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M id őn  a’ pesti .királyi egyetem hittudományi kara, a’ 
„magyar kath. clerus érdemeiről“ szóló kérdést, meg· 
fej lés végett kitűzte, korunk legkiáltóbb szükségeiből 
szakító azt ki. Tapasztaljuk ugyanis, hogy a’ clerus sok
féle oldalról támadtatik meg. —· Tudja ugyan ő , mikép 
a* vélemények vihara magától elenyészni szokott, de iga
zai védelmében fölszólalni mégis szent kötelessége, mert 
egyébként áz volna ellene, és méltán, legigazságosabb 
vád>, ha ezt tenni elmulasztaná. A’ megtámadás legfőbb 
oka a’ javak birtoka. Midőn Borsód országgyűlési köve
te, ezen tárgyról országgyűlési tudósításait olvasá, a* me
gye teremében', mikép nyilvános lapok értesítőnek, síri 
csend vala, ’s az eredmény az lett, hogy: „alszik az 
m ost, és aludni is fog még sok időig, de fel fog köt
tetni országgyűlésről-országgyülésre, és ha a’ kezdemény 
dicsősége e’ pontban Borsódé, a’ kivitel diadala az egész 
honé leend.“ — Ha világ-eseményekből, a’népek életé
ben fölmerült hasonló lépések eredményeiből következé
seket lehet huzni, úgy illy dicsőséget hazánknak mi csak 
akkor tudnánk óhajtani, ha romlását szeretnék látni. ·— 
A’ kor szüksége kívánta tehát, hogy a’ clerus ellen 
gördített kíméletlen vádak irányában, részéről kimutát- 
tassék: mit tett ő hazai alkotmányunk hajnalától kezdve, 
nemcsak egyházi körében, hanem a’ nevelés és okta
tás, polgárzat és irodalom, szóval hazánknak minden tekin
tet bcni jólléte ’s fölvirágzására nézve. E’ kérdés roppant
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kiterjedése miatt, a* magyar egyház dicső férGainak, az 
egyház és pofgárzat, ’s a’ tudományok fölvirágoztatása 
’s az egész nemzet érdekében tett fényes tettei, olly bő
ségben tűntek föl előttünk, hogy a’ legdicsőbb adatok 
tengerében mintegy elveszítve látók magunkat. Azért, 
hogy a’ kérdést minél rendszeresebben tárgyaljuk, és 
hogy a’ munkát mindenkor könnyű móddal gyarapítani le
hessen, olly alakba igyekeztünk azt önteni, miszerint 
rendszeres állásánál fogva, bármelly czikkére nézve, az 
mindig bővíttethetik. Ezen rendszernél fogva fejtegetni 
kívántuk előszer a’ magyar egyház fejlődését, alakulá
sát, és ezzel a’ clerus egyházi, ’s polgári állása kelet
kezését; mert ennek, hogy ő körében munkálkodhassék, 
megelőzőnek kellett lenni. Haladánk pedig á’ legszoro
sabb időszaki rendszerben; az idézeteket kitevénk, ’s az 
adatokat leginkább oklevelekre és hazánk egyéb törté
neti kiforrásaiból merített bizonyítványokra épiténk. A’ 
követségekre nézve megjegyezni kívánjuk, mikép a’ pol
gári érdemszerzés ezen fényes pályáján haladott nevezetes 
férGak történetét, eddig előttünk senki sem tárgyalta. 
Az irodalomra, kivált az újabb korit illetőre nézve, bár
mikép óhajlánk a’ nevezetesb íróknak legalább föéletvo- 
násait érinteni, azonban, hacsak e’ munkát fölöttébb 
messze nem terjesztjük, mindazt érintetlenül hagyni kény
telenek valánk. Végül, minthogy illy munkában, a’ kitű
zött kérdés állásánál fogva, egy tárgyról és személyről 
mindent egy helyen elmondani nem lehet, név- és tárgy
mutatót, mennyire lehetséges, tökélyeteset, fűggeszténk 
a’ munkához.
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E L Ő I S M E R E T .

1.  A’ magyar egyház élőkor*.

Századok gördültek az enyészet örvényébe, hogy az ös 
magyarok Á zs ia  kebeléből e’ földre kijővén, azt diadal· 
mos fegyverrel meghódították. Ezen idők számtalan rop· 
pánt változást idéztek elő ; országok halomra dűltek, né
pek és n e m z e te k , részint a’ minden rósz leggonoszabb 
mételye, a’ b e l villongások által fölemésztetve, részint a' 
kegyetlen hódítók öldöklő fegyvere által elpnsztittatva, 
polgári állásukat vagy végkép elvesztették, vagy egé
szen más alakot öltének. De nemzetünk, századokon át 
is, daczára minden ellene tódult viharoknak, nemzeti füg
getlen állását, polgári alkotmányát, keleti sajátsága nyel
vét mindeddig állhatatosan megtartotta. —- Ha kévésé 
visszatekintünk a' magyar ősöket e' föld birtokában meg
előzött rokon népek viszontagságaira, azt találjuk, hogy 
a’ hunnusok é s  avarok, ámbár népeket leigázó hódításaik 
által, a’ hatalom magas polczára emelkedtek, mindazáltal 
birodalmuk k evés idő múlva összeroskadott, és roskadá- 
sával őket eltemette; mert hiányzott, mi amaz ős nem
zeteket a' szomszéd népekkel összeolvasztotta, ’s mint
egy teslvér ileg  egybekötötte volna, ök  legyőzőiének, or
száguk ’s hazájuk elpusztult, és velük elpusztulának ők 
is. — Ki mondja meg, nem ezen sors várakozik-e nem
zetünkre i s ,  ha az a’ hullámzó népek viharai közölt, mi
előtt a’ fölingerlett szomszéd nemzetek boszujának sólyát 
érezte vo ln a , jókor ama’ kószálnál ki nem köt, hol rol- 
találta a’ boldogító nemlőt, az egyházat, melly tanítása 
által a’ szilaj indulatból kivetkezteté, és a’ szomszéd né
pekkel közelebbi barátságos viszonyba hozá. Ez időszak
ban ugyanis a' görögök, németek, francziák, és a’ többi 
népek, mellyekkel a’ magyarok közelebbi érintkezésbe 
jövőnek, már az egyház hívei voltak, *s az európai né
peknél e ’ századokban átalános volt ama’ törekvés, mi
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szerint, a’ pogány tévelygésből kivetkezvén, a’ keresztény 
hit boldogító tanítását elfogadják, így már a’ hetedik szá
zadban a' déli vindus tótok, nyolczadikban az északiak, 
kilenczedikben a' bolgárok, morvák, és 894-ben Borzi- 
woj vezér alatt a’ csehek; 965-ben Mesko alatt a’ len
gyelek és sileziaiak; 988-ban nagy Lodomer alatt az 
oroszok; 996-ban Olav alatt a’ nórok; 1000-bén Olof 
alatt a’ svédek a’ kér. hitre tértek. Ezek közt foglalt 
dicsó helyet a’ magyar nemzet is, melly, temérdek vér
ben eipatakzó harezok után, szinte az egyház kebelébe 
tért; és az, tanítása által, a’ mindig tovább fejlődő mi
vel lség magvát a’ nemzet kebelébe elhintvén» nem csak 
a' sirontúli, a’ mi főfeladata, hanem polgári jólléte- ’s  
boldogulásának is alapját létévé.

Dicsőségére válik az mindenkor nemzetünknek, hogy 
itt.megtelepedése után század alig folyt le , már a’ kér. 
hit elfogadására hajlandónak'mutatta magát; és kérdés 
mit kell inkább csodálnunk, a’ hit-tanítók buzgalmál-e, 
vagy a’ magyar ősök jóra hajló nemes tulajdonait. Ök 
hadtudományi avalotlság, és harczias lelkűiét állal fölül
múlván az ekkori népeket, legyőzték azokat: de midőn 
a’ pogányságból kivetkezőnek, és a’ kér. hitet elfoga
dók * önnönmagukon győzedelmeskedének.

2. Keresztény b it terjedése hazánkban sz. István e lő tt
Század alig múlt el, hogy a’ magyarok e’ földet elfog

lalták, midőn számos vérengző csaták után, Géza vezér alatt, 
a’ kér. hitre hajlónak. Piligrín, a’ Iorki püspök, hitoktatás 
végett hazánkba hivattatván *) több buzgó szerzetest kül-

I) Piligrín VII. Benedek pápához intézett levelében mondja: „Ab hao 
praefata Htingarortim gente multis precibus invitabar venire, aut 
missos meos in opus erangelii illuc dirigere. Ad quos dum transmit
terem satis idoneos viros ex Monachis, Canonicisque Presbyteros, 
atque de singulis ecclesiasticis gradibus clericos, et vita et omni con
versatione illorum sic ordinata, quemadmodum in gestis Anglorum di
dici; tantum divina gratia suis institutionibus fructum statim mini
stravit , ut ex iisdem nobilioribus Hungaris utriusqne sexus catholi
ca fide imbutos, atque sacro lavacro ablutos, circiter quinque millia 
lucrarentur·“  Ludewig Script. Herum. Germ. Vol. II. coi. 365— 9. és 
Inchofler Annál, Reel, ad an. 980. Acia SS. Hung. P. II. p. 41.



dőlt e’ földre, kik a' kér. bitet oily sikerrel terjesztet· 
lék, hogy a’ főranguak közül is , kevés idő leforgása 
alatt, ötezeren fölvették a* kereszlséget. Illy örvendetes 
eseménytől áthatva irt Piligrin 974-ben VII. Benedek pá
pához, tudósítván őt a’ dolog szerencsés folyamáról: mi
kép a’ magyarok közül számosán térnek az egyházba, 
hogy keresztelésre örvendve viszik a' szülék gyerme
keiket, az Üdvözítő tiszteletére buzgó énekeket zenge- 
deznek, és azt keresztény rabszolgáiknak sem tiltják, sőt 
többen azoknak szabadságát Is visszaajándékozzák. így  
első föltünése alkalmával a' keresztény bit, a’ szenvedő 
emberiségre nézve, nálunk is áldással gyümölcsözött.

A’ buzgó térítők oktatása állal igy ülteltetell át a’ 
keresztény bit e’ földre. Az evangeliomi mag el lévén 
hintve, lassanként a'szivek elkészülének, hogy a’ nem
zet kebeléből is váljanak férfiak, kik honosaik között ket
tős buzgalommal, ’s igy eredménynyel is terjeszthessék 
a’ hitet. —  Helyesen kétkednünk nem lehet, habár tör
téneti adatokkal nem bírunk is , hogy azon szerzetes fér
fiak, kiket Piligrin püspök a’ magyar földre küldött, kik
ről ő , mint tanításban eléggé alkalmatos férfiakról emlé
kezik, a’ népet annak saját nyelvén nem oktatták volna, 
mert minő eredményt reményihetének ők, az evangeliom- 
nak idegen ajkon hirdetéséből olly nép közölt, melly 
harczokban találta gyönyörét, ka saját nyelvén hozzá 
nem szólották volna. Géza vezér alatt tehát a’ keresz
ténység növekedésének alapja illykép letétetvén, azt 
nagyra emelni dicső fiának, sz. István apostoli királynak 
hagyatott főn.

3. Szent István erényei és hitbuzgalma.

Szent István, atyja állal dicséretes buzgalommal kez
dett utón tovább haladván, a’ munkál tökélyre vitte. Ö, 
a’ dicső elmetehetséggel ékeskedő fejedelem, tévé az 
egyház és polgári állásnak amaz erős talpkövét, melly 
századokon át, a’ minden oldalról tóduló viharok közölt 
is, a’ nemzetet megoltalmazta. Valahányszor pedig az ál
tala kitűzött szabályoktól, és sarkalatos polgári törvé-

A’ wayrwr egykái élékor». 3



4 Előismeret,

vényedtől eltéri a' nemzet, mindannyiszor vétségének 
kemény büntetését és keserű gyümölcsét vala kénytelen 
tapasztalni. — ö  a’ hajdankor fejedelmei közt a’ törté
netben mindenkor a' legdicsöbb polczon fog állani. Al
kotmányt adott a’ nemzetnek, szellemi fejlődésre utat 
nyitott előtte. Az igazság kiszolgáltatását, a’ nevelés 
ügyét, mennyire a’ kor kivánata ekkor magával hozta, 
elintézte; nevezetes építései által a’ mesterségek élede- 
zését mozdította elő. A’ magyar utasok számára Roma, Je
rusalem, Conslantinápoly és Ravenna kebelében alapított 
jeles intézetei által pedig, népének az európai nemzetek
kel való közlekedését eszközlölte.1) De mind ezekre néz

i) Ai) * * * * * * * 9 középkor szellemét ama’ kegyes intézetek, mellyeket ez idők hoz
tak a9 népek életében létre, legszebb vonásokban tüntetik elő. Ekkor 
keletkeztek a9 kereszténység szellemétől áthatott nemzetek közt a* 
jótékony társulatok, testvérületek, szövetségek és számos illy rokon 
szellemű intézetek, mellyek a9 templomok 9s kórházak alapítása által 
Isten dicsőítését, és a* sínylődő emberiség fölsegélyését tűzték ki 
czélul. Ekkor Europa jelesebb városaiban, az utasok és vándorok eny- 
helye- 9s menedékéül, ingyen-fogadók alakulának. lloma, Cons tanti- 
nápoly 9s Jerusalem valának ama9 városok, hova a9 népek figyelnie 
leginkább függesztve vala. Eme9 városok csodáit szemlélni, a9 szent 
földet meglátogatni, a9 kereszténység dicső bajnokainak sírjánál ma
gas tettekre hevülni , vagy a9 művészetet más országokba innét át
ültetni, minden nemzetekből, évenként nagy számmal jelenének itt 
meg az utasok, 9s ingyen fogadtatást és ápolást ujxrtek. A9 fran- 
cziák, angolok, németek, spanyolok, portugallok, irhoniak, skotok, 
nápolyiak, florencziaiak, velenczeiek, lengyelek, sveiczok, hollandok 
stb. bírtak illy intézetekkel Romában, mellyek a9 magyar alkotmányt 
megelőzött, vagy követett évtizedekben jöttek létre. Ez a9 középkor 
nemes gondolkodásának olly dicső vonása, melly előtt az anyagiak 
után olly igen kapkodó, 9s mindenből nyerészkedést űző eme9 kornak mél
tán elpirulni lehet.— Sz. István tehát, hogy népét illy módon is az 
európai népekkel szorosabb kapcsolatba hozza, Roma, Jerusalem^ Coii-
stantinápoly ’s Ravenna kebelében amaz intézeteket alapította. Miket 
pedig a9 tettekben illy dicsőén nyilvánuló keresztény szeretet, a9 Krisz
tus egyházába tért népek részéről, ez időben létrehozott, Roma nem*

, csak föntartotta, hanem időről-időre gyarapította is, úgy hogy aniaz
örök várost; az emberi szeretet gyakorlatában, méltán példányul lehet
tekinteni. Evenként százezerekre megy az utazók száma, kik a9 világ
legtávolabbi részéről ide vándorolnak és ápolást nyernek. Itt föltalálja
az utazó a9 kolostorokat, 9s azokban a9 nyájas fogadókat, kik az el
tikkadt utas- és zarándokoknak ingyen, kér. szeretetből enylihelj et ’s
táplálékot adnak. Ha kérdezzük: mi lelkesítette és lelkesíti áldoza- 
zataikban az illy intézetek létrehozóit 9s fontai tok ? azt találjuk, hogy 
nem a9 gazdag kamatokkal fizető részvények, és múlandó javak utáni



1 ’ matrnr egyház eléhor«. 5
ve legtöbbet tett ö, midőn a' hit terjesztésén ’s országé· 
ban az egyház megalapításán csüggedellen buzgalommal 
fáradott, ezen  intézkedése által minden időre jóltevén 
népével. Ezek által ő olly állásra emelte a’ nemzetet, 
hogy hír, d icsőség ’s jóllétre nézve az ekkori népekkel 
bizton m érkőzhetett, miért alattvalóinak annyira bírta is 
szeretőiét, hogy holta után három évig gyászolták ötét, 
’s az országban semmi táncz, muzsika, vagy zajos mu
latság a ’ gyászos csendet föl nem zavarta,1) eleven je· 
leni annak, hogy alattvalóinak valóban kegyes és sze· 
rető atyja vala.

