Budán, 1840 augusztus io-én. Atyja Antal, anyja Kopics 
Mária. Középiskolai tanulmányait Bécsben, Budán és mint 
az esztergomi főegyházmegye növendéke Nagyszombatban 
végezte; a theologiát 1858—1862. Pesten hallgatta. Aldo- 
zárrá szenteltetett 1862 deczember hó 10-én. 1862 — 1866-ig 
a szent Ágostonról nevezett bécsi felsőbb papnevelőinté
zetben folytatta tanulmányait, 1866 november hó 15-én a 
pesti papnevelő tanulmányi felügyelőjévé lett és 1869 no
vember 25-én a hittudományok tudorává avattatott. 1870 
május havában helyettes, október 31-én pedig nyilvános 
rendes egyetemi tanárrá neveztetett ki a pesti egyetemhez. 
1878 julius i-jén esztergomi kanonokká, 1882 október 17-én 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsossá, de
czember 23-án babolchai ez. apáttá, 1883 február 9-én scar- 
donai ez. püspökké, 1884 julius 20-án ez. miniszteri taná
csossá, 1888 ápril 18-án veszprémi megyés püspökké, 1898- 
ban V. b. t. tanácsossá lett. Mint főpásztor áldozatkészséggel, 
nemesen érző lélekkel, a kor igényeinek keretébe illeszkedő 
felfogással, nagy tudománynyal és a főur született előkelősé
gével tölti be méltóságát és minden irányban beváltja be
iktatása alkalmával tett következő kijelentését: »a püspöki 
méltóságot nem magamért kerestem; de miután elnyertem, 
nem fogok megfeledkezni arról, hogy a főpapi vagyon ren
deltetése a katholikus hitélet érdekein kívül a társadalmi jólét
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és a nemzeti haladás igényeit is szolgálni.« Tiz évi püspök
sége alatt templomokra, plébániákra, tanitólakok és iskolaépü
letekre 85,895 forintot, az egyházmegyei papság segélyezésére 
61,392, tanítók anyagi helyzetének javítására 20,472, szegény 
tanulók segélyezésére 28,855, művészeti, tudományos és iro
dalmi czélokra 68,448, javadalma állagának emelésére 86,322, 
az uradalmi alkalmazottak nyugdijára 61,759 és egyéb adomá
nyokra 94,641 forintot, vagyis több mint 500,000 frtot áldo
zott saját jövedelmeiből.

Az irodalom terén is sok ideig működött kiváló arra ter
ületiséggel és( sok tudással. 1873 —1878 a Religiót, 1876-ban 
az Irodalmi Értesítőt szerkesztette. Számtalan értekezésein, 
czikkein kívül önállóan a következő' munkái jelentek meg: 
i. Egyházi beszéd sz. István király ünnepén 1877 augusztus 
20-án. 1877. — 2. Litterae pastorales ad venerabilem Clerum 
Dioeceseos Vesprimiensis. Veszprém, 1888. — 3. Az egyház
megye híveihez 1888 szeptember 8-án a székesegyházban 
mondott első főpásztori beszéde. Esztergom, 1888. _

Primási Egyházi Levéltár. Cat? 15. Szinnyei IV . 1100. Zelliger 176. Új 
Magyar Sión 1886. 115. Magyar Salon 1890. évf. 48. Vasárnapi Újság 1888. 23.

1880 márczius 22—1893. K r o tk y  J ó z s e f . Született 1821 
november 19-én Esztergomban, ahol iskoláit is végezte. Fel
vétetvén az esztergomi papnövendékek közé, 1836-ban az 
Emericanumba küldetett. A bölcsészetet Nagyszombatban, a 
theologiát a Pazmaneumban hallgatta. A szünidők alatt a 
báró Huszár-család gyermekeit tanitgatta. 1845 junius 30-án 
áldozárrá szenteltetett. Azután Doroghon volt hét hónapon 
keresztül káplán, 1846-ban hasonló minőségben Budára a 
várba helyeztetett át, 1847-ben innen a Teréz-városba, majd 
még ugyanezen év folyamán visszatétetett a várba. 1850-ben a 
pozsonyi gimnázium hittanára, 1854-ben a pesti központi pap
nevelő lelkiigazgatója, i860 május i-jén mária-nosztrai admi
nisztrátor, 1869 augusztus 16-án pedig érsekújvári plébános 
lett. 1876 junius 5-én tiszteletbeli, 1880 márczius 22-én való
ságos esztergomi kanonokká és főszékesegyházi plébánossá, 
1882 deczember 23-án sz. Margitról nevezett bélai apáttá ne
veztetett ki. »Egész életén át lelkipásztor volt a szó legiga- 
zabb értelmében. Isten dicsősége és híveinek üdve volt indító
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oka minden cselekedetének, volt egyetlen czélja összes tevé
kenységének. Ezért kész volt mindent megtenni, mindent el
tűrni, mindent feláldozni. Fáradhatatlan hirdetője volt az 
Üdvözítő szent tanításának, lankadást nem ismerő orvosa a 
testi és lelki nyomor ezerféle sebeinek. Amerre csak meg
fordult, emléke mindenütt élni fog sokáig. Hazaszeretetének, 
buzgóságának, jóságának hire hagyományként fog a főme
gyében nemzedékről-nemzedékre szállani. A káptalanban le
mondott az előléptetés jogáról, csakhogy továbbra is a ba
zilika plébánosa maradhasson, hogy tovább is gyóntathasson, 
prédikálhasson, temethessen.« Meghalt Esztergomban, 1893 
ápril 4-én.

1848, 1854 és 1855-ben szerkesztette a Catholische 
Christ czimű lapot. A »Csodalátvány karácsony éjjelén« ez. 
német munkát pedig lefordította. (Pest, 1868.)

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani
363. Némethy 718. Zelliger 273. Magyar Sión 1893. évf. 315.

1881 november 6—1887. "M eszlényi G yu la . Született 
Fehérmegyében, Velenczén 1832 január 22-én. Elvégezvén 
a gimnázium hat osztályát Pécsett és Székesfehérvárott, 
1847-ben felvétetett az esztergomi papnövendékek közé, s 
a VII. osztályt Nagyszombatban, a VlII-at pedig Pécsett 
végezte. A theologiát mint a Pazmaneum növendéke Bécsben 
hallgatta. Befejezvén itt tanulmányait, az 1853. év november 
havában tanulmányi felügyelő lett Nagyszombatban az érseki 
konviktusban. Aldozárrá szenteltetett 1854 julius 27-én. 
Ugyanezen évben nagyszombati gimnáziumi tanár, 1857-ben 
herczegprimási levéltáros, 1862-ben pápai kamarás, 1863 
julius 20-án érseki titkár és 1866 február 10-én komáromi 
plébános lett. 1869 junius 12-én sz. Mórról nevezett báthi 
apáttá, 1881 november 6-án esztergomi kanonokká és az 
esztergomi papnevelő kormányzójává, végre 1887 október
17-én szathmári püspökké neveztetett ki. »Ahol csak meg
fordult életében, mindenütt megszerették. Barátságos fellé
pése, megnyerő modora, nyiltszivü jóindulata, mindazok 
rokonszenvét biztosította számára, akik vele közelebbi érint
kezésben állottak. Sőt mindenütt páratlan népszerűségre tett
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szert. Révkomáromban nemcsak a saját nyája szerette, 
hanem a kálvinista hívek is lelkesedtek érte. Tisztelték benne 
a szilárd meggyőződésű katholikus papot, de még jobban 
megszerették az embert, aki a társadalmi élet tevékenysé
gében s a közjóiét előmozdításában polgártársaival együtt 
fáradozott.« Mint főpásztor atyja papjainak és híveinek. 
Az egyházmegyei papság fizetésjavitására már eddig is több 
mint 50,000 forintot áldozott. Nagy-Somkuton és Csapon 
plébániát létesített, 14 templomot részint újból építtetett, 
részint megújittatott, évi 3844 forinttal járul a tanítók fize
tésének kiegészítéséhez, szülőföldjén leányiskolát alapított stb.

Irodalmi művei: 1. La Salette. Komárom, 1877. — 2. IX. 
Pius pápa halálakor. Komárom, 1878. — 3. Sermo pastoralis 
occasione suae in Sedem Episcopalem solemnis introductio
nis. Szathmarini, 1888. Ugyanez magyar és német nyelven is.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely: .Historia Collegii Pazmaniani
364. Némethy 785. Zelliger 330. Magyar Sálon 1890. évf. 53. Magyar Állam 
1899. évf. február t i .

1881 november 6. S z ilá n y i F e r e n c z . Született Ma- 
laczkán, 1833 augusztus 21-én. Felvétetvén az esztergomi 
papnövendékek közé, a hittudományi tanulmányokat a pesti 
központi papnevelőben végezte. Áldozárrá szenteltetett 1856' 
szeptember 21-én. Ezután a nagyszombati gimnáziumnál 
tanár s egyúttal az érseki konviktusban tanulmányi fel
ügyelő lett, mely állásában nyolcz éven keresztül megmaradt. 
1864 julius 2Q-én a nagyszombati szentszék jegyzője, 1866 
február 28-án primási szentszéki jegyző, 1875 február 21-én 
herczegprimási titkár lett. 1880 február 15-én pozsonyi, 
1881 november 6-án esztergomi kanonokká, 1884 augusztus 
2-án széplaki apáttá, 1893 október 24-én nagyszombati 
helynökké, 1894 ápril 16-án pápai praelatussá neveztetett 
ki. A káptalanban 1888 november 27-én nyitrai, 1896 feb
ruár 4-én székesegyházi főesperessé lépett elő.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. és Curriculum vitae. U. ott.

1882 deczember 23. P e lle t  J ó z s e f . Született O-Bu- 
dán 1823 május 2-án. Ugyanitt végezte középiskoláit is. 
Felvétetvén az Esztergom-főegyházmegyei papnövendékek
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sorába, a bölcsészetet 1841-től, a theologiát pedig 1843-tól 
Nagyszombatban hallgatta. Aldozárrá szenteltetett 1847 
augusztus 4-én. Azután segédlelkész lett Nagyorosziban, 
1849-től Kemenczén, majd újból Nagyorosziban, 1851-ben 
Budán a Vízivárosban és végül Pest-belvárosban. 1859-ben 
a budai elemi iskolák igazgatója, 1863 január 28-án pápai 
káplán, majd a budapesti központi papnevelő aligazgatója 
lett. 1878 julius i-jén czimzetes, 1882 deczember 23-án való
ságos esztergomi kanonokká, majd apáttá, 1889 deczember 
20-án komáromi főesperessé és 1897 szeptember havában 
biduai ez. püspökké neveztetett ki.

Irodalmi művei: 1. Carmen Bucolicum Honoribus — 
Principis Josephi Kopácsy — dum diem patrono suo 
sacram recoleret. Tyrnaviae, 1847. ■— 2- Kérelem Buda 
főváros t. ez. Czéheihez, a legény-egylet ügyében. Buda, 
1868.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Zelliger 395.