4 . Sz. István á lta l alapított püspökségek-

Mint bölcs fejedelem jól tndla sz. István, hogy a’ 
köztársaságok boldogságának talpköve a’ vallás, és hogy 
a’ nélkül emberi társaságok főn nem állhatnak; azért fe
jedelmi gondját oda fordította, hogy a’ fejledező vallást 
országában teljes virágzásra juttassa, ’s így a’ nemzetet 
annak áldásthozó gyümölcsében részesítse. De mivel ta
nítás nincs tanító, nyáj pásztor nélkül, annakokáért eleve 
gondoskodott, hogy legyenek föpásztorok, kik az élet 
igéjével századokról-századokra, mig a’ magyar alkot
mány fönálland, oktassák a* népet. Innét Esztergomban, 
mint születése és kereszteltetése helyén, érseki széket, 
az országban pedig tíz más püspökséget állított. így  lettek

mértéktelen vágy ,  hanem a’ vándorpálya alkonyán, a* jövő életben 
nyerendő hervadhatlan jutalom reménye.

Ama9, sz István alapította intézet is Romában századokról-szá
zadokra, illy  homlok-irattal fonállott: „Ecclesia hospitalis S. Stepha
ni Regis Ungarorum.“  Ezen hospitium Ulászló király idejében 1497- 
ben ujra folépittetvén, illy homlokiratot nyert: „Domus Ungarorum 
renovata per Phi.de BtidnigDD. Se. D.Uladislai regis Proc. ex elee
mosynis Peregrinorum, sedente Alexandro P. P. VI. 1497.“  ’s állott 
a’ m agyar remete ez. Pál rendi szerzetesek gondja alatt. XIII. Ger
gely pápa 1578-ban a’ magyar és német ifjak collegitimává alakitá 
azt á t ;  1580-ban pedig az apollínarinm collegiummal egyesittetett, ’s 
az alapítvány egy része a’ magyar tanuló ifjak számára, másik ré
sze pedig a ’ magyar vándorok élelmezésére rendeltetett. II. József 
császár a’ páviai papnöveldére vitte át ezen alapot, ’s 1790-ben mind 
•az apoflinari, mind a’ páviai megszűnt; de Vili Pttis által amaz ismét 
helyreáll itt atott. — i) Kéza Chron. 49. I. Budán 1833 8r.
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Bács, Kalocsa, Eger, Csanád, Győr, Nagyvárad, Pécs, 
Erdély, Vácz és Veszprém püspöki megyékké. A’ pécsi 
és veszprémi püspökségek alapítványi oklevelei 1009-bél 
mai napig főnvannak;1) a’ többi püspökségek eredeti ok
levele habár az idé mostohasága miatt főn nem maradt is, 
több oklevelekből még is tagadhatlannl belehet bizonyí
tani, hogy azok csakugyan sz. István király által alapittat- 
tak> — A’ pécsváradi apátság alapítását illető ’s 1015-ben 
költ oklevélben előfordul Astrik kalocsai püspök (érseki 
czimmel), mint a’ király al-cancellariusa; i) 2) a’ Csanádi püs
pökségről említés jön elő 1037-ben, a’ sz. István király 
által Ravennában alapított kolostort illető oklevélben, hol 
Gellért, mint a’ morisini, vagyis Csanádi megye püs
pöke emlitlelik, kinek tanácsára ama’ kolostor sz. Is'tván 
által alapiltatolt, és Gellért állal fölszenteltetett.3) Az egr,i 
püspöki megyéről IV. Béla király 1261-ben költ okleve
lében úgy emlékezik, mint sz. István által alapitottról, 
minélfogva a’ sz. királytól kapott javak birtokában a’ püs-

Íökséget meg is erősiti.4) A’ váczi püspök neve I. András 
irálynak 1055-ben költ amaz oklevelében fordul elő, 

mellyel a’ tihanyi apátságot megalapitá, hol Kelemen 
(legvalószínűbben váczi) püspök neve aláírva vagyon; 
valamint I. Geiza király által Garan vize mellett alapított 
sz. Benedek rendieknek adott oklevélben is, Aaron, szinte 
váczi püspök aláírta m agát,s) minélfogva ennek sz. Ist
vántól kellett eredetét vennie. Hasonlókép a’ győri püs
pökségről, habár annak alapítványi oklevelével nem bí
runk is, bátran lebét állítani, hogy sz. István által ala- 
pitlatott, egyéb bizonyító alapos okok nem hiányozván. ®)

i) Koller Hiet. Ep Quinqae-Eccl. Tom. I. p. 0 2 .— Róka. Vita Veszprim. 
Praesulum, p. 10.— Batthyáni Leges Eccl. L. 1. p. 371..— 2) Katona
Hist. Eccl. Coloc. P- I. p. 144. stb. — 3) . . .  ad consilium Gerardi
Venerabilis Episcopi ecclesiae Morieanae (Csanád) . . .  construi fecimns,

- et per praedicti Gerardi manus proprias . . .  consecrari“  azért, hogy 
,,peregrinos ungaros, ac tmncios nostros charitative valeatis tractare“  
stb. Pray Annál. Reg. Hung. Tom. 1. p. 41. r -  *) Schmitth Episc. 
Agr. T. 1. p. 5 stb — 5) Cod. Dipl. T. 1. p 393. Deseritius Hist 
Ep. Vaciensis. p. 8 stb. Fragmenta ad Hist. Eccl. Hung. p% 6 1 .— 
«) Kdroly^Speculttm Jaur. Eccl. p. 38. — Pray Spécim. Hier. Hung.



A '  nagyváradi megye is ez időbe viszi fö) eredetéi, a' 
mit szinte több okok védnek, mellyet Keresztúri, «Pray, 
Katona s tb .') fölhoznak. Az erdélyi püspökségnek sz. 
István által történt alapitlatását szinte több okok védik. 2)

Ezen püspökségeket, és azok mellé rendelt kápta
lanokat javadalmakkal ellátván sz. István, mintegy mag- 
vát hintette el ama’ számos jótéteményeknek, mellyek 
ezen intézetekből, az egyház és polgári társaságra, szá
zadokon át, mind ez ideig, áldást termőleg áradának, mi
kép azt, jelen munka folyamában, elég bőven lesz alkal
munk látni.

5. Sz. István által alapított egyéb egyházi intézetek.

A ’ püspökségeken kívül, egyéb egyházi intézeteket 
is alapított sz. István király. A ’ pannonhalmi apátságot, 
mellyet még atyja Géza kezdett építtetni, bevégezte, ’s 
Kupa sümegi grófon nyert győzedelme után, fogadása 
szerint, 1001-ben költ oklevelével jószággal megajándé
kozta. 3) A’ pécsváradi apátságot uralkodásának mindjárt 
kezdetén alapította, 1015-ben pedig újólag oklevelileg 
megerősítette;4) a’ zobori apátság eredete is Nyílra kö
rül neki tulajdonittatik.s) A’ sz. Adorjánról nevezett za
lai apátságnak 1019-ben adá ki alapítványi oklevelét, 
mellyet 1024-ben újólag megerősített, ’s több javakkal 
ellátott. Modest és Bonipert püspökök által avattatott föl 
1019-ben az egyház. ®) A’ bakonybéli apátságot sz. Mó
ricz tiszteletére, azon hetyen alapította 1037-ben,7) hol 
egykor sz. Gellért csendes magányba vonulva, Istennek 
szolgált, *s honnét őt sz. István a’ Csanádi püspökségre 
meghívta.

Az említett apátságokon kívül sz. István alapította 
a’ székesfejérvári prépostságot és káptalant]; ’s királyi i)

Λ* m«ffrwr enrhái «lékara. 7

i) Keresztúri Hist. Epp. M. Varad. P. I p. 1. stb. — Σ) Pray Spécim, 
flier. Hung. P. II. p. 202. — 3) Novák Vindiciae Dipl. 8. Steph. 
p. 6. — 4) Koller Hiet. Ep. Quinqiie-Eccl. T. I. p. 74. — 3) Hist· 
Ep. Nitriens. p. 110. — ß) Fuxhoffer Monagterologia T .I t p. 93 .— 

Péterffy Sacr. Cone. Hung. P. 1. p. 5.
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lakhelyül választván e' helyet, a' bold, szűz tiszteletére 
roppant, ’s oily csoda-szépségű templomot építtetett, melly 
századokon át a’ világ figyelmét magára vonla. Ezen egy· 
házat δ oily szabadalmakkal ékesítette föl, hogy az egy
házi történetben hasonló alig fordul e lő .') ö  alapitó 
a’ budai prépostságot is, és Görögországból hiván ki a’ 
legnevezetesb építőket és művészeket, roppant templomot 
kezdett építeni, mellyet azonban tökélyetesen sz. László 
végzett.i) 2) A’ nyitrai káptalant, melly hajdani időtől fogva 
itt fönállott, hol sz. István kilencz káptalani egyént talált, 
több javakkal ellátta.3) Az életűket Istennek szentelni 
kívánt szüzek számára is alapított sz. István kolostorokat. 
Illyen volt a’ bold, szűz Mária tiszteletére veszprémvölgy- 
ben alapított apácza-koloslor, hova görög apáczákat he
lyezett ’s alapítványi levelét is görög nyelven adván k i . 4) 
Hihető, hogy ezen kívül sz. István még egyéb helyeken 
is állított illy kegyes intézeteket.3 * * *)

Ezek, mennyire az ős-idők homályából kikutatni le
het , a’ sz. István által honunkban létrehozott egyházi in
tézetek. Hihetőleg még több is vette tőle eredetét, de 
az idő sokaknak emlékét is letörlölte. «

6. Egyéb apátságok alapittatása.

A’ későbbi királyok *s hatalmasok sz. István példá
ját követvén, készséggel áldoztak az egyház emelkedé
sére, midőn a’ hitterjesztésben buzgólkodó szerzetes fér
fiaknak, kik bő mértékben bírták bizodalmukat, megholt 
szüleik és rokonaik lelke űdveért, a’ bünbocsánat meg

i) Bonfin Dec. 11. L. 1. p. 179. Hanov. 1606. — Fleury Hist. Eccl. T .
XIV. p. 27. — 2) Bonfin Dec. II. L. I. p. 182. — 3) Hist. Ep.
Nitriens. p. 92. Deserítitis de init. et máj. Hung. T . V. p. 181.—
4) Pray Dissert. De S. Margarith. p. 221. — 5) Szvorényi de inco
latu Coenob. B. Margarethae Veszpr. p. 4. — Találkoztak az újabb 
időkben, 9s vannak most is, kik ezen oknál fogva is szeretik vitatni,
hogy sz. István szított a9 görög szakadár valláshoz, azonban ezt he
lyesen állitni nem lehet, mintán még ekkor görög szakadár hiten lé
tező illy intézetekről alig van említés; a9 teljes szakadás is ez. Ist
ván után majd nem egy századdal később történt, 9s igy ekkor a9
romai egyházzal, mikép oklevelileg bebizonyítani lehet, a* keleti egy
ház hitegységben valu.



nyeréséért, fekvő jószágokat adlak. És ez által nem csak 
velük tevének jót, hanem az egész környékkel, sőt a' 
hazával. így  épültek a' templomok és iskolák; a' szegé
nyek pedig e' helyeken menedéket 's táplálékot nyertek. 
Más részről, minthogy sokszor elhagyatott pusztákat, mi- 
veletlen földeket kaptak lakhelyül, mikép ez az adomá
nyozó oklevélben többszer nyilván kimondatik, a* szer
zetesek szorgalma állal az ingoványok kiszárittatván, ’s a’ 
rengeteg erdők kiirlatván, nemcsak a’ földmivelés és 
ipar mozdittatott elő, hanem illykép az éghajlat és ezzel 
a’ lakosok lelkülele is szelidehbé tétetett. Az alapitvá- 
nyozók pedig, sokszor önlelkük súgóimét követve, cselek- 
vének illy jót, sokszor a’ fejedelmek ösztönzők halal- 
masb alattvalóikat illy áldozatra, máskor ismét az alatt
valók esedezének földesuraiknak illy kegyelemért. így  
keletkezett több apátság és kolostor a’ magyar élőidében. 
Deodat, sz. István nevelője, a’ sz. Péter és Pálról neve
zett tatai apátságot,1) Sámuel-Aba király a’ saári kolos
tort alapította, hol el is temetletett.2) A’ tihanyi apátsá
got 1055-ben I. András király,3) a’ sz. Dömötörről ne
vezett apátságot pécsi megyében Badó nádor 1057-ben, 4) 
a’ sz. Jakabról nevezett szilasi apátságot Ottó somogyi 
gróf 1061-ben;5) a’ Garan melléki apátságot 1075-ben 
Géza király;6) a’ sz. Jobbról nevezett apátságot sz. László 
király alapította. Ennek első okleveli nyoma 1094-ben 
fordul elő, tökélyre Almos vezér vitte.T) Utóbb is az egy

·) Ritius de rebus Hung. L. 1. — Sz István ót annyira szerette cs tisz
telte, hogy közönségesen mint atyját, Tata névvel illette, a9 honnét 
a? kolostor és hely elnevezését nyerte. — 2) Keza de őrig. et gest. 
Hung. p. 64. — 3) Cod. Dipl. T  I. p. 388. — «) Koller Hist. Kp. 
Quinque-Eccl. T. 1. p. 147. — ·) Cod. Dipl. T. I, p. 398. — ej 
Ugy anott p. 428. — 7) Pray Dissertatio de S. Dextera S. Steph. 
p. 20. Kolarits Supplement, ad Dissert, de S. Dextera p. 7. stb — 
Okot szolgáltatott ezen apátság alapítására azon esemény, miszerint , 
Mercurius, Kata pan, vagy Kapanan székesfejérvári prépost atyja, sz 
István jobbját 1083-ban történt fölvétele, és szentek közé igtatása 
alkalmával, magával ama9 helyre vitte, melly róla mainapig sz. Jobb
nak neveztetik. Sz. László király ezt megtudván, az ország nagy- 
jaitól kisértetve, tisztelete jeleül, ide érkezett, 9s e9 helyen fából 
templomot építtetvén, az apátságot megalapította. Halálakor pedig 
Almos vezérnek meghagyta. hogy ugyan e9 helyen templomot köbül 
építtessen. Kercselich Mist Kp. Zagr. p. 217.

A’ magyar egyluii élékor». 9



háziak és világiak alapítványa által, több illy jeles intézet 
keletkezett, mellyek közé számíthatni a' sz. Domonkos és 
sz. Ferenczrendiek kolostorait. így a’ szerzetesek által 
a’ nép hitben oktattatván, a’ nemzet polgári jólléte is 
hathatósan elómozdittatott.

Miily magosán szárnyalt pedig amaz első hitoktatók 
buzgalma, kik nemzetünk megtérítésében munkálkodtak, 
az eredmény megmutatta; mert máskép azon kitűnő rész
v é t , mellyel irántuk a’ királyok és világi Tönagyok is 
viseltettek, meg nem magyarázható, hacsak a’ magyar 
ösöktöl, — azoktól, kik e’ hazát alkották, ’s annak szilárd 
megalapításán, az első nehézségekben, ernyedetlen buzga
lommal fáradtak, a' férfias érettséget, mély belátást és 
józan ítéletet még nem tagadjuk; és éket, csak azért, 
mivel a’ kolostorok ’s egyéb egyházi intézetek létreho
zásában szinte buzgólkodtak, a’ szellemileg törpék szá
mába, kik puszta tekintély és hiú ámítások csábjálékaivá 
engedik magokat tétetni, lealacsonyítani nem akarjuk; 
mikép bizonyára lealacsonyítják azok, kik állítják, hogy 
az ősök könnyen engedték magukat az egyháziak által el- 
csábittatni, ’s illykép magok részére tölök javakat nyerni. 
De ök tudták és látták a’ tett áldozatoknak az egyház 
'és polgári társaságra jótékony befolyását, azért buzgól- 
kodva is vetélkedtek a’ magyar egyház elökorában amaz 
intézetek létrehozásán. És ezen lélek bizonyára felleng· 
zöbb, mint a’ melly a’ már fönállók lerombolásában tűn· 
teli ki magát.

10 Kiélem, a’ mmnr· w k · éléit··»·.



E L S Ő  K Ö N Y V .

Árpádok időszaka·
E L S Ő  S Z A K A S Z ,

A z  e g y h á z i  r e n d  e g y h á z i k ö r é b e n .

1. H I T - T E R J E S Z T É S .

1. A’ nemzet megtérése.
Hiltelen népek közölt hitet’s ez által erkölcslséget 

terjeszteni, nagy nyereség az országokra nézve, és ha 
e’ szent ügyet a’ királyok ’s fejedelmek közremunkálás 
állal előmozdítják, abból országukra boldogság, ’s reá- 
jók legszebb dicsőség árad. Többet nyernek ők így, mint 
hóditó fegyvereik által, mert azokkal a’ lázadókat leigáz· 
hatják ugyan, de nem egyszersmind a’ lázadók ellensé
ges szivét; midőn ellenben hilterjesztéssel az értelmi or
szág, maga az akarat győzetik le , melly a’ hit igazsá
gai előtt önként meghajol; és e’ bódolás a’ nép szivében 
édessé és szeretet tárgyává tétetik atfta’ meggyőződés 
állal, midőn az isteni gondviselés ujjával látja magát a’ 
sötétség országából, a’ világosság hazájába átvezettetni. 
A’ magyar nemzet sz. István ’s a’ buzgó királyoktól 
pártfogolt lelkes egyháziak oktatása állal így téríttetett 
meg a’ pogány sötétségből.

Azon apostoli buzgóságtól lelkesített férfiak között 
pedig, kik ezen nagy munkát csüggedetlen fáradsággal 
eszközlötték, kik a’ sz. király magasztos igyekezeteit 
elősegítették, különösen említendők sz. Adalbert prágai 
püspök, ki a’ háborgó cseheket elhagyván, Magyarországa 
ba jött, és sz. Istvánt oktatta ’s megkeresztelte. Innét, 
a’ népek lelki boldogságát szomjuhozván, Lengyelország
ba, innét ismét Poroszországba költözött, hol vérét on-



tolla a’ hitért. — Astrik, ez. Benedekrendi szerzetes, a' 
pécsváradi kolostor első apátja, utóbb kalocsai püspök, 
meghalt 1034-dik év körül. — Sz. Gellért, velenczei fö- 
családból származott sz.Benedek rendi szerzetes, ki mi
dőn Magyarországon keresztül a’ sz. földre utazott, a' 
királynak bemulattatván, sz. Imre herczeg nevelésével 
bízatott meg. Utóbb a’ bakonybéli magányba vonult, hon
nál a’ Csanádi püspökségre emelteiéit. Kelenföldnél 1047- 
ben életét a' hitért áldozta. — Gunther királyi vérből 
származóit szerzetes férfiú, sz. Istvánnak Gizela nejéről, 
közel rokona; utóbb Magyarországból Csehországba köl
tözött, hol 1045-ben meghalt. Domonkos, első esztergo
mi érsek, Astriknak a’ buzgalomban társa. — István, 
Veszprém első püspöke % kiről magasztalva emlékezik az 
oklevél; Bonipert, Maurus pécsi püspökök; ezeken kí
vül még számos püspökök és jeles szerzetes férfiak, kik a’ 
nemzet megtérítésén fáradoztak, mint János, Máté, Izsák, 
sz. Adalbert püspök segédei, mind hárman utóbb Csehor
szágban vérüket ontották a' hitért; és azon jeles szerzete
sek , kik sz. Gellért püspök életében emlittetnek. Ezek 
és számosak buzgalma által téríttetett meg a' nemzet. És 
ámbár első Béla király alatt 1061-ben még a’ pogányság
hoz szitók lázadási merénye mutatkozott, ’) és a' pogány 
vallásból fönmaradt némelly szertartásokat gyakorlókról 
sz. Lászlónak 10^-benalkotott törvénye említést tesz, i) 2) 
mégis első András király alatt a' nemzetet már megtört
nek mondhatni. Egyházak, templomok, kolostorok, és ezek 
mellett iskolák emelkedőnek, ’s a’ vallás virágzptt.

A’ megtért nemzet azokat is óhajlá ezen boldogság 
részesévé tenni, kik a’ hit igazságainak ismeretében té- 
velgének. lllyenek voltak ez időszakban az agarenusok 
vagy ismaeliták, a’ patarenusok és albigaiak. Ez utóbbiak a* 
már Magyarországhoz kapcsolt szomszédtartományokban 
elterjedve lévén, Magyarországba is behatni törekvőnek.

12 Árpáitok 1 délszaka.

i) Thuróczi Chron. P. II. Cap. 46. — 2) L. I. Deer. Cap. 22. Sz. Lász
ló eme’ törvényét magyarázván Péterffy, mondja: „fuisse duntaxat 
quosdam simplices, qui nondum plane dedocti omnem vanitatem, qua 
majores suos imbutos fuisse acceperant, nihil se in religionem peccare 
existimabant, sl juxta puteos, gentilium ritu sacrificarent." stb.
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2. Patarennsok megtérítése.
Imre király uralkodása alatt 1202-ben, a' magyar 

korona dicsősége Bolgárország nagy részével gyarapo
dott, hol azonban a’ patarennsok eretneksége mindig mesz- 
szebb terjedt. A’ vallás leghatalmasabb kapocs lévén, melly 
a' népeket egygyéolvasztani képes, meghódítás után fe
jedelmi gondját a’ király oda fordította, hogy a' magyar 
koronához tartozó, Bosznia- és Serviában veszélyesen 
áradozó patarenusok ’s albigaiak eretnekségének gálot 
vessen, annál inkább, minthogy az már Magyarország
ban is terjedezni kezdett. Bacilin herczeg t. i. Miroslai 
chulmi herczeg leányával és mintegy tízezer alattvalóval 
ezen eretnekségbe esett. Imre király az eretnekek kö
zötti hitterjesztést János kalocsai érsekre bízta, ki a’ sz. 
Ferencz rendi szerzetesek buzgalma által végbevitte, hogy 
az elcsábítottak visszatértek, az ingadozók pedig tűtök
ben megerösitteltek. Vulkan herczeg, ki már atyja ide
jében a’ rom. kath. egyház iránt hajlamát nyilvánította, 
’s e ’ végből 1199-ben III. Incze pápához irt is, a’ kalh. 
egyházba visszatért, és hitét János kalocsai érsek előtt, ’) 
alattvalói esküjét pedig Imre király kezébe tette le , ki 
öt Servia fejedelmévé tevén, királyi ékszerekkel a’ pápa 
megajándékozta. Utóbb a' sz. Domonkos rendi magyar 
szerzetesek is ezen részeken az eretnekek térítésében, 
Ugrin kalocsai érsek pártfogása alatt, ki e’ hivatalt reá- 
jok ruházta, dicséretes buzgalommal fáradtak. Szegedy 
1221-ről Bzovius és Ferrarius után ezeket jegyzi meg: 
„Paulus Ungarns iuris canonici in sacro Praedicatorum 
Ordine Professor, anno 1221. quo s. Dominicus fundator 
obiit, primum in Hnngaria domicilium Jaurini collegis 
suis excitat. Mox in Dalmatiam etBosniam profecti, hae
reticos Albigensis, qui sub id tempus antipapam sibi illic 
constituerant, acriter impugnant; et in Bosnia quidem tri
ginta duo ipsorum ab iisdem Haereticis aquis suffocantur. 
Dux tamen Bosnensis Nicolaus opera ejusdem S. Ordinis

i) Dobner Monnni. Hist. Boh. T. II. pag. 335. Katona Hist. Crit. T.
IV. p. 072.
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haereeiiD eiurat, filiumque obsidem tradit; veritos, ne 
feudo, quod abUngariae regibus possidebat, excidat.“  ') 
’S így midőn ezen buzgó szerzetesek Isten országa ter
jesztésében fáradozának, földi fejedelmeik dicsősségét ’s 
hatalmát is előmozdították.

3. Kunok megtérése. Róbert észt. érsek buzgalma.
A’ megtérés eredmények

II-dik András király idejében ismét egy tartomóny- 
nyal gyarapodott Magyarország, ’s ez Moldavia. Itt le .  
lepedtek le a’ kunok, melly tartomány, mielőtt Magyar- 
országhoz kapcsoltatott, rólok Cumániának neveztetett. 
A ’ nemzet, állandó lakhelye nem lévén, bolgó nép vala, 
’s többszer Magyarországba beülvén, pusztításokat oko
zott. Róbert észt. érsek a’ sz. Domonkos rendi szerzete-1 
seket küldötte e’ vidékre, hogy a’ kun nép közt az 
evangeliomot hirdessék, a’ mit ők olly sikerrel teljesí
tőnek is , hogy a’ nemzet legfényesb * családjai közül, 
Bort vagy Bemborch fejedelemmel egyiitt., számosán 
n’ kalh. egyházba tértek. A’ fejedelem tulajdon fiát, 
néhány sz. Domonkos rendi szerzetes kíséretében, Ró
bert érsekhez azon kérelemmel küldötte, hogy jöne sze
mélyesen hozzá, ’s őt népével együtt fogadja az egy- 
ház kebelébe.i) 2) Róbert készülőben volt Palaestinába, mi
dőn a’ követség érkezett hozzá. Útját tehát, IX. Gergely 
pápa jóváhagyásával, inkább e’ nemzethez irányozta; ’s  
a’ fejedelmet egész családjával 1227-ben megkeresztel
vén , annak példáját azonnal lizenölézernél többen követ
ték. Albrik évkönyvében ezen esetről imigy emlékezik: 
„in procinctu itineris constituto, occurrit filius Principis 
de Cumania, et ait: Domine baptisa me, cum duodecim 
istis, et Pater meus veniet ad te ultra sylvas in tali 
loco cum duobus millibus virorum, qui omnes desiderant 
de manu tua baptisari. Quo facto abiit Archiepiscopus 
ultra sylvas, in occursum Patris illius cum Bartholomaeo

Árpáitok. U 4 «nke.

i) Ass. Libertatis Ung. And. II. p. 2. n. 6 — Katona Hist. Crit. T . 5.
p. GÖI cs 705. — 2) Katona Hist. Crit. T. V. p 509.



Quinqneecclesiarum Episcopo----- et ibi baptisati 6unt
ultra quindecim millia hominum.“ ') Appoldia Theodor is 
említést tesz ezen esetről, mikép, a' sz. Domonkos rendi 
szerzetesek Berborch fejedelmet és családját megtérít
vén, a' keresztelésen a' magyar király, mint kereszt
atya volt jelen.

Róbert érsek buzgalma azonban itt meg nem szűnt, 
hanem hogy a' megtértek, hitben még inkább megerő
södjenek, Theodorikot a* nemzet püspökévé tette, mire 
IX. Gergely pápától eleve fölhatalmazva vaia. Theodorik, 
előbb sz. Domonkos rendi szerzetes, apostoli lelkületű 
férfiú vala, kiről IX. Gergely pápa, Róbert érsekhez 
1227-ben intézett levelében úgy emlékezik, mint az Ur 
törvényében jártas és példás életű férfiúról, ő  igazgató 
tehát e’ népet, táplálván azt az élet igéjével. II. András 
király ekkor Cumániát, vagy a' mostani Moldáviát, szaba
dalmakkal fölruházván, azt, a’ kun fejedelem és nemzet 
egyetértésével, Magyarországhoz kapcsolta.2)

A’ kunok keresztény hitre térés után kezdőnek pol
gárosodni. Előbb állandó lakhelyök nem lévén, városokat, 
majorságokat ekkor kezdének építeni. Hogy ezen igye
kezetben Róbert érsek elősegítse őket, irt a’ pápához, 
kérvén őt, hogy búcsúk engedése által a’ nép ügyét 
előmozdítani kegyeskedjék, a’ mit meg is nyert az ér
sek, mikép ez a’ pápának ugyan 1227-ben költ válaszá
ból kitetszik: „Cum autem gens praefata, vaga et insta
bilis, hactenus nusquam certas habuerit mansiones, et nunc 
aedificare civitates et villas, in quibus habitent, et Ec
clesias fundare desiderent, nos audita super hoc petitio
ne tua, praesentium libi auctoritate concedimus, ut fide
libus, qui personaliter iverint, vel miserint subsidium ad 
construendum ibidem Ecclesias, aedificia, peccatorum in
dulgentiam, quae tamen centum dierum spácium non ex
cedat . . .  largimur.“ 3) így  polgárosodott e’ nemzet a’ ke
resztény hit fölvétele után. A' sz. Domonkos rendi szer-

A* CKjluízl rend e^ liá il klrében. 15

·)Alberich chron. apud Pist. Tom. 111. p. 242 — 2) Pray Hiet. Regum. 
Hung. P. I. p. 221 — Katona Hist. Crit. R. H. T. V. p. 535-

2
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zelesek népoktatásban csüggedelleniil itt tovább is fára
dozván, a’ nemzet bizodalmát teljes mértékben megnyer
ték, mikép ez IV. Béla királynak, 1260-ban, Olló pás- 
saui püspökhöz intézett leveléből eléggé kiviláglik: „sa
lutaribus consiliis,“ úgy mond „informari et imbui se 
exultant, inter se continuo retinent, et eos, tamquam Pa
tres spirituales, totis desideriis totisque affectionibus am
plexantur.“ ’)

4. A’magyar szerzetesek térítési buzgalma Nagy- 
Hagyarországbao.

A4 magyar nemzet odahagyván ázsiai lakhelyét,' v ég 
kép meg nem feledkezett arról, mert rokonok voltak, 
kiktől elszakadt, 4s édesen emlékezett vissza egykori lak
helyére. Azért szájről-szájra, századokon át, híven meg- 
őrzötte a4 hajdani hazáját illető hagyományokat, mellyek 
a4 magyar szerzetesek buzgalmát annyira felébresztették, 
hogy többen IV. Béla korában, megvetvén minden ne
hézségeket, eltökélellék magukban fölkeresni e4 hazát, 
és a4 rokon népeket az üdvösség tudományára vezetni. 
Már előbb Ottó fölkereste e4 földet, később pedig Julian több 
szerzetes társaival, e4 végből 1237-dik év elölt, szinte útnak 
indult. Sok viszontaggal kellett ezeknek küzdeniük, úgy 
hogy Julian társai az útban mind elhaltak, és czélt érhetni 
csak neki sikerült. Valahára, sok küzdelmek után, elért még
is ő a4 földre, mellyet látni, 4s a4 néphez, mellyet üdvtanra 
vezetni óhajtott. A4 rokon nép által barátságosan fogad
tatván, itt egy kis időt töltött, 4s azon reményben, hogy 
magyar szerzetes társainak, a4 felfödözölt hazáról hirt 
adand, búcsút vett tőlök, 4s a4mongolok pusztítása miatt 
más utón tért vissza. Utazását, hihetőleg elbeszélése vagy 
jegyzete után, Bicard dominikánus irta le, melly kézirat 
Romában a4 vatican-könyvlárban őriztetik, honnét azt 
Deseritius Incze, a4 kegyes szerzet tagja, midőn 1745- 
ben Romában tartózkodott, és a4 magyar régiségek föl- 
világosilására történeti adatokat gyűjtött, Asseman Evőd 1

Árpádok tdélzakn.