1884 augusztus 2 —1887. Z ád ori J á n o s . Született Nyitra- 
megyében, Kátlóczon 1831 november 6-án, hol atyja András, 
uradalmi erdész volt; anyja Pántocsek Anna. Elemi iskoláit 
Boriban, a gimnáziumiakat Léván, Érsekújvárott, Magyar- 
Ovárott, Esztergomban és Nagyszombatban végezte. Felvé
tetvén esztergomi papnövendéknek, a theologiát mint a Paz- 
maneum növendéké Bécsben hallgatta '1851—1854. Felszen
teltetett 1854 deczember 7-én, azután segédlelkésznek kül
detett Balassa-Gyarmathra, ahol folytatta hittudományi tanul
mányait, míg 1867 január 26-án hittudorrá avattatott. 1864 
julius 27-én tanárrá neveztetett ki az esztergomi papnevelő
höz, mely állásában haláláig megmaradt. 1874 julius 3-án 
pápai kamarássá, 1884 augusztus 2-án pedig esztergomi ka
nonokká lett. »Ritka jószívűsége és páratlan előzékenysége 
oly népszerűséget szereztek neki, amilyennel nem mindenki 
dicsekedhetik. Szeretettel vette körül növendékeit, tanártár
sait, pályatársait. Ritka szorgalmánál csak szerénysége volt 
nagyobb. Páratlan vonzódással viseltetett az irodalmi tevé
kenység iránt. Hosszú, talán nagyon hosszú idő fog elmúlni, 
mig támad szellemi munkás, aki lelkének összes tehetségeit
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az övéhez hasonló kitartással, önzetlenséggel és lelkesedéssel 
fogja áldozni az irodalomnak.« Barátainak, tisztelőinek őszinte 
bánatára nagyon korán, 1887 deczember 30-án szólította őt 
magához az Úr, akinek egész életén át oly hűséges, buzgó, 
lelkes szolgája volt.

, Szerkesztette 1871 —1875. a Katholikus Lelkipásztort és 
az Új Magyar Siont 1870—1886. Számtalan czikkein kívül 
önállóan megjelent munkái: 1. Egyházi beszéd Szűz Mária 
szeplőtelen Fogantatása ünnepén. Balassa-Gyarmath, 1856. —
2. Három bucsújárási sz. beszéd. Pest, 1859. — 3 .  Gyász
beszéd gr. Széchényi István üdvéért. Pest, i860. — 4. Isten 
a legtisztább szeretet. Pest, i860. — 5. Sz. Péter apostol két 
levele. Pest, i860. — 6. Gyémánt-e vagy üveg? Stolcz Albán 
után magyaritá. Balassa-Gyarmath, i860. — 7. Pellico Silvio. 
Rabságom órái. Pest, 1861. — 8. Isten a valódi szeretet. 
Pest, 1862. — 9. Isten a legtisztább szeretet. Balassa-Gyar
math, 1862. — 10. Egyházi beszéd a japáni vértanúk első 
nyilvános dicsőítése alkalmával. Balassa-Gyarmath, 1863. —
i i . Egyházi beszéd sz. Feliczián tiszteletére. Balassa-Gyar
math, 1863. — 12. A társadalom alapelvei. Pest, 1864. — 
13. Harminczkét május havi szent beszéd. Pest, 1865.,— 14. 
Mária havi nefelejts. Pest, 1866.— 15. Stolcz Albán. Árpád- 
házi szent Erzsébet élete. Eger, 1867. — 16. Thesesex uni
versa theologia. Strigonii, 1867. — 17. Földünk nem hittani 
központja a mindenségnek. Pest, 1868. — 18. A római kata
kombák. Pest, 1868. 19. Jézus Krisztus a történelemben
Lacordaire nyomán. Esztergom, 1868. — 20. Úti vázlatok 
Olaszországból. Eger, 1869. — 21. Spanyol út. Pest, 1869.
— 22. Egyházi beszéd sz. István apostoli magyar király 
ünnepén. Pest, 1869. — 23. IX. Pius pápa élete. Esztergom, 
1869. — 24. Emléklombok IX. Pius pápa életéből. Bécs, 
1869. — 25. Kihez menjünk? Stolcz Albán után. Pest, 1871.
— 26. Földünk helyzete a mindenségben. Pest, 1871. — 27. 
Egyptom. Bpest, 1874. — 28. Jézus szive ájtatosságának tör
ténete. Esztergom, 1878. — 29. Szűz Mária szeplőtelen Szi
vének tisztelete. Esztergom, 1879. — 30. A nemzeti zarán
doklat Lourdesba. Esztergom, 1881. — 31. Syntagma Theo
logiae Dogmaticae Fundamentalis. Strigonii, 1882. — 32. 
Egi manna. Winterberg, 1882. — 33. Isten az én reményem. 
Winterberg, 1882. —-.34. Pázmány Péter szobra Esztergom
ban. Esztergom, 1883. — 35. Fragmenta Syntagmatis. Stri
gonii, 1885. — 36. Alkalmi szent beszédek. Esztergom, 1886.
— 37. Margit-sziget története é. h. n.

33
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Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. R im ely: Historia Collegii Paz- 
maniani 364. W alter Gyula: Zádori János élete. Esztergom, 1889. Zelliger 562.

1886 szeptember 4. R a jn er  L ajos. Született Hont- 
megyében, Visken, 1842 márezius 4-én. Gimnáziumi tanulmá
nyait Selmeczbányán, a bölcsészetet Nagyszombatban végezte. 
A theologiát három éven át mint a Pazmaneum növendéke 
Bécsben, a negyedik évet pedig Esztergomban hallgatta. 1866 
julius 25-én áldozárrá szenteltetvén, Vadkertre ment segédlel
késznek. 1869 október havában nagyszombati gimnáziumi ta
nár, később érseki levéltáros és szertártó, 1874 julius 3-án pápai 
káplán, 1875 februárban szentszéki jegyző, majd herczegpri- 
mási titkár, 1882 november havában pedig irodaigazgató 
lett. 1886 szeptember 4-én esztergomi kanonokká, 1888 feb
ruár 12-én sajószentpéteri ez. préposttá, 1889 deczember 
20-án honti főesperessé neveztetett ki.

Művei: 1. A kereszt isteni ereje. Nagypénteki szent 
beszéd. Esztergom, 1890. — 2. Szent beszéd szent István 
első magyar apostoli király ünnepén. Esztergom, 1890. —
3. Gedeon harmatos és száraz gyapja. Szent beszéd. Eszter
gom, 1890. Irt ezen felül számos szent beszédet, czikket és 
könyvismertetést.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely: História Collegii Pazmaniani
365. Zelliger 425.

1888 február 12—1898. C zib u lka  N á n d o r . Született 
Pozsonyban 1840 február 27-én. Ugyanitt végezte a közép
iskolákat, a theologiát pedig, mint az esztergomi főegyház
megye papnövendéke, a pesti központi papnevelőben hall
gatta. Áldozárrá szenteltetett 1862 julius 27-én.. Ezután 
tanár és tanulmányi felügyelő volt a pozsonyi Emerica- 
numban, majd az esztergomi papnevelőben adta elő a böl
csészetet. 1866 augusztus 8-án ugyanitt theologiai tanár lett, 
1870-ben a pesti központi papnevelő lelkiigazgatója, majd 
pápai kamarás. 1888 február 12-én esztergomi kanonokká 
és papnevelői kormányzóvá, 1889 deczember 20-án czikádori 
ez. apáttá, 1893 október 6-án pazmaneumi rektorrá, október 
12-én barsi főesperessé, 1894 augusztus 7-én pápai proto- 
notáriussá neveztetett ki. Meghalt Salzburgban, 1898 szep
tember i i -én, ahol el is temettetett.



515

Több dolgozatot, könyvismertetést irt a Wiener Lit. 
Zeitungban és az Új Magyar Sionban.

Primási Egyházi Levéltár.,Gat. 15. Zeitiger 81.

1888 február 12. M ally  J á n o s . Született Szakolczán 
1829 augusztus 26-án. Ugyanitt végezte elemi és gim
náziumi iskoláit, miután pedig felvétetett az Esztergom- 
főegyházmegye kebelébe, a pozsonyi Emericanumba ment. 
A bölcsészetet Nagyszombatban, a theologiát Bécsben hall
gatta. Aldozárrá szenteltetett 1852 szeptember 7-én. Miután 
egy ideig Selmeczbányán káplánkodott, 1856-ban a sz. Ágos
tonról nevezett bécsi felsőbb papnevelőintézetbe küldetett, 
ahol a hittudományok tudorává avattatott. 1858 szeptember 
27-én a Pazmaneum tanulmányi felügyelője, majd tanár a 
Therezianumban, 1882 végén pápai kamarás s aligazgató 
lett. 1885-ben pozsonyi, 1888 február 12-én esztergomi kano
nokká, 1889 deczember 20-án zsámbéki ez. préposttá és 
1892 november 5-én sasvári főesperessé neveztetett ki.

1864-ben megalapította az Erkölcsösen Mulattató Könyv
tárt, 1866-ban pedig a Gazdasági és Iparkönyvtárt; az első
ben 6 kötet, az utóbbiban 3 füzet jelent meg. Egyik legje
lentékenyebb munkája: Historia sacra antiqui Testamenti. 
Strigonii, 1890. Irt ezen felül több czikket is.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani. 
364. Zelliger 314.

1888 május 12. M ássá  E lek . Született Szécsényben, 
Nógrádmegyében 1819 julius 2-án. Felvétetvén az eszter
gomi papnövendékek közé, úgy a bölcsészetet, mint a theo- 
logiát Nagyszombatban végezte. Felszenteltetett 1842 julius
23-án. Felszenteltetése előtt egy évig Mérey Sándor család
jánál mint nevelő működött. Mint áldozár először Kopácsy 
herczegprimás udvari káplánja, 1843-ban szertartó, 1845-ben 
szentszéki jegyző, 1846-ban pedig könyvtáros és levéltáros 
lett. 1849-ben Farnadra ment adminisztrátornak, ahol 1850- 
ben plébános is lett. E javadalmát i860 junius i-én fel
cserélte a nagysallóival és itt 1877-ben kerületi alesperessé 
neveztetett ki. 1888 május 12-én esztergomi kanonokká lett, 
azonban már ugyanezen év deczember 17-én elhalálozott.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 772.

33*.
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1888 május 12—1898. L u k á c s  L á sz ló . Született Rozson- 
Mitticzen, Trencsénmegyében 1828 márczius 3-án. Mint esz
tergomi papnövendék a bölcsészetet Nagyszombatban, a theo- 
logiát ugyanitt és Pesten a központi papnevelőben végezte. 
1851 julius 27-én áldozárrá szenteltetvén, segédlelkész lett 
Hegybányán és Pobedimen. 1852-ben tanár lett a nagy- 
szombati gimnáziumban és az érseki finevelő egyik tanul
mányi felügyelője. 1859-ben elnyerte a pecseniczi plébániát, 
1871-ben alesperessé, 1885 ápril 13-án pedig krakováni plé
bánossá lett. 1888 május 12-én esztergomi kanonokká, 1889 
deczember 20-án beéni ez. préposttá, 1894 február 13-án nóg
rádi főesperessé neveztetett ki. Meghalt 1898 január 2-án.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 752. Esztergom 1898. évf. 2.