1) fformayr Archiv 1828. Oct ob. füzet.
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apameni érsek kegyelméből lemásolta, és 1748-ban, „De 
initiis ac majoribus Hungororum“ czimü munkája első ré
szében Budán kiadta.

Ezen esem ény, melly a' magyar szerzetesek hitbuz
galmát olly szépen jellem zi, nemzetiségi szempontból is 
nevezetes, o lly  adatokat foglalván magában, mellyeket 
a’ maga d icsőségét szerető nép, figyelem és nyom nél
kül, elenyészni nem engedhet.

Hová le tt  ezen ázsiai magyar törzsök, mellyet ez idő
ben a' sz. Domonkos rendi szerzetesek fölkeresének, a’ tör
ténetben följegyezve nincsen. Az utazások is , mellyeket 
njabb időkben jeles férfiak e' végből magukra válaltak, ha
csak Szabó Nazarius sz. Ferencz rendi szerzetes utazását itt 
nem említjük, nyom nélküliek. 0  Az bizonyos, hogy még 
1254-ben IV. Incze, 1288-ban IV. Miklós pápa Magyar- 
országból ide sz. Domonkos és sz. Ferencz rendi szer
zeteseket küldöttek. Plano-Carpino János, és Ascellin sz. 
Ferencz rendi szerzetesek is, Porlugalliából e’ tájékokat 
1246 körül beutazván, az itt lakó magyarokról említést 
tesznek. 2) M ég Róbert Károly idejében is, 1329-ben, az 
ázsiai magyarok fejedelme, népével a’ kér. hitre hajolván, 
követeket küldött Romába, ’s a’ pápától püspököt kért, 
ki nemcsak az ott levő fhagyarokat, hanem a’ mala- 
kaítákat és alanusokat is , mint a’ magyar fejedelem ál
tal meghódított népeket, a’ keresztény hitben tanítsa és 
megerősítse. A’ pápa Tamás püspököt küldötte id e , a* 
sz. Domonkos, és sz. Ferencz rendi szerzeteseket pedig 
tanítókul rendelte .3) Hihető, hogy azon nagy néphóditó 
Tamerlan, egyéb  népekkel e’ törzsökét is kivágta, mint
hogy annak az ázsiai magyarokkal kemény harczai vol
tak, mellyekről Mustafa, Tamerlan tetteiről szóló törők- 
arab- és perzsa kéziratában említést tészen. *)

í) Felsőma<nTarországt Minerva 1825. *Májusi füzet 206. lap. — 2) Cod. 
Dipl. T . IV- Vol. 1. p. 142. stb. — 3) Raynald ad ann. 1320. — 
«) De G estis Timurlenkii sen Tameralanis Opnscnlnm Tűre. Arab- 
Persicam, extractum e Codice Ms. Bibliothecae Caesareae Vindobo- 
nensis . . . - Latice redditum a Joan. Bapt. Podesta/* Bees 1680. 
8r 15. lapon.
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II. EGYHÁZI tf.S NEMZETI ZSINATOK.

1. 11-dik században.
Hogy a' nemzet kebelében imént alapított keresztény 

egyház, a’ polgári társaság jóllétének fölvirágzását is 
hatályosabban eszközölhesse, részéről a’ zsinatok tartá
sát, és azokban hozandó üdvös intézkedéseket szüksége
sekké tette; mert azok által az egyház tagjainak a’ hit- 
és erkölcsiségben való gyarapodása mozdillatván elő, hol 
ama' keltő virágzik, ott emelkedik a' közjóllét, hol pe
dig elhervad, olt hanyatlik a' polgári boldogság napja is. 
Fáradságuk verítékével öntözték tehát a'főpásztorok ezen 
uj ültetvényt, midőn egyházi zsinatokban, a’ pogány val
lás előítéleteiből csak imént kibontakozott uj sarjadék lelki 
javára, hasznos törvényeket hoztak. Ok, vagy a’ kormá
nyuk alá tartozott egyháziakkal megyei zsinatokban ta
nácskoztak , vagy a’ püspökök testületé az esztergomi 
érsek állal egybehít zsinatban, vagy pedig a’ király a’ 
püspökökkel és országnagyjaival, az egyházi fegyet illető 
dolgok fölött is , együtt tanácskozott. Mivel pedig ezen 
gyűlések, a' magyar alkotmány hajnalán, egyházi zsinatok 
alakját viselték, azokban nemcsak polgári törvények, 
hanem egyházi fenyítéket illetők is hozatlak. Ha az illye- 
neket ollykor szigoruabbaknak lenni találjuk, az idő kö
rülményeit és szükségeit is mindenkor figyelembe kell 
vennünk. Az illy intézkedéseknek pedig7, kivált az újon 
megtért nemzet között, ki nem látja hasznát és üdvös 
eredményét? Mert ki az embereket csupán okoskodással, 
és szivrehaló tanításokkal akarja a' rosztól visszatartani 
és jóra vezetni, az nem ismeri az emberi természet gyar
lóságát. Sokaknál fenyíték, keményebb bánásmód, sőt 
büntetés szükséges, mert a' lélekismerei csak illy módon 
serkentetik föl bennük és kap erőre.

Hogy tehát az esztergomi érsekek, és a’ magyar 
egyház első főpásztorai, már sz. István korában tartottak 
zsinatokat, némi nyomára akadunk ugyan sz. Istvánnak 
1015-ben a’ pécsváradi, és 1037-ben a’ bakonybéli apát
ság megalapítását illető oklevelében, mcllyben a’ szent

Árpádok Idáoznkn.



király az említett apátok kiváltságaihoz számitni kívánta 
azt is ,  hogy ők csak az esztergomi érsekek zsinata elölt 
tartoztak megjelenni.1) Apostoli királyunk pedig, mikép 
életirója följegyzé, a' püspököket Összehívón, azokkal 
tanácskozott, egyházi fenyitő törvényeket is alkotott, 
vagy pedig azokat, miket már a* püspökök testületé, egyet· 
értő tanácskozásnál fogva, létesített, királyi tekintélye- és 
hatalmával megerősítette, és életbe léptette. Ezek tör
vénykönyvünkben foglaltatnak, és a' szent királynak vallás 
iránti hö buzgalmát világosan tanúsítják. Hlyének azok, 
mellyek szólanak az egyházi rend és templomok tiszte
letéről, a' püspökök hatalmáról, a’ vasárnapok megszen
teléséről, és a' munkától való megszűnésről; vasárnapo
kon a' templomok látogatásáról, a’ böjt megtartásáról, a' 
gyónás nélkül kimultakról, a’ kér. hithez való ragaszko
dásról, a’ templomban megjelenésről és a' szent-mise 
illendő hallgatásáróli) 2) stb. Ezeknek egy része, szóról- 
szóra VI. Leo pápa, Lothar császár és Rabanus érsek 
alatt 847-ben tartott első mogunti zsinat végzeteiből me- 
ritvék.3) Hol, mikor hozattak, vagy szentesittettek pedig 
ezen törvények, hazánkra nézve, különfelé ágaznak a' 
vélemények. Katona, 1016-ban, Tolnán hozottaknak, és 
1037-ben Esztergomban nyilvánítottaknak v é li.4)

Szent László király, és Serafin esztergomi érsek 
alatt, 1092-ben, Szabolcson gyűlés tartatott, melly, a’ fön- 
forgó, és leginkább egyházi dolgokat illető tanácskozás
nál fogva, az egyházi zsinat színét és nevét tartotta meg. 5) 
Ama’ belvillongások tudnillik, mellyeket Salamon király 
nyugtalan kedélye az országban előidézett, az egyházi 
és polgári állomásra egyiránt kártékonyak lévén, mély 
sebeket okoztak. Ezek orvoslását vette tehát tanácskozás 
tárgyául sz. László király, midőn a' püspököket és fő

A* egyházi rend egyházi körében. 19

i) Koller Hiet. Ep. Quinqiie-Eccl. T. I. p. 77. Péterffy Sacra Cone. Hung.
T. I. p. 5. — 2) S. Steph. Deer. L. H. Cap· 1—12. — 3) Mansi.
Sacr. Cone. Collectio T. 14. p. 005. — *) Katona Hist. Crit. T. f*
p. 203. —■ 5) „in civitate Szabói ch, S. Synodus habita est, praesi
dente Cliristianissimo Ungarorum Rege Ladislao, Cum universis Re
gni sui Pontificibus, et Abbatibus, nec non cunctis Optimatibus, cum 
testimonio totius Cleri et populi/c S.Ladisl. Deer. L. I. praef.
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papokat, az ország nagyjaival együtt, Szabolcsra meg
hívta, hol, az egyház és polgári állomásra nézve, üdvös 
törvényeket alkotott. Hlyének, mellyek hozatlak az egy
háziak életmódjáról átalában és különösen; továbbá a'ki 
nem elégített egyházi alapítványokról, az elveszett vagy 
eltulajdonított egyházi javak visszatérítéséről, a' bél-há
borgások következtében lerombolt templomok fölépítésé
ről, az elavult templomok helyreállításáról, az ismaeli- 
Iákról, kik a’ keresztség fölvétele után ismét előbbi val
lásukat követők, a* zsidó és keresztény nő közötti há
zasságról, ünnep- és vasárnapokon a' templom-látogatás 
elhanyagolásáról, ugyanezen napoknak megszenteléséről, 
a' pogány szertartások megszüntetéséről, az egyházak 
adományozásáról, a' hívek eltemetéséről, a' zsidóknak 
ünnepnapokon való munkálodásáról, a’ szent-miséről, a' 
böjtről, a’ szentek előestvéinek megünnepléséről, a* szen
tek tiszteletéről') stb. — Péterify, sz. László király tör
vénykönyvének első része, 37-dik fejezete fölött azon 
észrevételt teszi, hogy sz. László ezen zsinatban hozott 
egyházi törvényekhez, királyi jóváhagyása- és helyeslé
sével akkor és úgy járult, midőn a’ püspökök testületé 
azokat mór jóváhagyta és helyeslette, illykép azoknak 
törvényes, kötelező erőt adván.2) Mit a' többi királyok 
is gyakorlottak.

2 0

2, 12-dik században.

A’ tizenkettődik század kezdetén, Kálmán király ural
kodása, és Serafin esztergomi érsek alatt, a’ püspökök- 
és országnagyoknak több ízben tartott gyűléseiben, az 
egyház és vallásra nézve, ismét üdvös törvények hozattak, * I.

i) S. Ladisl. Deer. L. I. cap. 1. stb, ·— *) Péterffy 8. Cone. Hung. P.
I. p. 32. „H abes," úgymond, „ex hoc decreto Regem Ladislauin 
non ita statuisse, quasi praesideret, sed proposuisse duntaxat, et 
sententiam suam, religioni maxime consentaneam, in medium attu
lisse; quod cum innumeri Episcopi collaudassent, ac monstrassent, 
vel melius confirmassent, (hoc enim significat hoc loco canonizandi, 
praescriptam nempe in decernendo, et roborando author!latem) tum 
etiam Ladislaum Regem, huic omnium consensui, Regia manu fir
mamentum addidisse, quo omnes subditi, ea lege adstringcicntur.“ .



mellyek azonban, két vagy több gyűlésben tartott tanács
kozás eredményei lévén, egy könyvben még nem voltak 
foglalva. Serafin érsek tehát, ama’ törvények összegyűj
tésével, Alberik szerzetest bízta meg, ki azokat egybe- 
gytijtvén, é s ,  mikép az érsekhez intézett ajánló-levelé
ből kitűnik, magyarból deákra fordítván, az érseknek 
ajánlotta. *) Egyházi ügyeket illető törvények többek kö
zött, mellyek szólanak: a’ sz. István király által az egy
házaknak adott javak sértetlenül hagyásáról, a' püspö
kök által évenként kétszer, sz. Fülöp és Jakab aposto
lok, és sz. Mihály nyolczában tartandó zsinatokról, mely* 
lyeken a’ világi méltóságokat viselők is megjelenni kö
telesek voltak; az egyházak és kolostorok javairól, a' 
tanuknak, tanulétel előtti gyónásáról; házasságot illető 
ügyekről; szent-mise illendő tartásáról; szentek ereklyéi
nek tiszteletéről; egyháziak öltözetéről; a’ Szenthárom
ság officinámról; keresztények temetkezéséről, papi nőt
lenségről , ünnepek megszenteléséről2) slb. — Ideje azon 
egyházi 's nemzeti zsinatoknak, mellyekben ezen törvé
nyek hozattak, törvénykönyvünkben 1100-dik évre téte
tik; Péterffy. pedig azt három évvel későbbre teszi, azon 
időt vevén figyelembe, mellyben Serafin érsek, Alberik 
által ama' törvényeket összegyüjtette, melly 1103-ban 
történhetett, minthogy Serafin érsek a'következő évben 
már jobb életre költözött által.3) Pray ama' gyűléseket 
szinte 1100-dik évben tartottaknak v é li;4) Katona hason
lókép, csakhogy nem több, mint két gyűlésben hozot
taknak állítja ama* törvényeket.5)

Lőrincz esztergomi érsek, hihetőleg Esztergomban, 
1112-ben, vagy a'reá következeit valamelly évben, nem
zeti zsinatot tartott, mellyen tíz püspök volt jelen. Ciac- 
conins után Péterffy állítja ugyan, hogy hazánkban Cu- 
non bihornok’s praenesti püspök, mint az apostoli szent
széknek, Görög- Német- Magyar- és Francziaországok- 
ban követe, 1111-ben szinte nemzeti zsinatot tartott és

Az egyházi rend egyházi hOráben. 2i

*) Colom. Deer. L. 1. praef. — 2) Colom. Deer. L. I. és  II. — 3) Pe-
terffy S. Cone. Hung. P. I. p. 40. — Pray Annál, Reg. ífung.
P. 1. p. 100. — s) Katona Kpít, Chron. Rer. Hung. P. I. p. 222.
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azon elnökösködött volna,1) de végzéseinek semmi nyo
ma nem lévén, ideje ’s az események körülménye is a’ 
szoros vizsgálatot ki nem állván, ngy látszik, hogy ezt, 
a’ Lőrincz érsek, és tiz püspök által tartott ama’ zsinat
tal, azonosítani szükséges.i) 2) Ebben az egyházi szemé
lyek, és a’ hívek lelki javára hasznos törvények hozat
tak, hogy azoknak hív megtartása állal ők biztosabban az 
örök üdvösség partjánál kiköthessenek. Illyenek, mellyek 
szálának az egyházak, és egyházi személyek ügyeiről, 
a’ hívekhez tartandó beszédekről, az egyházi rendek föl
vételéről, a’ papok és hívek áldozásáról hnsvét táján, az 
egyháziak beszédéről, a’ pogány szertartásokról, ünnepek 
megszenteléséről, megátolkodotl bűnösökről, gyónás nél
kül megholtakról, károsított kolostorok és egyházak ja
vainak helyreállításáról, egyház szolgáiról, plébánosok
ról, jövevény papokról, egyházi átok alá vetettekről stb. 
A’ zsinatnak eme’, 65 fejezetet magában foglaló határo
zatait olvashatni több nevezetes történetíróinknál.3)

Bánffy Lukács esztergomi érsek által, 1169-ben, tar
tott egyházi zsinatról a’ történet emlékezik.4) Az érsek, a’ 
hires Bánffy-család őseinek egyik ékessége vala, kit a’ 
keresztény erények még tündöklőbbé tettek. Az egri 
püspökségről 1162-ben az esztergomi érsekségre emel
tetvén, azt 1179-ig dicséretesen kormányozta, halála után 
pedig, csodatételekkel is megdicsőilvén öt Isten, a’ szen
tek sorába igtatása végeit, megkéretett a’ pápa.5 * * *) Ö tehát,

i) Péterffy S. Cone. P. I. p. 51. — 2) Katona Epit. Chron. Her. Hung.
P. I. p. 243. — 3) Lásd: Sambucus Append, ad Bonfin. edit. Ha- 
nov. 1606. fólio. p. 31. Péterffy S. Cone. Hung. P. I. p. 54. stb. 
Koller Hist. Ep. Quinqiie-Ecc). T. 1. p. 382. stb. Szvorényi Synop. 
Crit. Hist. Decr. Syn. p. 8. stb. —- 4) Péterffy ugyanott p. 62. —
3) Ez ügyben első lépést tette II. András király, utóbb sürgette azt
Róbert esztergomi érsek, a* magyar püspökökkel együtt- IX. Ger
gely pápa 1232. ang. 28-dikán költ levele szerint, Bulcsu Csanádi
püspököt, a9 czikadori cziszterczi apátot, és az esztergomi hospita-
lariiisok főnökét csakugyan megbízta, hogy a9 csoda-dolgok körül
vizsgálatot intézzenek, és a9 szent-széket azokról körülményesen tu
dósítsák. L. Schmitth. Ep. Agr. T* I. p. 87. Egy évvel utóbb, Ja
kab , praenesti püspök, a9 pápától ezen ügy vizsgálatában újabb ki
küldetést kapott. L. Schmitth ugyanott p. 89. Mi lett a’ dolog, ki
menetele, tudva nincsen.



hogy a' sérveket megorvosolja, mellyekel III. István király 
uralkodása alatt, többféle visszaélés miatt az egyháznak 
szenvednie kellett, Esztergomban ama’ zsinatot tartotta, 
mellynek eredménye lett, hogy a’ király megígérte, mi
kép az egyházi méltóságokra, minden mellékes tekintet nél
kül, férfiakat választ, kik legérdemesebbeknek ítéltetnek.

Boleszló váczi püspök, 1192-ben, a’ megye kor
mányára választatván, hogy az egyházi szellemet, és tu- 
domány-szeretelet föpásztori gondja alá bízott egyházi
akban föléleszsze és'nevelje, Jób esztergomi érsek ta
nácsát is kikérvén, Váczon megyei zsinatot tartott, sót 
annak évenként ismételésél is elhatározta, mikép ez Inczo 
pápának Boleszló püspökhez 1193-ban küldött levelé
ből kitűnik.1) Az ő buzgalmát, nemcsak a’ megyei zsi
natok tartása, hanem az egyházi intézetek emelkedése 
körül tett jeles alapítványai is hirdetik, mellyekről a' le
leszi prépostság keletkezését illető történetben lesz al
kalmunk szólani. A’ megyei zsinatokban hozott egyházi 
intézkedéseit azonban az idő viszontagsága megtagadta 
tőlünk, valamint egyéb zsinatok ismeretét is , mellyek 
még ezen században, a’ magyar egyház főpásztorai által, 
tartattak, minthogy a’ megyei zsinatok tartását az 1114* 
diki nemzeti zsinat 65-dik fejezete törvénynyé tette.i) * 3)

3. 13-dik században.
IV. Béla uralkodása alatt, 1256-ban, Benedek esz

tergomi érsek, összebiván a' magyar egyház főpapjait, 
Esztergomban zsinatot tartott. Jelenvollak az érseken 
kívül Vancha István bibornok és praenesti püspök, előbb 
esztergomi érsek, (a' kalocsai érsekség ürességben valaj 
Lamport egri, Heymo váczi, Gallus erdélyi, Vincze nagy
váradi, Fülöp zágrábi, Balázs Csanádi, Oliver szerémi, 
Job p écs i,3) Miklós nyilrai, Omode győri, Pál veszpré

Am «irháit rend egyházi kSréhen. 23

i) Péterffy S. Cone. P. I. p. 83. — ')  Péterffy ugyanott p. 61. — 3)
Péterffy elszándálván a’ zsinaton jelenvolt püspököket, Job helyett, 
Pál pácai püspököt említi; bizonyos azonban , hogy ez időben Pécs
megyének főpásztora Job volt. L. Koller Hist. Ep. Qnincjne-Eccl. 
T. II. p. 150. Mb.



mi püspökök. Eüfeken kívül több prépostok és apátok, 
kik a' zsinat tanácskozásaiban részt vetlek .') Ezen zsi- 
nat végzéseit is az idd viszontagsága megtagadta tölünk.

Nevezelesb vala, mind végzéseit, mind körülményeit 
tekintve azon zsinat, mellyet kun László király uralko
dása és Lodomer esztergomi érsek idejében, Fülöp firmani 
püspök, ΙΠ. Miklós pápának kövelje, 1279-ben Budán 
tartott. Czélja ezer. zsinatnak vala, hogy a’ vallásosságot, 
és isteni tiszteletet minden állapot-és rendbelieknél föl- 
éleszsze, a’ szent-szék iránt tiszteletet, az egyházi tör
vények iránt pedig nagyobb figyelmet szerezzen stb, 2) 
a' mire annál nagyobb szükség vala, minthogy kun László 
szabadabb életmódja sokakat maga után sodrott. Üdvös 
intézkedései, mellyek 69 fejezetben foglaltatnak, eléggé 
hirdetik, mennyire igyekezett ezen zsinat megfelelni ama' 
czélnak, melly elébe kitűzve vala, midőn az egyháziak 
életmódjáról ’s magukviseletéröl, az isteni tisztelet tartá
sáról, a’ megyék látogatásáról, a’ betegek fölkeresésé- 
röl, a’ sz. ereklyékről, az egyházi javadalmakról, az 
egyházak pártfogói jogáról, az igazság szeplőtlen kiszol
gáltatásáról, és több hasonló tárgyakról a’ legüdvösb tör
vényeket hozta.J) Azonban ezen tanácskozások folyamá
nak kun László király rögtön véget vetett. A’ szabadabb 
életre könnyen hajló ilju liirálylyal ugyanis, némelly 
tanácsnokai álnokul elhitetni törekvének, hogy a’ zsinat 
királyi tekintélye ’s jogai rövidítésére czéloz, miért is, 
hatalmánál fogva, vessen annak véget és oszlassa széjjel, 
a’ mi csakugyan meg is történt. A’ király legkisebb vizs
gálatot sem tartván, annyira hitt ama* sugallatoknak, hogy 1

2 4  Árpádok Idéliaklt·

1) Péterffy S. Cone. Hung. P . I. p. 8<h — 3) Miklós pápa, Fülöp piis- 
pökhez 12T8-ban intézett levelében, a9 teendőket következőkben pon
tosítja össze: „u t in Regno ipso inter eundem Regem, et Regni 
personas nec non. .  . inter Ecclesiasticos et mundanos viros, et uni
versos alios, cuiuscunque conditionis, praeeminentiae, sive status 
agere studeas, et tractare, quae ad cultum Dei, Apostolicae sedis 
lionorem, observantiam Canonicae sanctionis, redintegrationem eccle
siasticae libertatis, robur status Regii, honestatis cultum, reforma
tionem pacis, relevationem pauperum, ac animarum salutem, et tran
quillitatem corporum pertinebuut. Péterffy ugyanott p. 91. — 2) Pé
terffy ugyanott p. 105.



a'zsinat szent törekvéseit, királyi rendeletének erejével 
meggátolta, és a' zsinatot szétoszlatta. Azonban a' jóra is 
könnyen hajló ifjú király utóbb megbánta eme' tettét, és 
igyekezett helyreállítani az okozott botrányt, mikép ez több 
okleveléből, mellyekben hibáját elismeri, az egyházak- 
és kolostoroknak pedig, kiengesztelödés és bünbocsánat 
megnyeréséért, javakát osztogat, eléggé kiviláglik. ') 
Azért piruljanak el, kik ezen zsinatot, a' király és haza 
java elleni törekvésekről most is gyanúsítva vádolni meg nem 
szűnnek, ez állal egyszersmind legsötétebb történeti já- 
ratlanságot is árulván el. A’ következés ugyanis világo
san megmutatta, hogy a' hazát fenyegető veszély, mellyel 
a’ zsinati tanácskozás, kun Lászlónak jobb útra vezérlete 
által, eleve elhárítani iparkodott, csakugyan bekövetke
zett, midőn az igazság és egyessóg elbujdosolt e’ föld
ről, és jó a’ rosszal vegyítve lévén, a’ haza boldogsá
ga romlásnak indult.
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i) Így egyik adományozó levelében} mellyben a* szegények fülsegclyé.sé- 
re száz marka ezüstöt szentelt, nyíltan állanak ezek: „Quum ad Ca
tholicas et Deo devotos Principes, et quoslibet alios Christianae üdéi 
professores principaliter quasi pertinere dignoscatur, culpas suas 
agnoscere et ecclesias, ac alia pia loca, ad usum pauperum et egeno- 
rnm ac infirmorum aedificare; notum fieri volumus universis, quod 
cum tempore facti concilii, per Venerabilem Patrem D. Philippum D. 
gr. firmanum Episcopum A. S. legatum in Castro Bndensi solen - 
niter celebrati, nos fervore juventutis contra nostram salutem accen
si, et qtiorundam pravorum consiliis depravati, atque seducti, in no
stram hoc inferri injuriam aestimantes, quod erat ad propagationem 
virtutum, exclusionem etiam vitiorum, judici et civibus dicti Castri 
Budensis, sub gravibus poenis dedimus in mandatis.“ . . hogy tudni
illik , többek közt, az eleség bevitelét is megtiltsa, ’s igy a’ zsina
tot eloszlásra kényszerítse,amaz oklevélben folytatólag mondja: „ex
cessum nostrum in huiusmodi cupientes misericordiae operibus expi
a r i , cnm crimina eleemosynis redimantur, ad perpetuam eleemosy
nam, ad mandatum ipsius D. legati, donamus, concedimus, atque of
ferimus eidem reyerendo Patri D. legato recipienti; nomine et vice 
egenorum ac pauperum et infirmorum Christi, centum marcas argen
ti annis singulis « . . ad opus construendi unum hospitale pro susten
tatione dictorum pauperum, egenorum ac etiam iutinnorum, et in so
latium eorundem iu regno nostro“  stb. Katona T. VI. p. 835 Igy a' 
kath. egyház , midőn eltévedt fiát bünbáuat által magához téritc, a’ 
jóságos cselekedetek gyakorlatára való serkentés által sok iigyefo- 
gyottnak könnyeit let őrié.



Még ezen századból három zsinat emléke maradt 
főn, mellyeket Lodomer esztergomi érsek 1292. 1294. 
és 1296-dik évben, Esztergomban tartott. Az elsőn jelen* 
voltak András egri, András győri, László váczi, és 
András veszprémi püspökök. Ezen zsinatnak, valamint 
az 1294. és 1296-dik évben tartottnak is végzései, né- 
melly töredékeken kívül, reánk nem szállottak alá. Az 
1294-diki zsinat határozatait Péterffy látta és olvasta 
ugyan, de azokat le nem másolhatván, nem közlötte; ') 
az 1296-ban tartalottnak pedig, Szerdahelyi György Ala
jos által, 1804-ben előszer közlőit oklevélben maradt 
csak főn emléke.2)

III. EGYHÁZI ALAPÍTVÁNYOK.
Mig a' hitbuzgalomtól lelkesített szerzetes férfiak, 

hon és annak határain túl, a’ rokon népeknél is, a' vallást ter
jesztették ; addig a’ főpásztorok részint egyházi zsinatok
ban hozott üdvös intézkedések, részint nevezetes alapít
ványok által annak virágzását előmozdítani iparkodtak. 
Valóban dicséretes példáit találjuk ennek hazai történe
tünkben, midőn világosan látjuk, hogy a’ főméltósággal 
fölruházott egyháziak, vagy a' rendes fölosztás 'mellett 
maguknak meggazdálkodott, vagy a’ királyoktól polgári 
érdemért kapott, és egyedül személyüket illető vagyonu
kat is , mellyek fölött tehát szabadon rendelkezhettek, 
alapítványul az egyháznak hagyták. — Ezt tenni sza
badságukban állott, és ők tették is azon lángodozó sze
retettől indíttatva, mellytől áthatott vallásos kebel, erejé
hez képest, mindig örömest áldozik a* legfőbb lény di
csőítésére, és ön lelke javára.

A’ történet mutatja tehát, hogy az egyházi javak 
legnagyobb része szerzemény és polgári érdem által sza
porodott. Az egyháziak ludnillik úgy, mint egyéb ne
mesek, a’ béke és háború idején, a'haza körül kitünte
tett érdemeikért, a' királyoktól adománykép, sokszor csu- I)
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I) Péterffy S. Conc. Hiúig. P. I. p. 135. — 2) Szerdahelyi Dipl. Grae- 
cum S. Steph. Regis, p. 72. Budae 8. 1804.



pán személyüket illető jószágokat kaptak, és azokat ők 
vagy még éltükben, vagy végrendeletkép az egyházak
nak hagyományozták. Illy példáknak olly számos nyomá
ra akadunk a' történeti kntforrásokban, hogy tartózko
dás nélkül ellehet mondanunk: miszerint jelenleg a'ma
gyar clerus annyi jószággal nem bír, mint a’ mennyit szá
zadokon át igy szerzett, ’s maga adományozott az egy
háznak, alapítván püspökségeket, prépostságok- és apátsá
gokat, káptalanokat és egyéb egyházi intézeteket, vagy 
ezeket javakkal gyarapítván.