1888 november 27. K ő r ö ssz e g h i é s  A d o rjá n i C sáky  
K á r o ly  gróf. Született Sopronban, 1852 julius 24-én; 
atyja Edmund, anyja Buddeus Karolina. Elvégezvén közép
iskoláit, naint az Esztergom-főegyházmegye papnövendéke 
Esztergomban hallgatta a theologiát. Áldozárrá szenteltetett 
1875 julius 25-én és egy időre Tardoskeddre küldetett káp
lánt minőségben. Majd Simor herczegprimás udvari káplánja 
lett, mig 1880 ápril 19-én megválasztották Esztergom királyi 
városi plébánossá. Mint ilyen pápai kamarássá, 1885 május 
9-én pozsonyi, 1888 november 27-én esztergomi kanonokká, 
1889 deczember 20-án cholti ez. apáttá, 1895 ápril havában 
cursolai ez. püspökké és 1896 február 4-én nyitrai főespe
ressé neveztetett ki.

Irodalmi munkái: 1. Schack! Matt? Flüchtige Blicke 
in das Treiben der Liberalen. Oedenburg, 1871. — 2. Trau- 
Rede, gehalten in der Domkirche zu Oedenburg am XX. 
Sept. 1875. — 3. A gróf Herberstein-Illésházy-féle hölgy- 
alapitvány. Pozsony, 1886. — 4. Statuta fundationum pro sti
pendiis scholasticis. Strigonii, 1891. — 5. Jelentés az eszter
gomi sz. Erzsébet-jótékony-egylet működéséről 1895, 1896, 
1897, 1898, 1899-ben.

Primási Egyházi Levéltár. Catv 15. Némethy 523. Szinnyei II. 149. Zel- 
liger 69. '

1888 november 27. C sern och  J á n o s . Született 1852 
junius 18-án Szakolczán. Szülőföldjén és Esztergomban
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végezte középiskoláit, a theologiát pedig Bécsben hallgatta, 
mint a Pazmaneum növendéke. Utóbb a sz. Ágostonról ne
vezett bécsi felsőbb papnevelőben folytatta tanulmányait és a 
hittudományok tudorává avattatott. Miután 1874 november
18-án felszenteltetett, segédlelkész volt Radossóczon és Buda
pesten, a Krisztina- és Teréz-városban. 1879-ben az eszter
gomi papnevelőben theologiai tanárrá, 1880-ban herczeg- 
primási szertartó és levéltárossá, 1882-ben szentszéki jegy
zővé, novemberben titkárrá, majd pápai kamarássá, 1887 
augusztus 16-án udvari káplánná, 1888-ban primási iroda
igazgatóvá lett. Ugyanezen év november 27-én esztergomi 
kanonokká, 1890 május 19-én schávniki ez. apáttá, 1893 no
vember 12-én főszékesegyházi plébánossá és 1898 ápril 8-án 
nógrádi főesperessé neveztetett ki.
, Számos czikket irt a Magyar Sion, Religio, Magyar 

Állam és a Magyar Korona hasábjain. Önállóan megjelent 
művei: 1. Szabadság és verseny az oktatásban. Bpest, 1878. 
— 2. A halottégetésről. Esztergom, 1887. — 3. A zárdái 
élet czéljáról. Esztergom, 1891.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szinnyei II. 325. Zelliger 76.

1889 deczember 20. G raeffe l J á n o s . Született Esz
tergomban, 1833 augusztus 6-án. Ugyanitt végezte közép
iskolai tanulmányait, a theologiára a pesti központi papne
velőbe ment. 1856 szeptember 15-én áldozárrá szenteltetvén, 
rövid ideig segédlelkész volt, majd tanár lett a nagyszombati 
főgimnáziumnál és végül igazgató és az érseki konviktus 
kormányzója. 1878 julius i-jén czimzetes esztergomi, 1888 
február 12-én pozsonyi, 1889 deczember 20-án valóságos esz
tergomi kanonokká, 1891-ben pedig sz. Ipolyról nevezett 
zoborhegyi ez. apáttá neveztetett ki. 1899 február 10-én 
barsi főesperessé lépett elő.

Önálló irodalmi művei: 1. A szeretet gyöngyei. Bpest, 
1855. — 2. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Tyrna- 
viae, 1858. II. kiadás 1864. III. 1881. IV. 1881. — 3. Füg
gelék az »Adjutorium Nostrum«' czimü imakönyvhöz. — 4. 
A sasvári háromszázados nagy bucsujárat. Nagyszombat, 
1865. Néhány értekezést és könyvismertetést is irt.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szinnyei III. 1402. Zelliger 153.
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1889 deczember 20. M a sz la g h y  F e r e n c z . Született 
Budapesten, 1839 november hó 14-én. Ugyanitt végezte 
középiskoláit, a bölcsészetet Nagyszombatban, a hittudomá
nyokat Esztergomban hallgatta. 1864 julius 26-án áldozárrá 
szenteltetvén, Karancssághra küldetett káplánnak, majd innen 
1865 augusztus 4-én Muzslára. 1866 augusztus 24-én nevelő 
lett a Pálffy grófoknál, azután a pozsonyi gimnáziumnál hit
tanár és egyúttal jogakadémiai hitszónok. 1871-ben tanárrá 
neveztetett ki az esztergomi érseki lyceumhoz, 1875 február 
havában herczegprimási szertartóvá és levéltárossá, majd 
szentszéki jegyzővé, 1878-ban pápai kamarássá, 1881 január 
i-jén a budai kir. várpalota plébánosává, 1882 deczember 
23-án sz. Zsigmondról nevezett ez. préposttá és 1889 de
czember 20-án esztergomi kanonokká lett.

Nevét kivált szépirodalmi munkái révért ismerik ország
szerte. Számtalan czikkein, elbeszélésein kívül a következő 
munkák jelentek meg önállóan neve alatt: 1. Schweizi képek. 
Esztergom, 1872. — 2. Rajna vidékén. Esztergom, 1874. —
3. Délfrancziaországból. Bpest, 1875. — 4. Dürer Albrecht 
kisebb passiója. Esztergom, 1875. — 5. Hardy Bernát Gáspár 
viaszművei. Esztergom, 1876. — 6. Az esztergomi primási 
képtárban lévő művek jegyzéke. Esztergom, 1879. — 7. 
Római emlékeim. Esztergom, 1879. — 8i Kisebb útirajzok. 
Esztergom, 1879. — 9. Elbeszélések. Bpest, 1879. — 10. 
Újabb elbeszélések. Bpest, 1880. — 11. Sz. István öröksége. 
Bpest, 1882. — 12. Márton úr bajai. Esztergom. — 13. Sarah 
grófnő. Esztergom. — 14. Epigonok. Esztergom, 1883. — 
15. Mai jellemek. Esztergom, '1884.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 772. Zelliger 320.

1889 deczember 20. R o sz iv a l I s tv á n . Született' Kis
váradon, Nyitramegyében 1844 augusztus 4-én. Mint az 
esztergomi főegyházmegye nö.vendéke a bölcsészetet Nagy
szombatban, a theologiát a pesti központi papnevelőben 
végezte. 1868 augusztus 2-án felszenteltetvén stomfai káplán, 
majd 1870 szeptember 11-én beszterczei adminisztrátor, 1873 
október 12-én ugyanitt plébános lett. 1877 október 13-án a 
hittudományok tudorává avattatott. 1881 —1892-ig a stomfai 
kerületet képviselte az országgyűlésen. 1883 május 19-én 
alesperessé, 1886 junius 5-én perbetei plébánossá, julius 19-én
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kerületi alesperessé, 1888 május 31-én tardoskeddi plébánossá, 
1889 deczember 20-án esztergomi kanonokká, 1890 szep
tember 2-án főegyházmegyei tanfelügyelővé, 1891 február
5-én az érseki széküresedés idejére káptalani gondnokká, 
1891 márczius 25-én pécsváradi ez. apáttá, 1893 október 
27-én az esztergomi papnevelő kormányzójává neveztetett 
ki. 1898-ban a várnai kerület ismét megválasztotta országos 
képviselőnek.

Ifjú korában néhány verset irt. Kiadta hittudori érte
kezését e czim alatt: Theses ex universa Theologia. Po
zsony, 1877.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Nérnétfiy' 900. Zelliger 445,

1892 november 5 — 1897. C selk a  N á n d o r . Született Hont- 
megyében, Vámosmikolán 1834 július 10-én; atyja Károly, 
anyja Kaiser Klára. A gimnázium első négy osztályát 
Selmeczbányán,, az V. és Vl-at Esztergomban, a VII-et mint 
esztergomi növendékpap Pozsonyban, a VIII-at Nagyszom
batban végezte. A theologiát három éven keresztül Bécsben, 
mint negyedéves Pesten hallgatta. 1857 julius 27-én áldozárrá 
szenteltetvén, augusztus 3-án Varbóra küldetett segédlel
késznek, de már 1858 január 28-án Buda-Ujlakra helyez
tetett át s ettől kezdve közel harmincz éven át folytonosan 
a fővárosban működött, 1858 augusztus 5-étől a Terézvá
rosban, 1864 október 7-étől a belvárosban, 1866 május
29-étől ismét a Terézvárosban, 1877 május 2-ától mint plé
bános O-Budán. 1872 május 28-án t. pápai kamarássá, 1882 
julius 22-én a budapesti egyházkerület alesperesévé, deczem
ber 23-án felhévizi préposttá, 1889 deczember 28-án pozsonyi 
kanonokká, 1890 május 30-án a III. osztályú vaskorona-rend 
tulajdonosává, 1892 november 5-én esztergomi kanonokká 
neveztetett ki. 1892 deczember 15-én installáltatott s még 
ugyanezen napon Budapest főváros általános érseki hely- 
nökévé lett. 1893 január 19-én carrei püspökké szenteltetett 
fel és október 6-án a pesti központi papnevelő kormány
zójává tétetett. Legkiválóbb és legmaradandóbb érdeme, 
hogy a fővárosi hitoktatás ügye okszerűen rendeztetett. Meg
halt Budapesten, 1897 márczius 8-án.
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i86g—72. szerkesztője volt a Religiónak. 1867 —1869. 
Kubinszky Mihálylyal a »Fasciculi Ecclesiasticit« és a »Tár
sulati Értesítőt«, majd .1872-ben a »Katholikus Kérdéseket« 
szerkesztette. Számos dolgozatain kívül önállóan következő 
munkája jelent meg: Egyházi beszéd a Szent-István-Társulat 
védszentének ünnepén 1869 junius 27-én. Pest, 1869.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Rimely: Historia Collegii Pazmaniani 
365. Purt Iván:: Cselka Nándor élete és működése. Budapest, 1888. Némethy 
527. Szinnyei IL  245. Zelliger 71.

■ 1893 október 12. Pór A ntal. Született Esztergom
ban, 1834 október 18-án. A gimnázium 6 osztályát szülő
városában végezte és 1849-ben Komáromtól Világosig 
mint honvéd tett a hazának szolgálatot. Kiszabadulván a 
hadi fogságból, 1850-ben felvétetett az Esztergom-főegyház- 
megyei papnövendékek sorába, és egy évet a pozsonyi Eme- 
ricanumban töltött. A bölcsészetet Nagyszombatban, a hit
tudományokat mint a Pazmaneum növendéke Bécsben hall
gatta. Mint tanárjelölt és a történelmiszak hallgatója ezenfelül 
még két évet töltött az osztrák fővárosban. 1857 október 
20-án áldozárrá szenteltetett. Azután tanár volt a nagyszom
bati érseki gimnáziumnál s mint ilyen két pályadijat ,is 
nyert az Akadémiánál. 1871 deczember 30-án Esztergomban 
királyi városi plébánossá választatott meg. 1874 julius 3-án 
tiszteletbeli pápai káplánná, s még ugyanezen évben kerületi 
alesperessé és tanfelügyelővé lett. 1875 —1881 -ig Esztergom 
városát képviselte az országgyűlésen. 1880 junius 15-én po
zsonyi kanonokká, 1886-ban sz. Henrikről nevezett ez. apáttá 
és 1893 október 12-én esztergomi kanonokká neveztetett ki.