1. Gorbai püspökség alapittatása.
A ’ tizenkettődik század hanyatlásán a’ kalocsai ér

seki széket Péter ékesítette. Származását ö a’ Kilényi, 
vagy Kitilényi családból vette, és mielőtt a’ kalocsai ér
seki székre emeltetett, spalatroi érseki méltósággal di- 
szeskedelt, mellyre öt jeles tulajdonai 1185-ben emel
ték. Vallásos buzgalmát, mellyel az egyház javát elő« 
mozdítani törekedett, eléggé tanúsítja a’ corbai püspök
ség , melly alapiitatását ö tőle vette; és igy Dalmator- 
szágot, melly már Kálmán király alatt a’ magyar koro
nához tartozott, egy püspökséggel gyarapította. — Ta
más spalatroi föesperes, történeti könyvében Péter ér
sekről és a’ Corbai püspökség keletkezéséről következő
ket jegyzi m eg :— „electio facta est de quodam Petro 
Ungaro, filio Chitilen, qui erat nobili genere ortus. Quum 
ergo consecrationis munus fuisset adeptus; primo ponti
ficatus sui anno convocavit universos episcopos suffraga- 
neos suos, abbates etiam, et omnes ecclesiae persona
tus habentes cum universo clero; et celebravit synodum. — 
In hac synodo multa bona fuerunt statuta. Tunc limita
tae fuerunt dioeceses cuiuslibet episcopatus. Corbavia, 
quum esset parochia ecclesiae Spalatensis; voluit eam 
archiepiscopus sibi detrahere, et in ea episcopatum fa
cere metropoli Spalatinae subicctum; quod et factum 
est.“ ') így  jött Péter érsek buzgalma által ezen püspök
ség lé tr e ,2) melly a’ háborús idők förgetegi közt sok *)

*) Hist· Salon. Cap. 23. — 2) Kercselich Not. Praei, de regn. Dalm.
Croat, et Slav- d. 463.
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viszontagságon ment által. Székhelye, Corbavia a* törö
kök által eltöröltetett, ngy hogy a' városnak nyoma 
sincs főn többé. 1460-ban Modrusba tétetett át a' püs
pöki szék, de a' török ezen várost is elpusztítván ') 
1600 körül a’ segniai püspökség kormánya alá hajolt.

2. Szerémi püspökség alapittatása.
Kilényi Péter apostoli buzgalma a' corbai püspöksé

get, Ugrin szinte kalocsai érsek buzgó törekvése pedig 
1229-ben a’ szerémil hozta létre. É sigy  a’ magyar egy
ház két fényes csillagot számlál a’ kalocsai érsekek so
rában, kik a’ magyar századok évlapjain, püspöki szék 
alapítása állal, nevöket tündöklővé telték.

Ugrin érsek látván egy részről megyéjének roppant 
kiterjedését, minél fogva az isteni gondviselés által pász
tori gondja alá bízott nyájnak lelki üdvét úgy, mikép 
óhajtá, nem eszközölheti; más részről pedig tapasztalván, 
hogy Boszniában a' patarenusok eretneksége kiütött, és 
már Magyarországban is áradozni kezd, azon üdvös gon
dolatot táplálta kebelében, hogy nagy kiterjedésű érseki 
megyéjéből egy részt kiszakítván, abból püspökséget 
alapitand; mire II. András helyeslését is megnyervén, 
IX. Gergely pápához, szándoka létesítéséért, folyamodott. 
— Ugrin tudnillik már 1222-ben III. Honorius pápa és
II. András király állal Boszniába küldetett az eretnekek 
térítése végett, és ő ez ügyben a’ sz. Domonkos rendi 
szerzetesekkel olly sikerrel fáradozott, hogy a’ fejede
lemmel együtt számosán a’ kalli. egyház kebelébe tér
tek. A’ király Ugrinnak ebbéli törekvése fölött örömét nyil- 
vánitá, mert a’ polgári egyesség szent kötelékeit, a’ 
vallási szakadások által megszaggatottakat, ez által re
ményié ismét egyesíthetni, és a’ sziveket, egy hit által 
összeolvaszlani. András király Ugrinnak ebbéli érdemeit 
1225-ben költ oklevelében csakugyan méltányoló is.*)

Hogy tehát Ugrin érsek a’ püspökség létrehozásá
ban szándokát érhesse, IX. Gergely pápát engedetem-

28 ÁriuMah Idiiiak».

i) Farlatiis Illyr. Sacr. T. IV. p. 108. stb. — 2) Cod. Dipl. Tom 111.
Vol. II. p. 32.
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adásért levél állal megkereste , sőt később személyesen 
is útnak indult Perusiumba, hol a’ pápa ekkor tartózko
dott, hogy vele e’ fontos ügyről közelebb értekezhessék. 
A’ pápa hajolt Ugrin kérelmére, és a' dolog megvizsgá
lását: mennyire volna üdvös az érdeklett püspökség lét
rehozása, az erdélyi és Csanádi püspökökre bízta. Ugrin az 
nj püspökség lakhelyéül Cuchet, vagy Kew kolostort jelelte 
ki, melly egykor szerzeteslak volt, de utóbb pusztán hagya
tott. A’ dolog állásáról értesiltetvén a' pápa, 1229-ben a' 
püspökség megalapítására Ugrinnak engedőimet adott; ')

i) A9 pápa ezen levelében Ugrin érsekhez következőleg i r :  „Gregorius 
Episcopus . . . Ven. Fratri Ugrino Archiepiscopo Colocensi salutem 
et Apostolicam benedictionem. Jam dudiim provide cogitans, quod 
Colociensis Dioecesis adeo est diffusa, qtiod ipsam non valeas iuxta 
officii tui debitum commode visitare, ne gregi Dominico deesset cu
ra Pastoris, nobis humiliter supplicasti, ut in monasterio Glichet 
tuae Dioecesis Episcopalem sedem noviter crearemus, cum paratus 
esses, creando ibidem Episcopatum de p r o p r i i s  t u i s ,  tum ipsius 
monasterii proventibus trecentas, et de bonis Ecclesiae tuae triginta 
marcas in annuo reditu assignare. Unde licet nobis tuae intentionis 
propositum non immerito placuisset, ne tamen in tanto negotio su
bito piocedere videremur, nequaquam mox tuis supplicationibus du
ximus annuendum, sed venerabilibus fratribus nostris, Csanadiensi 
et Ultrasilvano Episcopis, nostris dedimus litteris in mandatis, ut 
super re huiusmodi, et ejus circumstantiis inquirentes, plenius veri
tatem , quae invenirent, nobis fideliter intimarent, ut ex eorum re
latione sufficienter instructi , procederemus exinde iuxta divinae be
neplacitum voluntatis. Qui mandatum Apostolicum executi, proposi
tum tuum multipliciter commendantes, ut illud optato prosequere
mur effectu , nos suppliciter exorarunt. — Tu quoque nostra prae
sentia constitutus illud idem multiplicatis intercessionibus instantius 
postulasti. Nos igitur attendentes pii propositi puritatem, cum non
nulli soleant potius ad non habita minus licite inhiare, quam licite 
habita taliter dispertiri, ne contra te dici valeat: messis quidem 
multa, operarii vero pauci: tuis supplicationibus annuentes, et spe
rantes , quod non solum praedicta promissa complebis, verum etiam 
alia studebis adjicere opportuna, novam sedem Episcopalem in prae
dicto monasterio statuendi, authoritate tibi praesentium concedimus 
facultatem. Quocirca fraternitatem tuam monemus attente, per Apo- 
stolica scripta mandantes, quatenus prudenter attendens, quod Epi
scopalis dignitas facile quidem ex tenuitate vilescit, ne operis tanti 
defectus imputetur opifici, Episcopalem sedem ita studeas rebus ne
cessariis congrue stabilire, quod exinde tibi cumulus aeternae retri
butionis accrescat, et nos providam munificentiam, et munificam pro
videntiam tuam debeamus merito commendare. Nulli ergo hominum 
liceat, hanc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu te- 
jnerario contraire stb. Datum Pcrtisii XIII. Calend. Febuarit Pontifica- 

. tus nostri anno II.r. (azaz 1229). Pray Hier.Hung P. II.p. 304—0.



minél fogva az csakugyan létre Is jött, és Ugrin érsek, 
mikép a’ pápai oklevél érinti, tulajdon javainak is föl- 
áldozásával, ezen püspökség jövedelmét illően ellátta.

Később ezen megye főpásztorai, az oklevelekben 
Ken, Köw és Kő-i püspököknek szokták nevezni magu
kat. A’ háborús idők viharai között sok viszontagságon 
ment által ezen püspökség; székhelyei több ízben vál
toztak, míg végre megszűnt. ')

3. Esztergomi érsekségben.
a) Martyr, János, Róbert, István, Benedek, Fülöp
érsekek, és Zozimus nagyváradi püspök alapítványai.

Martyr esztergomi érsek, ki az oklevelekben Már
tonnak is neveztetik, a' boldogságos szűz tiszteletére 
az esztergomi főegyházban oltárt építtetvén, annak ál
landó föntartására, és az isteni szolgálatot végző egyhá
zi személy állomásának biztosítására, 1156-ban, a’ kápta
lannak, hogy az szándéka teljesítéséről állandóan gondos
kodjék, hetven majorságból a’ tizedet ollyképen adta, hogy 
abból tiz majorság tizede az esztergomi plébániát illesse. 
Az érsek ezen alapítványát II. Géza 1156-ban költ, ’s Bar
nabas fejérvári kanonok által irt oklevelével megerősítő.2)

János esztergomi érsek 1208-ban a’ nagyszombati 
egyház jövedelmét, és ugyanazon évben Bnlsu (Bulsov) 
és Mocs pusztákat, Istentől reménylendö jutalom fejében 
„divinae retributionis intuitu,“  az esztergomi káptalannak, 
kiadott oklevele erejénél fogva, alapitványkép adta.3)

Róbert esztergomi érsek 1227-ben Hadnagy And
rástól, Nógrád megyében, Szakata földet, Vadkert szom
szédságában , egyháza javára örökre megvette.4)

Vancha István bibornok és esztergomi érsek, agyán 
egyháza számára, rokonától Vancha Lamperttöl, Kürth 
birtokot pénzen vette meg, mellyről az esztergomi kápta
lan utóbb, 1255-ben, adta ki hiteles oklevelét.5) 1

1) Pray Hier. Hung. P. 11. p. 374. — 2) Schmitth Ep. Agr. P. I. p. 71. 
és 74. — 3) Cod. Dipl. Tom. 111. Vol. 1. p. 68. 111. Incze pápa leve
lében Bnlstii cs de Sceniera emlittetik. Ugyanott p. 112. — 4) Ugyan
ott Vol. 11. p. 115. — s) Ugyanott T. IV. Vol. II.'p . 330.
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Benedek esztergomi érsek 1257-ben Musla birtok 
egy részét, Sándor és Ambrus birtokosoktól, harminczhat 
tiszta és finom márkáért vette meg; nemkülönben Bene, 
Jakab, és Zup birtokosok itteni részét tiz marka tiszta 
ezüstért. Ezen jószágot már előbb az említett nemes bir
tokosok Utód grófnak adták el; do mintán ez másoknak 
azt ismét eladni akarta, tőle visszavásárolván, Bene
dek érseknek adták el azon az áron. Ugyanez évben Ipoly
iéi, Péternek fiától, Zodó birtokot húsz marka tiszta arany
ért vette meg az érsek ;1) 1260-ban pedig Rabold, Boyn, 
és Miklós testvérektől, Divék Miklós fiaitól, Garan vize 
melletti Kaztnk főidet, mellyet ők előbb Endréd István
tól vettek, minden javadalommal együtt, mikép ők bírták, 
az egyház számára megvette.2)

Fülöp esztergomi érsek, 1265-ben, Sebrid gróftól 
Udvardot, Örst és Vértet, melly jószágokat a’ .gróf IV. 
Béla királytól érdemiért kapta, egyháza számára száz tisz
ta ezüst márkáért;3) 1269-ben pedig Chaak Domonkos 
baranyai gróftól, Nyitramegyében kebelezett Baroch jó
szágot, negyven marka ezüstért vette meg. Az e ' fölötti 
egyezkedés, a’ székesfejérvári káptalan előtt, azon évben 
meg is történt, midőn az érsek személyét Valentin esz
tergomi olvasó-kanonok viselte.4)

Zozimus nagyváradi püspök, Berey nevű tulajdon bir
tokát Somogy megyében, az esztergomi káptalannak, IV. 
Béla király megegyezésével, örökösen adta; Adományozó 
oklevelét a’ püspök 1265-ben illykép adta ki: — „Zo- 
zimns D. gr. episc. Varadiensis. . . .  cura nihil habentes 
ingressi simus in mundum, et relictis omnibus regredi 
debeamus; sacrae scripturae eloquio salubriter ammone« 
mnr, ut temporalia, quae in vitae praesentis subsidium, 
et per charitatis studium, ad promerendum aeternae re
tributionis praemium a Domino recepisse cognoscimur, in 
pios usus dum vivimus, aeternorum intuitu disponeremus· * 111

A* egyházi rend egyházi kfirében. 3J

i) Codex. Dipl. Tom. IV. Vol. II. p. 434 és 441. — *) Ugyanott Vol.
111. p. 27. — s) Ugyanott p. 209. — *) Cod. Dipl.T. IV. Vol. III. 
p. 534—6.
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Hac igitur consideratione admoniti, 'hac indncti ratione, 
requisito et habito beneplacito et consensu Domini nostri 
Illustris Belae regis Hungáriáé, terram nostram Berey 
vocatam, in comitatu simighiensi, tam haereditariam, quam 
emtitiam, cum vineis, sylvis, foenetis, curia, domibus, 
cellario et omnibus-utilitatibus, pertinentiis et attentitiis 
suis . . .  Capitulo sanctae Ecclesiae Strigoniens. . . .  con
tulimus, dedimus.“ stb. *)

b) Sixtus és Valentin kanonokok alapítványa tizenkét 
kanonokságra.

Sixtus és Valentin esztergomi kanonokok ez időben 
fényes érdemeket szerzének maguknak az esztergomi 
egyház körül. Ök 1272-ben kérelemmel folyamodlak kun 
László királyhoz, hogy engedje meg nekik, a’ részint 
örökségkép reájok szállott, részint személyes érdemük
ért a’ királyoktól kapott, vagy pedig pénzen szerzett 
jószágukat, szabad akarat szerint, még éltükben odafor- 
ditani, hová azt legczélszerübbnek lenni ítélik, és ma
gukban elhatározták. A’ királytól engedelmet ’s jóváha
gyást nyervén, Sixtus kanonok Komárommegyébeíi ke
belezett Hetény jószágát, minden hozzátartozó javakkal 
együtt, a’ szent Adalbertról nevezett esztergomi egyház
nak örökösen átadta, egyedül azt kötvén ki, hogy Fü- 
löp érsek, vagy utódja, a’ már általa megkezdett szent 
Annáról nevezett kolostor építéséhez, azon esetre, ha 
annak bevégeztetése elölt halála történnék, húsz marka 
aranyat alamizsnakép adni tartozzék. Valentin kanonok pe
dig, Kiskeszi (Kyskezu) jószágát, mint személyes tulaj
donát, az esztergomi székesegyházban alapitolt sz. Mar- 
gith oltárának azon czélból hagyta, hogy a’ lanittással 
foglalkozó két egyházi férfiú, naponként a’ megholtakért, 
azon oltárnál szent-misét mondjon, ’s jövedelmét az érin
tett jószágból huzza. Kijelentették továbbá a’ király előtt 
mindketten abbéli szándékukat is, hogy ha Fülöp érsek, 
mikép már a’ káptalannal tanácskozott, vagy annak va- 1
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lamellyik utódja, ezen tanácskozás értelménél fogva, a' 
sz. István első vértanú tiszteletére Esztergomban létező 
egyház mellett, a’ káptalant létrehozni akarja, az érin
tett kettős alapítvány, tizenkét kanonoki szék megalapí
tására ollykép fordiltassék, hogy a’ kitűzött szent czél, 
tudnillik a’ szent-misék, az njon alapított sz. István vér
tanú templomában mondassanak el. Sixtus és Valentin ka
nonokok ebbeli kegyes szándékát László király 1272. 
december hónapban költ királyi oklevelébe befoglalván, 
megerősítette, ’s amaz alapítvány életbe lépett.') A’ 
káptalan azonban csak később jött létre.