Az irodalom terén kifejtett munkásságáért - a M. T. 
Akadémia 1872 május 24-én levelező, 1892 május 5-én pedig 
rendes tagjává választotta. Számtalan czikkein, értekezésein 
stb. kívül önállóan megjelent művei: 1. Athén Perikies 
korában. Pest, 1868. — 2. Frigyes császár viszonya Oroszlán 
Henrikhez. Buda, 1870. — 3. Hellas földirata és hellén 
államrégiségek. Pest, 1871. — 4. Szent István király. Pest, 
1871. — 5. Hunyady János. Budapest, 1873. — 6. Róma 
története a nyugoti birodalom elenyésztéig. Budapest, 1873. 
— 7. Egyházi beszéd Szent 'István király ünnepén. Budapest, 
1873. — 8. Aeneas Sylvius II. Pius'pápa. Budapest, 1880. — 
9. Élnöki jelentés a pozsonyi Toldy-kör közgyűlésén. Pozsony,
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1883. — io. Rónay Jáczint. Pozsony, 1885. — 11. Érdekes 
per a XIV. századból. Pozsony, 1885. — 12. Ipolyi Arnold 
váradi püspök élete és munkái vázlata. Pozsony, 1886. — 
13. Ipolyi Arnold emlékezete. Budapest, 1887. — 14. Gva- 
dányi József emlékezete. Pozsony, 1887. — 15. Trencsényi 
Csák Máté. Budapest, 1888. — 16. Habsburgi Agnes magyar 
királyné. Bpest, 1888. — 17. Lipóczi és Nekcsei Demeter és 
Sándor. Bpest, 1890. — 18. Csór Tamás királyi főajtónálló. 
Kolozsvár, 1890. — 19. Bánk-bán Melindája. Kolozsvár,
1890. — 1 20. Tóth Lőrincz a kir. tárnokok mestere. Bpest,
1891. — 21. Emlékbeszéd Rónay János Jáczintról. Bpest, 
1891. — 22. Az Ostnemzetség története. Bpest, 1892. — 
23. László erdélyi vajda. Kolozsvár, 1892. — 24. Nagy Lajos 
élete. Bpest, 1892. — 25. Az Anjouk kora. Bpest, 1895.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. R im ely: História Collegii Pazmaniani 
365. Némethy 870. Zeitiger 404.

1893 október 28. K o m ló ssy  F e r e n e z . Született 1853 
ápril 24-én Nagy-Tapolcsányban. A középiskolákat Nyit- 
rán, Esztergomban és Kecskeméten végezte, a hittudo
mányokat pedig Esztergomban hallgatta. Mint negyedéves 
növendék elhagyta a papnevelőintézetet és a budapesti egye
temet látogatta. 1879 november 15-én bölcsészettudorrá avat
tatott, 1880 deczember 7-én pedig tanári oklevelet nyert. 
1880-ban újból felvétetett a főegyházmegye kebelébe, és 1881 
junius 29-én áldozárrá szenteltetett. Miután egy ideig segéd
lelkész volt Modorban, deczember 19-én tanár a nagyszom
bati főgimnáziumnál, majd 1883-ban szentszéki jegyző lett. 
1884 junius 13-án a verbói kerület megválasztotta országos 
képviselőjének; 1885-ben a kövesdi, 1886-tól a csúzi plébánia 
adminisztrátora volt, 1887-ben a szempczi kerületben nyert 
mandátumot, 1890-ben elnyerte a muzslai plébániát. 1892 
julius havában t. pápai káplánná, julius 14-én főtanfelügye
lővé, 1893 október 28-án esztergomi kanonokká és 1896-ban 
ez. szebeni apáttá neveztetett ki. 1897 óta a stomfai kerüle
tet képviseli az országgyűlésen.·..., ~ ··* t · '

1883—86-ig szerkesztette a Népnevelőt. Számos czikkein 
kívül önállóan megjelent munkái: 1. Bosnia és Herczegovina 
jogviszonya Magyarországhoz a középkorban. Bpest, 1879.
— 2. Bosnia és Herczegovina története. Nagyszombat, 1882.
— 3 .  Assisi sz. Ferenez hétszázados emléke. Bpest, 1882. —

\
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4- Ifjúsági színház, i—4. füzet Nagyszombat, 1883. — 5. Ger
manus Konstantin. Reformátorok. Magyarította. Eger, 1884. 
— 6. Sujánszky Antal. Pozsony, 1886. — 7. Az uzsorás ál
dozata. Bernhard nyomán németből. Bpest, 1886. — 8. Beszéd 
a bécsi »Christlich-socialer Verein «-ban. 1887. — 9. Zelliger 
József életrajza. Bpest, 1888. — 10. Hol késik a kath. auto
nómia. Bpest, 1889. — i i . A szentmise a világ legna- 
gyob kincse. Németből. Esztergom, 189,5. — 12. Az esz
tergomi főegyházmegyei róm. kath. iskolák története. Buda
pest, 1896.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 696. Szinnyei VI. 856.
■ Zelliger 255.

1894 február 13 — 1897. M a k k o sh e ty e i H e ty e y  S am u .
Született Hetyén, 1845 szeptember 22-én. Gimnáziumi ta
nulmányait Szombathelyen és Esztergomban végezte, a hit
tudományokat pedig Esztergomban hallgatta. Áldozárrá szen
teltetett 1870 julius 2-án. Egy ideig Somorján, majd Eszter
gomban káplánkodott; azután a nagyszombati főgimnáziumhoz, 
1874-ben pedig az esztergomi érseki lyceumhoz neveztetett 
ki tanárnak. 1885-ben a Pazmaneum lelkiigazgatója lett. 
1893-ban a herczegprimási iroda igazgatójává, 1894 február
13-án esztergomi kanonokká és 1896-ban czimzetes apáttá,
1897 október 28-án pedig pécsi püspökké neveztetett ki.
1898 január 2-án szenteltetett fel püspökké Budán a primási
palotában, 1898 január 27-én pedig ünnepélyesen beiktattatott 
méltóságába. .

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szinnyei IV . 827. Zelliger 167. Pécsi 
Közlöny 1897. évf. 127. Pécsi Figyelő 1897. évf. 251. sz.

1895 márczius 13. V e n c z e ll A n ta l. Született 1844 
január hó 10-én. Elvégezvén gimnáziumi tanulmányait, a 
theologiát Esztergomban hallgatta. Áldozárrá szenteltetett 
1867 julius 28-án. Egy ideig Bozókon volt káplán, azután 
1868-ban karkáplán lett az esztergomi főszékesegyházban. 
1871-ben succentorrá és sekrestyeigazgatóvá,1 1883-ban a 
budapesti központi papnevelő alkormányzójává, 1884-ben 
nagyszombati szentszéki ülnökké, majd t. pápai kamarássá, 
1895 márczius 13-án esztergomi kanonokká és 1898 junius 
7-én triszkai ez. apáttá neveztetett ki. 1898 óta az esztergomi 
papnevelőintézet kormányzója.
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Több dolgozatán kívül önállóan megjelent művei: 
i. A Szűz Anya Máriának örömei az Esztergomvári Bakács
kápolnában. Esztergom, 1871. — 2. Jubiláris prímások. 
Budapest, 1886.

Primási Levéltár. Cat. 15. Zelliger 545.

1896 szeptember 19—1897. A sc h e n b r ie r  A n ta l. Szüle
tett Hontmegyében, Szélaknán 1849 február 15-én. Elvé
gezvén a gimnázium 6 osztályát Selmeczbányán, felvétetett 
az Esztergom-főegyházmegyei papnövendékek sorába és a
VII. és VIII. osztályt Esztergomban látogatta. A hittudo
mányokat a Pazmaneumban elvégezvén, 1871 julius 31-én 
áldozárrá szenteltetett. Rövid ideig mint segédlelkész műkö
dött Selmeczbányán s azután a bécsi sz. Agoston-intézetben 
folytatta tanulmányait, ahol 1873-ban megszerezte a hittudori 
rangot. Ekkor ismét segédlelkész lett Esztergomban, de már 
egy hó múlva a budapesti központi papnevelő tanulmányi 
felügyelőjévé neveztetett ki. 1874-ben theologiai tanár lett 
Esztergomban, majd 1882 augusztus 6-án az egyházjog nyil
vános rendes tanára a budapesti tudományos egyetemen. Itt 
1886—7 és 1888—9-ben a hittudományi kar dékánja volt. 
1892 november 11-én cs. és kir. t. udvari káplánná, de- 
czember második felében a budapesti helynöki szentszék ül
nökévé, 1894-ben esztergommezei apáttá és 1896 szeptember
19-én esztergomi kanonokká neveztetett ki. Meghalt Eszter
gomban, 1897 deczember 21-én.

Szerkesztőtársa volt az 1883-ban megindított Kath. 
Theologiai Folyóiratnak. Számos czikkein, értekezésein kívül 
önállóan megjelent művei: 1. Beszéd az 1888/9. egyetemi 
tanévnek ünnepélyes megnyitásakor. Bpest, 1888. — 2. A 
plébániai anyakönyvekről. Bpest, 1889. — 3. A házasság 
felbonthatlansága és az. egységes házassági jog. Bpest, 1890.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Szinnyei I. 276. Zelliger 11.

1896 szeptember 19. W a lte r  G yu la . Született Sel
meczbányán, 1855 február 17-én. A gimnáziumot Eszter
gomban, a theologiát pedig Bécsben, mint a Pazmaneum nö
vendéke végezte. Felszenteltetett 1877 deczember 22-én. 1878 
ápriltól júliusig mint kisegítő működött Börzsönyben, augusz
tustól deczemberig pedig káplán volt Komáromban. 1881
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január havában nevelőnek ment a gróf Szapáry-családhoz, 
1881 októberben Érsekújvárba küldetett segédlelkésznek. 
Ugyanezen év november havában Esztergomban hitoktató, 
1882-ben képezdei tanár, 1884-ben a paedagogia tanára az 
esztergomi papnevelőben, 1889 májusban főegyházmegyei 
könyvtárnok, 1890-ben képezdei igazgató, 1893 októberben 
érseki titkár, 1896 szeptember 19-én pedig esztergomi kano
nok lett. 1897 ápril havában egyházmegyei főtanfelügyelővé, 
októberben az érseki iroda igazgatójává és 1898 május 20-án 
szerfeli ez. apáttá neveztetett ki. A hittudományok tudora.