C) László esztergomi prépost, Lodomer érsek, Paska po- 
soui prépost, és Péter esztergomi kanonok

László esztergomi prépost 1277-ben költ végrende
lete szerint, jószágai nagy részének örökösévé az esz
tergomi egyházat telte. Különösen neki hagyta Guerky 
(Györk) birtokot, mellynek részét személyes érdemiért 
királyi adománynál fogva bírta; részét azonban pénzen 
vette. A’ káptalannak pedig Pousa, Achilles és Márkus 
birtokosoktól vett jószágot hagyta. A’ szent Katalinról 
nevezett egyház jövedelmeinek gyarapítására egy mal
mot hagyományozott, mellynek helyreállítása végett, 
minthogy tűz által elpusztult, holta után eladandó köny
veinek árát fordítani kívánta: „Bibliám meam“ úgymond,' 
et volumen meum, instituta, authenticum, et 3. libros 
codicis in uno volumine, relinquo.pro refectione praedi 
cti molendini, quod exustum est.“ Az esztergomi sz. Fe- 
rencziek és Domonkosiak kolostorának is bizonyos meny- 
nyiségü alapítványt hagyott.2)

Lodomer esztergomi érsek 1283-ban Vancha Tamás
tól vett jószágot. Az érseket tudnillik Vancha Tamás, 
a’ hires Vancha István bibornok és esztergomi érsek uno
kája azon kérelemmel kereste meg, hogy az érsek Leu- 
cha és Porostok egyházi birtokot, Vanchának Fornád ne
vű birtokával cserélje föl. Az érsek megegyezvén, a’
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szerződés a' budai káptalan elölt 1283-ban ment végbe. 
Mivel azonban Vancha Tamásnak Fornád birtoka Leucba 
és Porostok birtoknál nagyobb értékű vala, Lodomer 
érsek, az érintett jószágokon kívül, Vanchának még het
ven marka tiszta ezüstöt fizetett, ’s így jutott a’ jószág 
az esztergomi érsek birtokába.') Ugyan Lodomer érsek, 
a’ káptalan egyetértésével, azon négyszáz ezüst marka 
adósságot, mellyet Erzsébet idősb királyné, kun László 
király anyja, még Fülöp esztergomi érsek idejében ön
ként azért válalt magára, hogy némelly főrangú nemesek 
sorsán könnyebbítsen, de a’ mostoha idők miatt egész Lo
domer érsek idejéig azt le nem fizette, ezen adósságot 
tehát, mellyről szóló kötelezvény állandóan.az érseknél 
vala, Lodomér elengedte. Kun László király tehát, ne
hogy illykép az egyház megkárosittassék, ’s anyjának is 
aggódó lelkismeretét megnyugtassa, az érsek által el
engedett ama’ négyszáz marka ezüst adósságnak némi 
helyrepótlása végett „in aliqualem recompensationem pro 
debito quadringentarum marcarum,“ az esztergomi érsek
ségnek Komárommegyében Szakállas helységet, Vág és 
Dudvág közölt, minden javaival örökre adta, ’s ezen 
adományát 1285-ben oklevelileg meg is erősítette.2)

A’posonyi káptalan, Paska prépost személyes érdemi
ért, különösen hogy ö, mint kun László király kövelje,a’ Ru
dolf német császár közötti frigy-megujitásban, Ottokár cseh 
királynál hatályos sikerrel munkálkodott, 1280-ban Ob- 
lincz és Flantzendorf pusztákat kapta.*)

Péter esztergomi kanonok, az imént említett Paska 
posonyi prépost, utóbb nyitrai püspök testvére, Cbepán 
László és Fábiántól némelly javakat vevén, azokat 1294- 
ben az esztergomi káptalannak hagyta,4)

4. Kalocsai érsekségben.
Saul és Ugrin érsekek alapítványai.

A’ kalocsai érseki káptalan jövedelmének gyarapí
tására Saul érsek, a’ Hedervári család egyik őstagja,
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számos helységek  tizedeit szentelte, mikép ezt ÜL Incze 
pápának 1198-ban költ oklevelében olvashatni. Illyenek 
valónak: Zumur, Ocur, Terethie, Varod, Cheud, Sz. Ipo
lyi puszta, V áros, Yroud, Budrugh, Luascau, Bum,Ban, 
Dom puszta, Cheucunchelon, Kameras, Egres, Thoboid, 
Miger, Sarm egi, Ichasz, Kis- és Nagy-Dobosa, Poscbiba, 
Cheul stb. *) E ’ nevek a' régi írásmód miatt igen homá
lyosak. Milly helységet jelent most némellyik ezek közül, 
meghatározni alig lehet. Talán a’ későbbi háborús idők
ben ezek közül több, nevével együtt, végkép elenyészett.

U grin kalocsai érsek, egyháza javára, Posega várat 
pénzen vásárlotta meg, örökségkép reászállott Erdősumla 
tulajdon jószágát is ráadván. Erről Honorius pápának 1227- 
ben költ oklevele így emlékezik: „Castrum de Posega 
cum pertinentiis suis, quod tu Frater Archiepiscope, ad 
opus E cclesie Colocensis,. . .  Carissimis in Christo filiis, 
Rege Ungarie et B. eius primogenito, consentientibus, 
sicut apparet ex  Litteris eorumdem, pro certa summa pe- 
cunie, dato etiam predio de Erdesumulua, quod ad te 
iure spectabat hereditario, comparasti, sicut illud iuste 
et pacifice possides.“ 2) stb.

') Katona H ist. Reel. Coloc. P. 1. p. 201. Pray Hier. Hung. P. II.p. 29. 
— 2) Koller Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. II. p. 03. Midőn e’ he
lyen Kalocsáról , már mint érsekségről, teszünk említést, történeti 
föl világosi tásnl némelyeket szükségesnek vélünk megjegyezni. A9 6- 
dik lapon- említők , hogy Bács és Kalocsa azon püspökségek sorába 
tartozott, mellyek sz. István által alapittattak. Bácsmegye első püs
pökei azonban eddig ismeretlenek. Pray az érsekek sorában Fábiánt 
nevezi 1085-ben elsőnek. (Hier. Hung. P. II. p. 4.) Katona pedig, 
Bácsnak érseki megyévé alakulását sz. László korára, 1093-ra, vagy ezt 
mindjárt követő évre teszi (Hist. Coloc Eccl. P. 1. p 172.); és 1135- 
ig, midőn az Kalocsával egyesittetett, három érseket számlál elő, kik 
után bácsi érsekek többé nem fordulnak elő. — Kalocsának első püs
pöke, Astrik, érseki czimmel ékeskedett ugyan, 9s igy irta magát alá 
az 1015-ben költ pécsváradi apátság alapítványi oklevelében is , de 
ezen czimet hihetőleg azért viselte, mivel, Sebestény esztergomi ér
seknek egy ideig szem-baja lévén, ezen érsekséget is ő kormányozta, 
’s utóbb e9 czimet megtartotta. Astrikon kezdve, 1000— 1135-ig, több 
kalocsai püspököt számlálhatni elő, midőn II. Béla alatt 1135-ben Simon, 
már mint kalocsai érsek irta magát az oklevélben a lá; minél fogva ezen, 
vagy ezt megelőzött valamellyik évben kellett ezen két megyének egyesit- 
tetnie. —  Egyébiránt ezek niég mind olly kérdések, mellyek a9 tör- 
ténetbuvároknak, elme-fárasztásra, elég tárgyat nyújtanak Sok homá
lyos, vagy egészen ismeretlen lévén a9 magyar egyház régibb törté-
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5. Egri püspökségben.
Katapán püspök alapítványa.

Az egri egyház javait ezen korszakban Katapan egri 
püspök gyarapította, annak hagyván 1212-ben végrende- 
lelileg, András király engedőimével, Cserép birtokot, mi
ről IV. Béla királynak 1248-ban költ ’s az egri egyház 
javait megerősítő oklevele így emlékezik: „villam Cse
rép . . . .  in comitatu Borsod existentem, quae fuit quon
dam Kathapani Episcopi Agriensis, ab Egidio filio Chri- 
spini, et Episcopatui Ecclesiae Agriensis, de consensu 
Domini Andreae regis, carissimi patris nostri felicis me
moriae per eundem Kathapanum legata“ ') stb. A ’ káptalan
nak pedig 1216-ban Scerenichi (Szerencs) plébánia ti
zedét adta.2)

6. Erdélyi püspökségben.
Péter püspök alapítványa.

Az erdélyi egyház javait, mennyire nyomára jöhet
tünk, ez időben gyarapította Péter püspök, ki Gyulától, 
Rudolf gróf fiától a’ Borsa családból, Sussag föld egy  
részét, a’ többi birtokosok egyetértésével, a’ maga és 
egyháza részére örökre megvette; az eladó grófnak bi
zonyos summa pénzt már előbb, a’ jószág átvétele alkal
mával pedig a’ hátralevő tizenkét markát lefizetvén, mi
ről 1295-ben Mile, a’ tordai keresztes barátok elöljárója, 
oklevelét ki is adta.3)

7. Nyitrai püspökségben.
A* káptalan jószágot kap föltétel alatt.

A’ nyitrai káptalan 1264-ben Chermcl Dénestől, a’ 
király jóváhagyásával, azon föltétel alatt kapott jószágot, * 1

netében, szükség, hogy a9 sötétségből oklevelek kerüljenek elő, és 
ama9 tárgyakra világot öntsenek. Íg y , áz érsekségre vonatkozólag, 
Pray, Katona, és az eddigi történetírók előtt S a y n a  kalocsai érsek, 
ki 1167-ben, 111. István király által a9 szebenieknek adott oklevélben alá
írta magát, ismeretlen vala. Az oklevél t. t. Jankovich nr okleveles 
gyűjteményében. — 1) Wagner pipi. Sáros.p. 457. Schmittli Ep. Agr. T.
1. p. 167. — 2) Schmitth Ep. Agr. T . 1. p. 113. — «) Katona Hist. 
Crit. T. VI. p. 1138.
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hogy miután Dénesnek utódja nem yala, egyébként pedig 
gazdaságában is megcsökkent, a’ nyitrai káptalan illendő 
tartásáról gondoskodjék, holta után pedig ezen jószág 
teljes birtokába lépjen. „Cum Dionysius, nobilis de eher· 
mel haeredium solatio destitutus nimia fuerit oppressus 
paupertate, idem Dominus rex sibi concessisset de gra
tia speciali, quod terram suam haereditariam, . .  possit le
gare vel conferre capitulo Nitriensi, ita quod eum idem 
Capitulum usque dum vivet, dedebit sustentare.“ ') Sok
szor az egyházak pártfogói is ha elszegényedének, egész 
családjokkal az egyházak jövedelméből tápláltaltak, minél 
fogva többszer előfordul, hogy az egyház pártfogási 
czimét a* királyok, mint kegyelmet osztogatták.

8. Pécsi püspökségben.

Bertalan püspöknek II. András jószágot ád.
A’ pécsi püspökség javait II. András király Boda, 

Narad, (Nyárád) és Maza földekkel 1235-ben azon te
kintetből gyarapította, hogy ez által részint Bertalan 
püspök szem élyes érdemeit, mellyeket négy ízben is 
Jakab arragoniai királynál végzett követségeiben szerzett, 
megjutalmazza, részint pedig hogy a’ püspöknek ez al
kalommal tulajdon vagyonából telt számos kiadásait, 
minthogy több jószágát ama' követségek költségei miatt 
elzálogosítani kénytelenittelett, helyrepótolja. Adományo
zó oklevelében a’ király ezeket mondja „Cum vene
rabilis pater dominus Bartholomew Quinqueecclesiensis 
Episcopus noster Baro fidelissimus Regis et regni no
stri in obsequys semel secundo et tercio laboraverit 
extra regnum suis proximis (propriis) cum expensis et 
ecclesie sue dampnis seu dispendys sumptuosis . . .  volen
tes propter bonum regie consciendo et anime nostre 
ad hac felicium progenitorum nostrorum salutem, ipsam 
Quinqueecclesiensem ecclesiam conseuare indempnempro 
maximis dampnis et despendys ipsius ecclesie Quinque*
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ecclesiensis, videlicet quinque Milibus marcarum con
sumptis et expensis, in vys antedictis,. . .  in reconpensa- 
cionem memoratam. .  .terram Boda . . ,  (conferimus).“ ')

9. Veszprémi püspökségben.
A) Fulczer prépost, Róbert és Zetland püspökök ala

pítványai.
Fulczer veszprémi prépost és ΙΠ. István király ud

vari papja, a’ veszprémi egyháznak 1169— 1172 kö
rül, Zalamegyében a’ király engedelmével fekvő jószágot és 
egyéb javakat is hagyott, mikép III. István király emez 
okleveléből kitűnik; „In nomine sancte et individue tri
nitatis. Notum sit omnibus hominibus tarp posteris quam 
presentibus, quod ego Stephanus, Geycze regis filius 
dei gracia Ungarie rex Fulcerio Wesprimiensi prepo
sito fideli patris mei capellano et meo, predium quod 
habebat in Zala, sancto Michaeli dandi liberam potesta
tem concessi, terram quoque, quam a civibus Eiusdem 
castri emerat, sive quam in vadio habuerat, ex dono 
gracie mee tamquam hereditario iure libere possiden
dam donavi.“ 2)

A’ veszprémi egyház kincseit ez időben tetemesen 
gyarapította Róbert püspök, ki, 1210— 1225-ig e’ megyét 
dicséretesen kormányozván, innét az esztergomi érsekségre 
emeltetett. IV. Béla királynak 1266-ban költ oklevelében, 
a' veszprémi egyház drágaságai, ötezer négyszáz marka 
aranyra becsültettek, mellyek egy részét Róbert püspök 
ajándékozta az egyháznak, és állottak drága öltözetekből, 
arany és ezüst egyházi edényekből.

Zalánd püspök, ki többszer Zeland vagyZlandnak is 
iratik az oklevelekben, a’ talárok pusztítása után sa
ját jószágán, Tátika és Szánthó várakat építvén, ezen 
jószágokat holta után a' veszprémi egyháznak hagyta. 
Személyesen megkérte δ IV. Béla királyt, hogy ezen 
alapítványát királyi oklevelével is megerősítse, a’ mi
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1257-ben, de már Zalánd püspök halála' után, meg 1*3 
történt,hol a’ király által ezekmondalnak:„dilectusetfidelis 
noster venerabilis Pater Zelandus Episcopus Weszprimi- 
ensis personaliter ad nostram accedens praesentiam, as
seruit nobis viva voce, praesentibus duobus fratribus suis 
videlicet Magistro Martino et Casmerio Comite'in nullo 
contradicentibus, sed per omnia assentientibus, castrum 
suum .Thadenka vocatum et villam-Zantov cum omni in
tegritate, et cum omnibus perlinenliis suis situm in Co
mitatu Zaladiensi, donasse, dedisse et contulisse Eccle
siae S. Michaelis Archangeli Weszprimiensis pro reme
dio animae suae jure perpetuo, - irrevocabiliter pacifice 
possidendum . . , Datum per manus Simiragdi Albensis 
Praepositi et Colocensis electi aulae nostrae vice cancel
larii dilecti et fidelis nostri Anno Domini Millesimo du
centesimo quinquagesimo septimo duodecimo Kal. Decem
bris Regni nostri Anno vigesimo tertio.“ ’)' Zalánd püspök 
élte végső napjait Tátika csendes magányában töltvén, 
mielőtt a’ királyi megerősítő oklevelet kapta, meghalt.

b) Kun László király Zerethm földet a' veszprémi
eyyltáznak, fölvett adta.