1887 óta a Magyar Sión társszerkesztője. Számos érte
kezésein, czikkein kívül következő önálló munkái jelentek 
meg: 1. Lelki harmat. Esztergom, 1884. — 2. A népiskola 
és az egészségügy. Esztergom, 1885. — 3. Jubileumi emlék
füzér. Dr. Mayer István irodalmi műveinek jegyzéke. — 4. 
Üdvözlégy Mária. Esztergom, 1886. Több kiadásban is. — 
5. Zádori József élete. Esztergom, 1888. — 6. Simor János 
emlékezete. Esztergom, 1891. — 7. XIII. Leo és a társa
dalom. Esztergom, 1893. — 8. Az északi határon. Esztergom, 
1893. — 9. Szentbeszéd 1893. évi halottak estéjén. Eszter
gom, 1893. — 10. Szentbeszéd sz. István király ünnepén. 
Esztergom, 1894. — 11. Majer István, emléke. Bpest, 1894. 
— 12. Képek a hazai ellenreformáczió mozgalmaiból. Esz
tergom, 1896. — 13. Szentbeszéd 1897 Szilveszter estéjén. 
Esztergom, 1898. — 14. Beszéd szó nélkül. Esztergom, 1898. 
•— 15. Knauz Nándor. Emlékbeszéd. Esztergom, 1899.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Curriculum vitae. Zelliger 535.

1898 ápril 7. B o g is ie h  M ih á ly . Született Budapesten, 
1839 január io-én. Gimnáziumi tanulmányait a főváros
ban, a theologiát Bécsben végezte. Aldozárrá szenteltetett 
1863 julius 27-én. 1863 szeptember 20-án szomori, 1864 
augusztus 23-án kürthi, 1868 deczember 15-én budapest-tabáni, 
1869 május 5-én budapest-vizivárosi, 1870 deczember 15-én 
belvárosi segédlelkész lett. 1880 május 20-án megválasztatott 
az Akadémia levelező tagjának. 1880 és 1881-ben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter megbízásából tanulmányutat tett Né
metországban és Sweizban. 1881-ben a budapesti egyetemen 
a történelem magántanárává neveztetett ki. 1871 — 1878-ig a 
budai ének- és zeneakademia, 1876—1882'. a nemzeti zenede
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titkára. 1882 junius 28-án megválasztatott budavári plébá
nossá. 1883 május 3-án herpályi ez. préposttá, 1887 október 
4-én kerületi alesperessé, 1890 márczius 17-én esperessé, 
1892 deczemberben érseki helynöki szentszéki ülnökké, 1896 
junius 18-án vál. pristinai püspökké és 1898 ápril 7-én esz
tergomi kanonokká neveztetett ki.

Az egyházi ének és zenének egyik legkiválóbb műve
lője és írója hazánkban. Önálló munkái: 1. Hit, remény és 
szeretet. Pest, 1871. — 2. Három férfi négyes. Pest, s. a. — 
3. Melyik a valódi egyházi zene. Bpest, 1878. — 4. A ke
resztény egyház ősi zenéje. Eger, 1879. — 5. A gyermek 
szent fohászai. Bpest, 1879. — 6. Egyház-zenészed jegyze
teim. Bpest, 1880. — 7. Magyar egyházi népénekek a XVIII. 
századból. Bpest, 1881. — 8. Cantionale et Passionale Hun-· 
garicum Societatis Iesu. Bpest, 1882. — 9. Dics Hymnus 
Simor János bibornok aranymiséje emlékére. Bpest, 1886. — 
10. Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekes könyve. 
1674-ből. Bpest, 1886.— i i . Szent István tiszteletére rendelt 
három régi ének. Bpest, 1886. — 12. Őseink buzgósága 
imák és énekekben. Bpest, 1886. —· 13. Szent István-napi 
egyházi beszéd. Bpest, 1897.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Curriculum vitae. Némethy 505. 
Szinnyei I. 1116. Zelliger 49.

1898 ápril 7. S ch lick  I s tv á n . Született Budapesten,' 
1840 augusztus 19-én. Elvégezvén a fővárosban középisko
lai tanulmányait, ugyanitt mint a központi papnevelőin
tézet növendéke hallgatta a hittudományokat. Aldozárrá szen
teltetett 1864 október 9-én. Közvetlenül felszenteltetése után 
a nagyszombati érseki főgimnáziumhoz neveztetett ki tanár
nak és tanulmányi felügyelőnek az érseki konviktusba, mely 
minőségében 25 éven keresztül működött. 1889 augusztus 
7-én főgimnáziumi igazgató és fineveldei kormányzóvá lett. 
1890 május 19-én czimzetes, 1898 ápril 7-én pedig valóságos 
esztergomi kanonokká neveztetett ki. ~

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Curriculum vitae.

1898 ápril 7. V e z in g e p  K á ro ly . Született 1845 junius 
4-én Budapesten. Ugyanitt és Nagyszombatban végezte 
középiskoláit, a theologiát pedig Esztergomban hallgatta. 
Aldozárrá szenteltetett 1867 deczember 28-án. 1868 január
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16-án segédlelkész lett Hédervárott, 1869 augusztus 10-én 
Budapest-József-városban, 1870 junius 17-én áthelyeztetett 
a Tabánba, majd 1876 julius 29-én a belvárosba. 1877 
julius 6-án az esztergomi papnevelőintézet lelkiigazgatójává, 
1890 augusztus 6-án királyi várpalotai plébánossá, 1891 már- 
czius 25-én ez. madoesai apáttá és 1898 ápril 7-én eszter
gomi kanonokká neveztetett ki.

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Curriculum vitae. Némethy 1033.

1898 ápril 7. S á r v á r -F e lső v id é k i S z é c h é n y i M iklós
gróf. Atyja Jenő, anyja Monyorókeréki és Monoszlói Erdődy 
Henriette grófnő. Született 1868 január 6-án Sopron
ban. Középiskolai tanulmányait Szombathelyen, Sopronban 
és Győrött végezte. Győrött hallgatta a theologiát is, s 
midőn 1890-ben alszerpappá szenteltetett, a győri kisszemi- 
nárium tanulmányi felügyelőjévé és egyszersmind hitoktatóvá 
neveztetett ki. 1890 május 7-én Zalka János győri püspök 
Sopronban áldozárrá szentelte és augusztus havában Kismar
tonba helyezte segédlelkésznek. 1892 február 14-én Erdődy 
gróf adományozásából elnyerte a sz. György vértanúról ne
vezett jaáki apátságot. Ugyanezen év márczius 14-én Vaszary 
Kolos herczegprimás átvette az esztergomi főegyházmegye 
kötelékébe és primási levéltárossá, majd 1893 szeptember 
7-én titkárrá tette. 1894-ben a canonjog tudorává avattatott 
a budapesti egyetemen. 1898 január 18-án a Pazmaneum 
kormányzójává és ápril 7-én esztergomi kanonokká ne
veztetett ki. Kormányzói működésének évszázadokra ki
ható eredménye a Pázmány-intézet újból való felépítése, mely 
1899 elején vette kezdetét. A kis magyar kolónia új ottho
nában a papnevelő intézet nemcsak tágasabb, kényelmesebb 
elhelyezést nyer, hanem a nevelési rendszerben is új, előnyös 
változást eszközöl.

Önállóan megjelent irodalmi művei: 1. A lelkészi con
grua ügye 1885—1895. Esztergom, 1895. — 2. Trauungs
rede. 1895. — 3. Egyházi beszéd, melyet szent Adalbert 
püspök halálának kilenczszázados évfordulója alkalmából az 
esztergomi főszékesegyházban 1897 május 2-án mondott. 
Esztergom, 1897. — 4. Egyházi beszéd szent István király 
ünnepére. Esztergom, 1897.



1899 február 10. K itte n b e r g e r  I s tv á n . Született 
.1833 augusztus 3-án Komjáthon. Elvégezvén Esztergomban 
theologiai tanulmányait, miután 1856 szeptember 15-én áldo- 
zárrá szenteltetett, káplán lett Nádason, Thaszáron és Garam- 
Újfalun s ez utóbbi helyen mint adminisztrátor is működött. 
1864 julius 29-én elnyerte az alsórakonczai plébániát. 1874 
augusztus 24-én felcserélte javadalmát a szobival, innen azon
ban már november 17-én visszatért Alsórakonczára. 1879 ju
lius 31-én a nemcsényi plébániába iktattatott be" a hol 
1880-ban helyettes, 1888-ban valóságos alesperes lett. 1899 
február 10-én esztergomi kanonokká neveztetett ki. - 

Primási Egyházi Levéltár. Cat. 15. Némethy 686.
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Jestraldói Maxencz 1 1 5 . 
Jeszenszky Ferencz 3 1 4 . 
Jezerniczky (Báhoni) Fe

rencé 3 0 2 .“
Joó (Kazaházi) Balázs 1 9 4 . 
Jordánszky Elek 4 2 9 . 
Josefit Ferencz 1 4 2 .
Julian 5 .
Juriga János 4 9 6 .

( K -
Káda István 2 9 1 .
Kajári Abrahám 8 1 .
Kajári Antal 1 3 2 .
Kajetán Miklós 1 4 8 .
Kakas László 8 0 .
Kálmán 4 2 .
Kálmáncsehi Domonkos

112.
Kálmáncsehi György 1 1 3 . 
Kálmándy Bálint 1 4 4 . 
Kamancsy Gergely 1 6 2 . 
Kanizsai János 6 7 .
Kantz Lázár 4 7 3 .
Kaplyorii László 1 2 9 . 
Kápolnai Jakab 1 1 0 . 
Kapornaki Mihály 1 7 2 . 
Káposztásmegyeri Albert 

1 3 7 .
Kapronczai László 1 7 6 . 
Kapronczai Márton 4 8 . 
Kapronczai 1. Mihályfy. 
Kapronczai 1. Paulini. , 
Kapry János 3 0 4 .
Kapus Bálint 1 0 6 . 
Karacsin» 1 7 .
Karancsberényi 1. Berényi. 
Kassai Bálint ,1 3 8 . 
Kaszaniczky Adám 4 0 8 . 
Kászonyi Márton 2 8 0 . 
Katai János 4 6 .
Kazaházi 1. Joó. .
Keglevich (Buzini) Zsig- 

mond 3 7 2 .
Kelemen 1 4 1 .
Keller György 4 1 0 .
Kellió (Sóvári) Miklós 3 3 7 . 
Kemény (Magyargyerőmo- 

nostori) László 3 7 7 . 
Kemp Mihály 4 6 4 .
Kény Ambrus 2 0 1 . 
Keresztély 6 0 .
Kerlai János 2 7 0 .
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Kerpchich András 2 1 1 . 
Kéry (Ipolykéri) János^2 9 0 . 
Kesseleőkeői ]. Majthényi. 
Kesztölczi Mihály 1 0 9 . 
Kétházi Pál 1 1 7 .
Kevendi 1. Székely.
Kien Jakab 1 5 2 .
Kilian 3 5 .
Király (Ogyallai) József 

4 1 2 . .
Királyfiai 1. Iványi. 
Királyhegyi Pál 8 3 . 
Kircher János. 2 6 5 .
Kis Balázs 7 1 .
Kis Dömötör 4 1 .
Kis János 1 6 2 .
Kisapponyi 1. Bartakovics. 
Kisdy Benedek 2 3 4 . 
Kisfaludy 1. Lipthay. 
Kis-Kolacsini 1. Zbiskó. 
Kiss (Monyoródi) János 3 2 6 ; 
Kissennyei 1. Sennyey. 
Kisvárdai Mihály 2 5 6 . 
Kittenberger István 5 2 7 . 
Klementini János 1 3 2 . 
Klimó György 3 5 1 . 
Klobusiczky (Zethényi) Fe- 

rencz 3 4 3 .
Kluch József 3 9 8 .
Knauz Nándor 5 0 0 .
Koleda György 3 7 6 .
Kollár István 4 2 8 .
Koller (Nagymányai) Ignácz 

3 5 8 .
Kollonics (Kollográdi) Zsig- 

mond 3 1 9 .
Kolocsányi György 3 1 8 . 
Kolozsvári Adóiján 1 3 8 . 
Komjáthi Antal 1 0 5 . 
Komlóssy Ferencz 5 2 1 . 
Kondé (Pókateleki) Miklós 

3 8 4 .
Konrád 6 5 .
Kónyafalvi György 1 6 4 .

Kopcháni (Papp) Márton 2 1 5 . 
Korompai, Péter 2 7 8 . 
Kovács Adám 4 3 8 . 
Kovacsóczy Mihály 2 1 0 . 
Kovacsóczy Mihály 3 0 7 . 
Kovalik János 4 2 7 .
Kozárdi László 1 0 1 . 
Körmendi Ferencz 1 5 9 . 
Körmendi Imre 2 8 4 . 
Körmendi János 1 2 5 . 
Körmendi Mihály 1 4 1 . 
Kőrösszeghi 1. Csáky. 
Kőrösy Márk 2 1 7 .
Kőrösy Zsigmond 2 6 6 . 
Kőszeghy János 2 2 1 . 
Kőszeghy Menyhért 2 7 1 . 
Kövesszarvi 1. Gosztonyi. 
Krammer Ferencz 4 1 0 . 
Kraíiz Alajos 4 7 1 . 
Kratochvila Mihály 4 3 5 . 
Krautmann József 4 5 7 . 
Kristóf 1 1 8 .
Krotky József 5 0 9 .
Kubinyi András 1 7 7 . 
Kubovics Pál 3 3 8 .
Kucsilics (Kuhulya) Péter 

1 4 8 .
Kulcsár András 1 4 0 . 
Kunics Zsigmond 3 9 3 . 
Kunisi Vincze 8 4 .
Kunszt József 4 5 6 .
Kurbély György 4 0 4 . 
Kusalyi Gergely 1 0 4 .
Kusid Benedek 66. 
Kussanics György 3 5 6 . 
Kutassy János 1 7 8 .
Kuthasi Tamás 1 0 8 . 
Kuthasy György 1 4 8 . 
Kürtösy András 3 1 3 .

L
Laabi Imre 1 0 5 .
Labsánszky Ferencz 3 1 7 . 
Laki 1. Kaczér.
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Lamy János 3 5 0 .
Lancharics Gergely 2 7 3 . 
Lánczi Péter 9 4 .
Láng János 4 3 9 .
Lardisi Tádé 1 1 8 .
Laskói Miklós 1 4 9 .
László 1 4 .
László 1 7 .
László 2 4 .
László 3 3 .
László 3 5 .
László 3 7 .
László 4 0 .
László 4 3 .
László 5 1 .
László 5 7 .
László 7 0 .
László 8 1 .
László 8 4 .
László 88.
László 1 0 1 .
László 1 0 6 .
László 1 4 1 .
Latkóczy György 2 8 3 . 
Lázár (Szöllősi) István 2 3 0 . 
Lázi és Berneczei 1. Ghil- 

lány.
Lehotai Kelemen 1 3 2 . 
Lépes Bálint 1 9 8 .
Letenyei István 3 4 8 .
Lévai Jakab 8 2 .
Lévai Márton 1 1 2 .
Lewei Mihály 5 7 . 
Lipovniczky (Lipovnoki) Ist

ván 4 7 9 .
Lippay (Zombori) György 

2 3 0 .
Lippay Mihály 1 0 1 .
Liptai Márton 88.
Lipthay (Kisfaludi) András 

4 6 0 .
Lipthay (Kisfaludi) Antal 

4 6 6 .
Lipthay Péter 1 3 6 .

Liptói Márton 8 4 .
Liptói Miklós 8 3 .
Lodomér 3 1 .
Lollok József 5 0 7 .
Lónyai András 2 5 7 .
Lőrét Bertalan 1 1 4 .
Lósy Imre 2 1 3 .
Lósy Mihály 2 6 8 . 
Lovasberényi 1. Bársony. 
Lovasi Imre 1 0 5 .
Lőcsei Miklós 5 8 .
Lőrincz 6.
Lőrincz 2 6 .
Lőrincz 4 2 .
Lőrincz 6 4 .
Lőrincz 68.
Lőrincz 68.
Lövöldi Péter 1 2 9 .
Lövöldy Ferencz 1 4 1 . 
Luby (Benedekfalvi) Imre

3 1 4 .
Lukács 2 1 .
Lukács 7 2 .
Lukács 8 4 .
Lukács 1 0 8 .
Lukács László 5 1 6 . 
Luzsénszky Joakim 2 5 1 . 
Luzsinszky (Rigliczei) László

3 7 9 .
Lüttichi Péter 1 3 7 .

M .
Madarasi Márton 1 1 1 . 
Maghalcsi András 9 6 . 
Magyarbéli 1. Bosnyák. 
Magyargyerőmonostori 1. 

Kemény.
Majer István 4 8 7 .
Majsch Jakab 4 6 8 . 
Majthényi (Kesseleőkeői)

Ádám 3 4 2 .
Majthényi (Kesseleőkeői) 

Adolf 4 8 1 .
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Majthényi (Kesseleőkeői)
Antal 4 4 4 .

Majthényi (Kesseleőkeői) 
Imre 8 3 1 .

Majthényi János 2 8 6 . 
Majthényi (Kesseleőkeői)

László 2 2 4 .
Makkoshetyei 1. Hetyey. 
Makófalvi Mihály 1 4 0 . 
Malatesta Kamill 1 4 8 . 
Mally János 5 1 5 .
Malonyai Pál 3 3 1 .
Man asses 8.
Marczel 5 .
Marczel 2 0 .
Mariani Péter 2 6 4 .
Márk 3 9 .
Márk 9 5 .
Márk 9 7 .
Markus Gyula 5 0 4 . 
Marmelli Donat 1 1 6 . 
Marsupini Ferencz 1 2 7 . 
Márton 3 .
Márton 3 0 .
Márton 5 4 .
Márton 68.
Márton 7 1 .
Márton 9 0 .
Márton 9 1 .
.Márton 9 3 .
Mártonffy (Csik-Harczfalvai) 

György 3 2 3 .
Massa Elek 5 1 5 .
Massmann Bernát 2 1 0 . 
Maszlaghy Ferencz 5 1 8 . 
Matalics György 3 3 2 .'
Máté 1 6 .
Máté 66.
Máthészy György 2 1 1 . 
Mattheics (Dombról) Mihály 

1 6 9 .
Mátyás 3 2 .
Mátyás 4 3 .
Mátyás 7 8 .

Mátyás 1 0 5 .
Matyasovszky László 2 9 2 . 
Mednyánszky (Mednyei és 

Mednyesi) Ferencz László 
3 2 3 .

Megyeri Bertalan 1 1 3 . 
Melegh (Persei) Boldizsár 

1 7 3 .
Melik János 1 7 0 .
Merai Tamás 8 9 .
Mérey Mihály 3 0 7 . 
Mészáros Imre 4 8 3 . 
Meszlényi Gyula 5 1 0 . 
Miháldi 1. Splényi.
Mihály 4 .
Mihály 2 4 .
Mihály 3 2 .
Mihály 3 5 .
Mihály 3 7 .
Mihály 6 1 .
Mihály 6 2 .
Mihály 6 3 .
Mihály 6 3 .
Mihály 6 3 .
Mihály 68.
Mihály 7 7 .
Mihály 8 5 .
Mihály. 9 2 .
Mihály 9 7 .
Mihály 1 1 1 .
Mihályfy (Kapronczai) 

György 1 9 1 .
Mihályi István 2 4 2 .
Miklós 5 .
Miklós 7 .
Miklós 8.
Miklós 1 0 .
Miklós 1 2 .
Miklós 1 2 .
Miklós 2 0 .
Miklós 3 3 .
Miklós 3 7 .
Miklós 3 9 .
Miklós 4 2 . -
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Miklós 4 8 .
Miklós 4 8 .
Miklós 5 1 .
Miklós 5 2 .
Miklós 5 4 .
Miklós 5 7 .
Miklós 5 9 .
Miklós 6 0 .
Miklós 6 3 .
Miklós 6 4 . /
Miklós 6 4 .
Miklós 6 5 .
Miklós 68.
Miklós 7 0 . '  .
Miklós 8 9 .
Miklós 9 1 .
Miklós 9 2 .
Miklós 9 2 .
Miklós 1 0 1 .
Miklós 1 1 0 .
Mikly István 1 4 5 . 
Mikófalvi Pál 8 4 . 
Mindszenti András 1 7 4 . 
Mindszenti György 9 2 . 
Miskolczi Máté 1 2 5 . 
Miskolczy Márton 4 4 1 . 
Módra György 2 0 2 . 
Molnár György 3 5 7 . 
Monoszlói András 1 8 1 . 
Monoszlóy Miklós 1 4 4 . 
Monyoródi 1. Kiss. 
Monyorókeréki 1. Erdődy. 
More (Csulai) Fülöp 1 2 7 . 
Mrák János 1 4 1 .
Musarelli János 1 3 8 . 
Müller János 2 9 4 .

N
N. 4 .
N. 6.
Nádasdy Ferencz 4 3 1 . 
Nagy Albert 2 6 5 .
Nagy Antal 8 3 .
Nagy Balázs 7 4 .

Nagy Balázs 1 1 8 .
Nagy István 3 3 0 .
Nagy István 3 7 8 .
Nagy János 3 0 5 .
Nagy Márton 7 2 . 
Nagybajom Gergely 1 4 5 . 
Nagybányai Jakab 1 3 2 . 
Nagybaíáti János 1 6 6 . 
Nagykomári Bálint 1 6 4 . 
Nagy-Lucsei Orbán 1 1 2 . 
Nagymányai 1. Koller. 
Nágymegyeri János 1 5 9 . 
Nagysarlói Gál 1 4 8 . 
Nagyszombati András 5 5 . 
Nagyváthy János 1 4 5 . 
Naláczi György 1 1 2 . 
Nándori Benedek 1 1 3 . 
Napragy Dömötör 1 1 8 . 
Náray György 3 1 0 .
Narniai Angelo 2 1 .
Necskei Ferencz 1 6 4 . , 
Nedeczky (Nedeczei) Adám 

Mihály 3 7 0 .
Nedeczky Ferencz Boldizsár 

3 2 3 .
Nedeczky Imre 4 0 8 . 
Nedeczky (Nedeczei) István 

3 4 5 .
Nemecskay András 2 7 8 . 
Nemesmiticzi 1. jaross. 
Németh (Dömötöri) György

,446\Németújvári 1. Batthányi. 
Nena 1 6 .
Neziczi (Dombról) János 1 7 5 . 
Nicolin 8.
Nigeczi Balázs 1 6 1 .
Nigrini Adám 3 0 7 .
Novák Miklós 1 6 9 .
Novák Miklós 1 8 4 .
Novák Miklós 2 0 2 .
Nunko 2 .
Nyáry (Bedeghi) Rudolf 4 8 4 . 
Nyási Dömötör 1 2 4 .
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Nyilasy Péter 2 0 5 . 
Nyir-Bátori István 1 1 6 . 
Nyitrai Mátyás 1 6 0 .
Nyitrai Pál 8 2 . 
Nyitraszerdahelyi 1. Szerda

helyi.
Nyitray Ferencz 8 4 .

0
Obersezei Dénes 1 2 0 . 
Ógyallai 1. Király. 
Okolicsányi Imre 3 8 5 . 
Okolicsányi (Okolicsnai) Já

nos 3 2 8 .
Okolicsányi Mihály 3 7 0 . 
Oláh Miklós 1 3 2 .
Olasz Pál 3 2 8 .
Olaszi János 6 2 .
Olaszy Kelemen 1 2 8 .
Orbán 2 2 .
Orbán Bálint 3 0 3 .
Orbovai 1. Jakusics.
Ordódy Gábor 3 4 9 .
Ordódy (Alsólieszkói) Tiva

dar 4 7 3 .
Ordódy Zsigmond 2 9 6 . 
Orgonista Lőrincz 8 3 .
Orosz Zsigmond 1 2 2 . 
Osgyáni 1. Bakos.
Osilói Pál 1 8 .
Ostfi (Asszonyfalvi) Miklós 

9 7 .
Otmár 12.
Óvári és Szent-Miklósi 1. 

Pongrácz.
Örmény Tamás 9 5 .
Özséb 10.

P
Paksy Farkas 1 3 8 .
Pál 6.
Pál 1 2 .
Pál 1 4 .
Pál 1 9 .

Pál 3 0 .
Pál 3 2 .
Pál 3 7 .
Pál 8 2 .
Pál 8 4 .
Pál (de Curia) 8 5 .
Pál 86.
Pál 9 1 .
Pál 1 1 4 .
Pál 1 1 6 .
Palásthy Pál 5 0 2 .
Pálffalvai János 2 4 3 .
Pálffy (Erdődi) Tamás 2 6 1 . 
Pálfy Péter 1 2 9 .
Paliznai Péter 1 0 3 . 
Palkovics György 4 3 3 . 
Pálosi András 9 1 .
Pály Mihály 1 2 1 .
Pápa 1 4 .
Pápai András 1 1 9 .
Pápai András 1 5 2 .
Pápai Márton 1 2 8 .
Pápay Gáspár 1 4 1 .
Pápay Kelemen 1 4 1 .
Pápay Pál 1 4 2 .
Pápóczi Osvald 9 6 .
Papp 1. Kopcháni.
Pármai Gellért 1 2 .
Pataki Balázs 1 3 7 .
Pauer József 4 3 7 . 
Paulikovics András 3 4 9 . 
Pauli ni (Vidaföldi) Miklós 

1 9 2 .
Paulini (Kapronczai) Péter 

1 4 3 .
Paulovics János 3 3 2 . 
Paunácz Mihály 4 8 7 .
Paxy Bálint 1 2 6 .
Paxy Ferencz 1 6 1 .
Péchy Mihály 1 4 9 .
Pécsi Albert 1 4 1 .
Pécsi Ferencz 1 3 0 .
Pécsi Jakab 66.
Pécsi Miklós 1 1 9 .
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Pécsi Péter 1 4 1 .
Pekrőczi Miklós 1 6 2 . 
Pelag 2 8 .
Peleskei Mihály 1 2 1 . 
Pellet József 5 1 1 .
Penczi János 9 6 . 
Pensaurói Lénárt 7 0 . 
Percsedi Mihály 1 4 1 . 
Peréni 1. Perényi.
Perényi Imrei3 8 8 . 
Perényi (Peréni) Károly 

4 0 3 .
Persei 1. Melegh.
Pesthi Lórin ez 1 0 2 ." 
Pesthy Albert 1 4 1 .
Pesti Gergely 1 2 0 . 
Pészaki 1. Bajzáth.
Péter 2 .
Péter 3 .
Péter 3 .
Péter 1 1 .
Péter 1 1 .
Péter 1 2 .
Péter 1 3 .
Péter 2 2 .
Péter 2 7 .
Péter 3 5 .
Péter 3 7 .
Péter 3 8 .
Péter 3 8 .'
Péter 4 3 .
Péter 4 3 .
Péter 4 6 .
Péter 4 6 .
Péter 4 9 .
Péter 5 0 .
Péter .5 1 .
Péter 5 1 .
Péter 5 4 .
Péter 5 4 .
Péter 5 5 .
Péter 5 7 .
Péter 5 8 .
Péter 66.

Péter 66.
Péter 68.
Péter 7 0 .
Péter 7 6 .
Péter 8 2 .
Péter 8 3 .
Péter 8 4 .
Péter 8 4 .
Péter 8 5 .
Péter 86.
Péter 86.
Péter 88.
Péter 9 3 .
Péter 1 0 2 .
Péter 1 0 7 .
Péter 1 1 3 .
Péter 1 1 3 .
Péter István 1 0 5 .
Péterffy András 2 8 4 . 
Péterffy (Somoskeői) Fe- 

rencz 3 3 8 .
Peterházy János 2 9 7 .
Pethe (Hetesi) Márton 1 8 3 . 
Petho 5 .
Petróczy Tamás 3 3 0 . 
Peverelly Jeromos 3 4 6 . 
Piacenzai Miklós 1 1 6 . 
Piácsek János 4 2 5 . - 
Pilzeni János 5 0 .
Piszter János 2 5 2 .
Pisztes Tóbiás $ 1 6 .
Plagai László 5 0 .
Pográni Benedek 1 0 1 . 
Pográni István 88. ' 
Pohronczi 1. Szelepcsényi. 
Pókateleki 1. Kondé.' 
Poklostóy Máté 1 4 7 . 
Polzmann Boltizár 1 7 2 . 
Pongrácz (Szentistváni és 

Óvári) Gáspár 3 4 5 . 
Pongrácz (Szentmiklósi és 

Óvári) György 2 7 4 . 
Pongrácz (Szentmiklósi és 

Óvári) Imre 3 0 1 .
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Pór Antal 5 2 0 .
Posgai János 2 0 3 .
Posgay Miklós 2 4 9 .
Pousa 3 .
Pousa 1 3 .
Pozsegai Miklós 1 1 7 . 
Pozsonyi Ákos 1 1 6 . 
Pőstyéni Tamás 86.
Prágai Konrád 9 5 .
Pribyla József 4 6 0 .
Prikkel János 4 2 4 .
Prioli György 1 1 6 . 
Privigyei Bálint 1 6 2 .
Projer Miklós 1 9 6 .
Proschio János 1 1 2 .
Púcs Márton 3 4 8 .
Puer 1. Gyermek.
Putanics Márton János 3 1 0 . 
Püsky János 2 2 5 .
Pyber (Gyerkényi) j  ános 1 0 6 . 
Pyber (Gyerkényi) László 

2 9 9 .
Pyber (Gyerkényi) Pál 3 3 3 .

R
Ráczkövi Ambrus 1 9 3 . 
Radéczy (Zemchei) István 

1 5 9 .
Radossényi Márton 2 6 0 . 
Radossényi Miklós 2 7 3 . 
Radulf 3 8 .
Rajcsányi Mihály 1 4 5 . 
Rajner Lajos 5 1 4 . 
Rakonaky Antal 1 5 5 . 
Rauscher Jakab 3 3 5 . 
Rauscher Miklós 4 1 2 . 
Récsey István 2 5 5 . 
Reczenczi János 1 0 6 . 
Rekcsi Pál 9 2 .
Renald 1 7 .
Renald 3 6 .
Rendek József 4 9 5 .
Révay (Sklabinai és Tre- 

bosztói) Antal 3 6 5 .

Révay László 3 2 0 .
Révay Miklós 2 5 2 .
Révay (Révai) Pál 3 4 3 . 
Ribini János 2 6 8 . 
Riboticzky Lénárd 2 0 9 . 
Richvaldszky György 3 7 4 . 
Riczinger György 4 0 7 . 
Rigliczei 1. Luzsinszky. 
Rihard 9 .
Róbert 1.
Róbert 3 .
Róbert 1 5 .
Robik János Alajos 3 1 8 . 
Rodek György 2 7 7 . 
Roderik 1 1 4 .
Rohodi István 1 1 4 . 
Rohonczy Isván 2 5 4 . 
Román 1 9 .
Ronfeldt János 1 0 6 .
Roseti Lázár 1 2 7 .
Roszival István 5 1 8 . 
Rozgonyi Simon 7 8 .
Ruber 1. Veres.
Ruby Miklós 1 1 5 . 
Rudabányai Gergely 1 2 8 . 
Rudnay (Divékújfalusi) Sán

dor 4 1 5 .
Rudnyánszky (Dezséri) Jó

zsef 4 5 4 .
Rudnyánszky (Dezséri) Sá

muel 4 4 8 .
Rumer Bálint 2 2 1 . 
Rumpheld János 2 3 0 . 
Rutkay Ignácz 2 8 5 .

S -
Sabariensis 1. Szombathelyi. 
Salai Miklós 5 0 .
Salamon 6.
Salamon 2 2 .
Salamon 2 8 .
Salamon 3,6 .
Salgovics Ádám 2 6 5 .
Sáli Jeromos 1 4 0 .
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Salix (Felbarthali) János 2 8 0 . 
Samassa József 4 9 7 .
Sándor 5 .
Sándor 6.
Sándor 6 2 .
Sándori Tamás 1 1 4 .
Saray Tamás 1 1 8 .
Sardiniai Fülöp 4 0 . 
Sárvár-Felső vidéki 1. Szé

chenyi.
Saul 9 .
Sbardellati 1. Dudics. 
Scherffenberg János 5 7 . 
Schirgl András 4 6 9 . 
Schlegel Mátyás 2 5 6 . 
Schleger György 2 8 3 . 
Schlick István 5 2 5 .
Schmidt Gergely 3 4 0 . 
Schneider József 4 4 0 . 
Schopper György 4 9 2 . 
Schvehla Márton 2 6 6 . 
Schwartzer János Lajos 3 8 0 . 
Schwarzenberg Ernő 4 2 1 . 
Sedeck 5 .
Segesdi Ambrus 1 1 3 . 
Segesdi Antal 1 1 8 .
Segesdi Bálint 1 2 8 .
Sellyéi András 1 0 3 . 
Senkviczi (Gerbichich) Márk

2 4 8 .
Senkviczi Mátyás 2 1 2 . 
Sennyei (Kissennyei) István 

222.
Sennyey (Kissennyei) István

2 6 7 .
Seteczki (Svetecska) György 

2 4 3 .
Simándi István 2 3 4 .
Simon 8 4 .
Sirini Mihály 1 7 1 .
Sixtus 1 3 .
Sklabinai és Trebosztói 1. 

Révay.
Skoda (Dombról) Péter 1 6 5 .

Skultéti Konrád 4 6 . 
Soklyói Péter 8 9 .
Soklyósi Péter 1 2 6 . 
Soklyósy László 1 4 4 . 
Somogyi Károly 4 8 5 . 
Somoskeői 1. Péterffy. 
Soóki Dömjén 1 0 6 .
Soóki Miklós 9 5 .
Soós (Sóvári) László 8 1 . 
Sothonos 5 .
Sóvári 1. Kellió.
Sóvári 1. Soós.
Spáczay Pál 3 2 7 .
Splényi (Miháldi) Ferencz 

3 8 7 .
Stipsics Ferencz 4 1 9 . 
Straiter József 4 3 5 . .
Sugra János 6 0 .
Sujánszky Antal 4 9 4 . 
Suskovics Péter 1 7 0 . 
Sümegi Imre 9 3 .
Svetecska 1. Seteczki.
Sylla Gáspár 2 4 8 .
Syma Márton 1 1 4 .
Szabó András 3 8 5 .
Szabó (Dalafalvi) János 4 6 8 . 
Szabó József 4 7 4 .
Szájbélyi Henrik 4 7 2 . 
Szakácsy Lőrincz 1 1 8 . 
Szakálos János 1 6 3 .
Szalay József 4 0 1 .
Szántó Miklós 1 6 9 . 
Szántóífy Antal 4 8 2 . 
Szántói Ambrus 9 9 .
Szántói Miklós 8 5 .
Szász János 7 0 .
Szászy (Alszászi) János 2 7 9 . 
Szathmári Ferencz 1 3 0 . 
Szatmári Mihály 1 2 7 . 
Szatmárnémeti Kelemen 1 0 0 . 
Széchenyi György 2 3 8 . 
Széchenyi Mihály 4 0 . 
Széchenyi (Sár vár-Felső vi

déki) Miklós 5 2 6 .
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Szécsi Miklós 8 4 .
Szegedi Albert 1 6 3 .
Szegedi Ferencz Lénárd 2 5 9 . 
Szegedi Mihály 1 6 2 . 
Szegedi Mihály 2 7 9 . 
Székely (Kevendi) János 1 3 0 . 
Szekfű Ferencz 4 5 3 . 
Szelepcsényi (Pohronczi) 

György (2 4 5 .
Szelepcsényi (Pohronczi) Fe

rencz 1 9 5 .
Szelestei 1. Gosztonyi. 
Szemerédi Balázs 9 3 . 
Szemerédi László 9 7 . 
Szemes György 4 6 2 . 
Szentbenedeki Ferencz 2 4 8 . 
Szentesi Kerubin 1 4 1 . 
Szentfalvai János 1 3 7 . 
Szentgyörgyi Ferencz 2 5 7 . 
Szentilonay József 3 ,5 3 . 
Szent-Istváni és Óvári 1. 

Pongrácz.
Szenti ványi (Szenti ványi)Ra- 

fael 3 6 9 .
Szentkereszti Tamás 9 9 . 
Szentlászlói László 9 2 . 
Szentmártoni János 6 4 . 
Szentmiklósi és Óvári 1. 

Pongrácz.
Szentmiklósy Miklós 1 4 7 . 
Szentpéteri Balázs 8 3 . 
Szentpétery István 2 8 5 . 
Szenttamási 1. Zongor. 
Szepesi András 9 1 .
Szepesi Gáspár 9 5 .
Szerafin 2 2 .
Szerdahelyi (Nyitraszerda- 

helyi) Gábor 3 8 1 .
Szeredi Bereczk 1 0 1 . 
Szerémi György 1 6 3 . 
Szerémújlaki András 1 3 6 . 
Szigligeti Jakab 1 1 1 . 
Szilányi Ferencz 5 1 1 .
Szily András 2 7 1 .'

Szily Ferencz 4 3 7 .
Sziny Tamás 1 3 7 . 
Szombathelyi (Sabariensis) 

János 1 9 9 .
Szondi Gergely 8 3 .
Szondy Pál 1 4 0 .
Szöllősi 1. Lázár.
Szöllősi Lőrincz 1 2 5 . 
Sztankovics Antal 4 4 2 . 
Sztankovics János 2 2 3 . 
Szuhai István 1 8 7 .
Szuppan Zsigmond 4 8 1 . 
Szügyi Miklós 4 4 .

T
Tahy Gergely 1 7 1 .
Talabér Boldizsár 4 2 8 . 
Tamás 7 .
Tamás 8.
Tamás 2 4 .
Tamás 3 3 .
Tamás 3 6 .
Tamás 3 7 .
Tamás 3 9 .
Tamás 4 4 .
Tamás 4 7 .
Tamás 4 7 .
Tamás 6 1 .
Tamás 6 5 .
Tamás 6 7 .
Tamás 7 0 .
Tamás 88.
Tamás 9 1 .
Tamás 9 6 .
Tamás 1 0 1 .
Tamás 1 0 7 .

. Tamásy János 1 4 8 . 
Tapolcsáni Gergely 7 1 . 
Tapolcsáni Kelemen 9 9 . 
Tapolcsányi Mihály 1 7 5 . 
Tapolczai Benedek 9 3 . 
Tapolczai Gellért 1 0 5 . 
Tarkó (Emőkéi) Béla 4 1 1 . 
Tarnóczy Mátyás 2 5 2 .
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Tárnok Balázs 8 4 .
Tasnádi Tamás 1 2 9 .
Taszári László 1 1 1 .
Telegdi György 2 4 9 . 
Telegdi János 
Telegdi László 1 7 7 .
Telegdi Lukács 1 3 8 . 
Telegdi Miklós 1 6 6 .
Telegdi Tamás 4 6 .
Telegdy Miklós 68. 
Temesvári Miklós 9 0 . 
Teobald 1 .
Thakaró Gergely 1 2 1 . 
Thalassy Ambrus 1 8 7 . 
Thami János 1 9 2 .
Tharatai Tamás 1 0 4 . 
Tharnóczai Tamás 1 0 6 . 
Thomasinovics János 1 7 6 . 
Thornai Benedek 1 7 3 . 
Thúróczi Bálint 9 1 .
Thurssi Tamás 66.
Thúry Gergely 1 2 3 .
Thúry Lőrincz 1 4 5 .
Thurzó Zsigmond 1 2 1 . 
Tibold 3 3 .
Tofeni László 8 3 .
Toldi Csóka János 4 L 
Tolnai Miklós 9 1 .
Tompa László 4 0 9 .
Tompa Tamás 8 9 .
Tonch András 7 0 .
Tordai János 2 0 4 .
Tordai Lukács 1 1 0 .
Tordai Salathiel 1 2 2 . 
Tordassi Mihály 9 0 .
Torday (Bocsi) Péter 1 6 3 . 
Tornai Benedek 8 3 .
Tornai István 1 2 6 .
Tornaijai Miklós 7 0 .
Tóth Imre 4 5 9 .
Tóth László 3 5 5 .
Török N. 1 7 5 .
Török (Derecskéi) János 1 6 2 . 
Török Mihály 1 3 6 .

Tövisi Miklós 6 3 .
Tövisi Tamás 5 9 . 
Trakostyáni 1. Draskovich. 
Treutul István 5 9 .
Trevisoi Simon 9 8 .
Trivultii György Mária 2 9 9 . 
Túrányi Márton 3 6 9 .
Túráz Mihály 3 2 8 .
Túri Fiilöp 8 4 .
Túróczi Bereezk 1 0 4 . 
Turóczi Péter 7 1 .
Túroni Mihály 1 0 3 .

U
Ubald 3 .
Ubald 9 .
Udvardi Tamás 7 1 .
Ugróczi János 2 0 9 .
Újlaki András 1 3 6 . 
Újvárosi 1. Esztergomi. 
Újvárosi János 3 5 .
Újvárosi János 1 3 7 . 
Újvárosi Lázár 9 7 .
Újváry István 3 1 2 . 
Ujvendéghy János 3 3 5 . 
Ungerschützi 1. Berchtoldt. 
Upori István 7 5 .
UrbanoVi 1. Benyovszky. 
Uriás 2 .
Urkundin 2 7 .
Ürményi Gergely 8 0 . 
Ürményi (Ürményi) Péter 

4 2 1 .

V
Váczi András 1 2 7 .
Vadkerti János 1 4 0 .
Vajgel János 1 8 8 .
Valeriáni Ede 2 1 6 .
Vancsay János 4 0 3 .
Váradi János 1 2 7 .
Váradi Péter 1 0 7 .
Váraljai Kelemen 1 0 6 .
Vári Péter 9 0 .
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Váry András 1 3 8 .
Vasadi Fülöp 6 7 .
Vásárdi Miklós 9 9 . 
Vásárhelyi Mátyás 1 7 3 . 
Vaskovics István 2 7 9 . 
Vásonkeői 1. Zichy.
Vasvári György 2 1 2 . 
Vasvári Tamás 1 0 0 .
Vasy Ambrus 1 4 7 .
Vay Ferencz 1 2 9 .
Vegliai István 7 1 .
Velikey András 1 3 8 . 
Velikey György 1 7 1 . 
Velikey János 1 5 9 .
Venczel 9 3 .
Venczell Antal 5 2 2 . 
Vendégi Mihály 1 0 5 . 
Vetiecoi Péter 1 0 5 .
Vépy Benedek 2 7 9 . 
Verancsics Antal 1 4 9 . 
Verebélyi András 1 2 8 . 
Verebélyi János 8 3 . 
Verebélyi Mihály 1 2 6 . 
Verebélyi Miklós 8 3 .
Veres (Ruber) Pál 1 9 3 . 
Veresmarty Bálint 1 1 1 . 
Veszteniczi Miklós 1 0 2 . 
Vezekényi Dávid 1 0 3 . 
Vezinger Károly 5 2 5 . 
Viber József 4 5 8 . 
Vicedominisi Máté 7 3 . 
Vidaföldi 1. Paulini.
Vilt József Ignácz 3 9 0 . 
Vilmos 2 .
Vincze 6.
Vincze 9 .
Vincze 1 1 .
Visegrádi Bereczk 1 0 3 . 
Vitnyédy Ferencz 2 6 3 . 
Vizkeleti István 88.
Vizy György 1 2 0 .
Vörös Miklós 4 0 .
Vrana (Hlozsai) István 4 2 7 . 
Walter 2 .

Walter Gyula 5 2 3 . 
Willibald 3 .
Wos 5 .
Wytka 1 3 .

Z

Zacsnori 1. Zarmacsi.
Zádori János 5 1 2 . 
Zakalinszky István 1 5 5 . 
Zákáni Tamás 8 9 . 
Zakornyay János 1 4 8 . 
Zalanka János 8 5 .
Zalathay József 1 7 2 . 
Zalatnaki György 1 9 7 . 
Zalka János 4 7 7 .
Zana Gergely 86.
Zaremba (Bnini János) 1 9 2 . 
Zarmacsi (Zacsnori) István 

1 2 3 .
Zathay Balázs 1 4 6 .
Zbiskó (Kis-Kolacsini) Jó

zsef Károly 3 5 3 .
Zegray Miklós 5 9 .
Zelei Ferencz 9 2 .
Zeleméri János 1 6 6 .
Zemcsei 1. Radéczy.
Zempczi Gábor 1 6 4 . 
Zethényi 1. Klobusiczky. 
Zichy (Vásonkeői) Ferencz

' 3 4 1 .
(Zichy György 2 7 4 .
Zichy (Vásonkeői) Pál 3 3 1 . 
Zlatári Mátyás 1 9 5 .
Zlatári Simon 1 6 3 .
Zlatinai György 1 9 9 . 
Zólyomi János 2 3 5 .
Zombori 1. Lippay.
Zongor (Szenttamási) Zsig- 

mond 2 6 0 .
Zováti János 5 8 .
Zubogi Lukács 1 0 2 .
Zucio 3 3 .
Zsembery György 3 0 4 .