Zalánd utódja, Pál püspök is, végrendeletében nagy 
kincset hagyott a’ veszprémi egyháznak, melly közölt 
különösen kitűnt egy, gyémánttal és drága kövekkel éke
sített, királyi öv, mellyet kun László király, Veszprémben 
léte alkalmával megszemlélvén, magának letartóztatott. 
Ugyanez alkalommal, az egyház kincstárából nagy somma 
pénzt is vett föl a’ király, ’s ezt az ország szükségeinek 
gyorsan kivántató födözésére. Ezeknek fejében adta tehát az 
egyháznak 1275-ben Zerethne földet. Az oklevélben ezek 
állanak: „Ad universorum'notitiam harum serie volumus 
pervenire: quod cum venerabili patre Paulo bonae me
moriae, Veszprimiensis Ecclesiae Episcopo viam ingres
so carnis universae, de Camera eiusdem Ecclesiae quin
decim marcas auri puluerizati, et regalem Baltheum, auro,

i) Egyh. Értek. 1821. 111. köt. 181. lap.
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gemmis, pretiosorumque lapidum miro opere redimitum, 
circiter ad quingentas marcas aestimatum, quae eidem 
Ecclesiae per praefatum suum Antistitem data exstiterant, 
et relicta, recepissemus pro expeditione perurgenti regni 
nostri militibus eroganda; circumspectione regali salubri
ter attendentes rem Deo dicatam piisque usibus applica
tam, sine gravi dispendio iniuriarura, usus ad profanos 
non posse converti, nisi plene refundatur, et utilius com
pensetur . . . quamdam terram Castri nostri Zaladiensis, 
Zerethne vocatam ,. . .  dedimus, donavimus, contulimus, 
praedictae Ecclesiae Veszprimiensi pro quindecim marcis 
auri, et cingulo regali, supradiclis perpetuo possiden
dam“ ') stb. Ama’ tizenöt marba tiszta aranyért tehát, 
mellyel a’ király az egyház kincstárából fölvett, és a' 
Pál püspök által ugyan az egyház kincsének gyarapítására 
hagyott, mintegy ötszáz marka értékű királyi övért kapta 
a’ veszprémi egyház Zerethne földet

C) A"veszprémi egyház kincseinek emléke.
Roppant kincsesei bírt ez időtájban a’ veszprémi 

egyház, mellyet a’ kegyes királyok és föpásztorok ado
mányaiból szerzett, miként ezt kun László királynak 1276- 
ban költ amaz okleveléből kivehetni, mellyben királyi 
személyének ellenségei által, a’ veszprémi egyháznak oko
zott károk és elrablóit kincsek pótlására Eurus pusztát aján
dékozta. Mi sok kincset, és egyházi ékességet rablott el 
ezen egyháztól ekkor a’ lázadók csoportja, érdekesnek 
tartjuk itt följegyezni. Ezen adatokból egyszersmind ki
derülvén az is: mennyire, ápolta az egyház mindenkor a’ 
művészetet és szép mesterségeket, mellyek a’ nemzetnek 
is díszére válnak. László királynak említett oklevele tehát, 
e’ tárgyra nézve, következőket foglalja magában, mik az 
egyháztól ekkor elraboltatiak: Drága gyöngyökkel, és 
kövekkel kirakott tizenöt arany kehely; húsz ezüst ke
hely ; húsz arany kereszt, melly a’ szent meneteken hasz
náltatni szokott; három arany, és négy ezüst füstölő, i)

40

i) Cod. Dipl. T. Vx vol. II. p. 265—7.



eg y  arany szenteltvizlarló, hatvan aranyszövetű dalmati- 
ka, ugyanannyi bársony öltöny, melly aranynyal ki vala 
Varrva; nyolczvan függöny, különféle színekkel kivarrva, 
és száz húsz függöny, bársony és finom selyemből; hetven 
templomi palást, mellynek szélei arany széles rojtokkal 
és drága kövekkel valának ékesítve; ismét kilenczven, 
vörös bársonyból készült, templomi palást, aranynyal hí
mezve; tizenkét pár aranynyal ékesített főoltárteritő, és 
kéztörülö, mellyeknek szélei és fölfüggesztöik aranyból 
voltak; hatvan pár aranynyal hímzett öltöny a’ papok, 
diakónusok, snbdiakonusok és acolythusok számára; hu
szonnégy széles, nagy görög-szövetü uj szőnyeg, a’ 
használtakon kívül; továbbá az egyház könyvei, meilyek 
háromezer marka értékűek voltak. Ezeken kívül még el- 
rabollatott Pál prépostnak sok drágasága, melly őseiről 
szállott reá, 's arany és ezüst edényekből állott; a' köny
vekben pedig ezer marka értéke Vala, stb. Ezeket az 
erőszakos megtámadok mind elrablották. Az egyháznak ezen 
kárát kun László király helyrepótolandó, mivel annak 
tagjai folyton hűségesek voltak iránta, Kurus pusztái 
birtokul adta. ’)

10, Zágrábi püspökségben.

a) Prodanus,  István püspökök, és egyéb egyháziak 
által tett alapítványok.

Szent László "király Horvátországot 1091-ben Ma
gyarországhoz kapcsolván, királyi gondját odafordilolta, 
hogy annak egyházi és polgári állását elrendezze, minél
fogva, hogy allattvalóit a’ hitben megerősítse,’s a’ pogány
ságba való gyakori visszaeséstől megoltalmazza, Magyar- 
országhoz történt kapcsoltatása után, legvalószínűbben 
1092. vagy 1093-ban Zágrábban püspökséget és kápta
lant alapított. 2) — A’ püspökség és káptalan javait Zág
ráb lelkes főpásztorai ’s egyházi férfiai adakozásaikkal 
utóbb gyarapították. így  Prodanus zágrábi püspök, (1170-2

A* egyházi venii egyházi klrében· 4  i

I) Cod. Dipl T. VII. vol. II. p. 46—9. — ?) Kerchelich Hist. Ep. Zagr.
p. 1. Fray Hier. Hung. P. II. p. 325. és Kattkay de Bonis Croat, p. 62.
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körül) bárom birtokot vett, mellyek ^özül kettőt a' zág
rábi káptalannak, egyet pedig a’ templariusoknak adott. 
Ezen adományokat Prodanus utódja, Ugrin püspök, ée a' 
káptalan, midőn III. Béla király SzékesfejérYárott sz,Ist
ván napját 1175-ben az országnagyjaival együtt ünne
pelte, megerősitetni kérte, a'mit m égis nyert a’ király
tól, kinek oklevelében, Prodanus püspök alapítványát il
letőleg, ezek állanak: „Notum sit omnibus Catholicae fidei 
cultoribus. Quod Ego Bela III. Secundi Geisae Regis Fili
us Dei gratia Ungariae, Dalmatiae Croatiae, Ramaeque 
R ex, cum Albae S. Stephani Regis solemnes agerem 
dies, Zagrabienses Canonici, cum Ugrino tunc temporis 
Zagrabiense Electo, Praesentiae Nostrae Assistente, De
votas porrexerunt preces simul et Apostolicas literas prae
sentantes, quod Prodanus condam Eppus Zagrabiensis tria 
emerit praedia Golgonisa, Zelina, et Novum Praedium in 
propriis distincta terminis, Et Golgonisa Templariis tradi
dit: Zelina vero et Novum Praedium Ecclesiae Zagrabi- 
ensi in usus Canonicorum perpetuo habendum instituit.“  ') 

Ez időszakban István zágrábi püspök, Balázs szent 
Mártonról nevezett apót, Nues és Cyriák prépostok, és  
Baran kanonok adakozásai által a' zágrábi káptalan ismét 
tetemes javakban részesült. István püspök ugyanis 1217- 
ben Pribisen, Dreucina Odra, és Scithic földeket, Balázs 
apát Opor földet, Nues prépost Kean és Duls földeket; 
Cyriák pedig, testvéreinek egyezésével, Bochoni-Cassinát, 
Blagussát, Száva mellett egy szigetet Tnpál földdel, és 
egy uj pusztát (novum predium), Dolsiczát, és Kemlich 
birtokon levő részét; —  Baran kanonok Resneket, Sce- 
plica Brestet, Sichnek és Wreche Drinovát, és Prevalka 
szigetet, a’ káptalannak adta,2) melly jószágokat, va
lamint az egyháznak előbb adományozottakat is , Cyriák 
prépost kérelmére, Π. András király, midőn Palaestinába 
utazása alkalmával Zágrábban kis időt töltött, 1217-ben, 
királyi oklevelével megerősítette, hol következők állanak: 
„ut Ecclesia saepe dicta contra cuiuslibet falsae cavilla- * *)

4 2

>) Kerchelich Hiat. Ep. Zagr. p. 78. Farlat lllyr. S. T. V. p. 35 j .  —
*) Pray Hier. Hang. P. H. p. 320—22 es 316.



lionis seminarium, qnod emergere posset in posterum, 
terras, quas Baran Decanus, Resnek videlicet, Sceptica 
Brest, terra Sichnek, et Wreche Drinoa, cum terra Coe- 
ani, et D uls, quam Nues Bachatiensis Praepositus eidem 
Ecclesiae contulit, prout in nostris earum veritas conti
netur privilegiis, cum quadam insula nomine Prevalca 
com tribus clausuris piscaturae, quas memoratus B. De
canus ejusdem Ecclesiae contulerat, sed occupatus morte 
nondum super hoc potuerat privilegium tranquilla pace 
(possidere) in perpetuum praesentium serie censnimus 
annotare, . . .  in his omnibus nostro fideli et dilecto Buzad 
Comite, auctoritate, et praecepto nostro Procuratore hu
jus negotii existente.“

„Item cum ea, quae Deo data sunt firma sint, et ir
revocabilia, praesentium, atque posterorum notitiae com
mendamus, quod cum Stephanus Zagrabiensis Ecclesiae 
Episcopus quasdam terras, Pribisen, Dreucina Odra, Sci- 
thic, eidem contulit E c c le s ia e ,.. .  quin etiam ut de iure 
memoratae Ecclesiae, nostrae circumspectionis oculis ni
hil indiscussum remaneat, supra memoratus C. Zagrabi
ensis Praepositus, vir discretus, et in agendis providus, 
terras suas, et suorum fratrum, Quintiani, et Bochoni 
Cassina cum Blagussa, et insula juxta fluvium Sava cum 
qnadam terra nomine Tupal, quam nos sibi dedimus, et 
novo praedio, et Dolsiza cum iis etiam, quae in territo
rio Kemlich ad eos perlinent, in protectione, et jurisdi
ctione, Zagrabiensis Capituli contulit.“ ‘) I. István püspök 
közvetlen utódja, Π. István, a’ káptalan jószágát szinte 
több adományokkal gyarapította, tulajdon javainak tizedét, 
’s tulajdon curiáját és azon levő házakat neki adván.2)

Fülöp püspök, Waska mellett, szent Márton birto
kot pénzen vette meg az egyház részére, mit IV. Béla 
király 1254-ben , sz. Mihály ünnepe hatod napján, Győ
rött megerősítvén, a’ vett jószág birtokába a’ püspö
köt ünnepélyesen be is igtattatá. A’ király ezen jószá
got már a’ megvétel előtt, a’ püspök érdemiért, a’ zág-

A m egyháil read evyMást klr<be·. 43
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rábi egyháznak szánta, mikép azt oklevelébe be is fog
lalta: „Venerabili Patri Philippo zagr. Episcopo vendidit 
(t. i. Remkaldus) nomine Ecclesiae suae perpetuo possi
dendam, et de nostra gratia, et permissione dictum epi
scopum in corporalem possessionem emptionis titulo intro
duxit.“ (ugyan Remkald).„Quare praecipimus Judicibus uni
versis, quatenus dictum Episcopum pro eo, quod dictam 
terram emerit, cum nullo commetaneorum suorum iudicare 
praesumant, cum hoc fuerit ex nostra licentia, et gratia 
speciali, praesertim cum longe ante propositum habuisse
mus conferendi dictam terram memorato Episcopo.“ ')

Busám zágrábi kanonok, 1272-ben, a' boldogságos 
szűz iránti tisztelete jeleül, hogy naponkint, hajnali órák
ban, szent-mise tartassák, alapítványt tett le a' zágrábi 
egyházban; Ottók helységhez közel fekvő tulajdon pusz- 

' táját hagyván e' czélra, a' mit V. István király és Timoth 
zágrábi püspök helybenhagyásukkal meg is erösitének. 2)

Kun László király 1277-ben Timoth püspök érdemi
ért, a’ zágrábi egyháznak Garich-várat adta, mivel a’ 
püspök e' várat nemcsak megvédette, hanem tetemes 
költséggel ki is javíttatta. Ezen adományát 1284-ben a' 
király újólag megerősítette.3)

h) A’ csaztnai káptalan alapütatása István püspök által.
Ez időbe viszi föl eredetét a’ csaztnai társas-káp

talan a’ zágrábi megyében, meily II. István püspöknek 
köszöni létét. Ö általa keletkezett Csazma mezőváros is, 
hová, miután gyarmatot szállított, templomot is építte
tett. A’ lakosok száma gyarapodván, 1232-ben e’ helyen 
Isten dicsőítésére, a’ még vad és nyers nép szeliditésé- 
nek könnyebben leendő eszközlésére, prépostságot és 
tizenkét tagból álló káptalant alapított. A’ prépostságnak 
Byenik jószágot, a’ káptalannak pedig Chazmát, Vadi- 
cbát, a’ monoszlói tizedet, erdőket, halastavakat, mai- i)

Árpádok, látások»·

i) Koller Hist. Ep. Qiiinque-Eccles. T. IT. p. 168. — 2) Kerchelich Hist. 
Keel. Zagr. p. 88. — 3) Farlatus T. V. p. 380. Katona T. VI. p. 
890. Cod. Dipl. T. V. vol. 111. p. 241.



mókát, szőllőket slb. örökösen adott, mikép az alapít
ványi oklevélben ezek kifejezve vannak. Az alapító püs- 

, pök, a’ prépost kinevezését magának és utódjainak fön- 
tartván, a’ megalapítás után azonnal Ugrint, az ekkori 
kalocsai érsek testvérének fiát, tudományra nézve ez idő
ben nevezetes férfiút, első csazmai prépostnak ki is nevezte. 
Az érintett alapítványi oklevélben ezek állanak: „ . . . .  
inter silvestres et indomitas gentes . . .  construximus Ec
clesiam in Nova Chasma, in villa videlicet, quam nős 
fecimus congregari . . .  creavimus et stabilivimus Prae
posituram et Capitulum ex duodecim Canonicis; tamen ex 
voluntate et consensu dilectorum in Christo fratrum no
strorum CapituliZagrabiensis ea videlicet intentione, ut 
quanto plus nomen divinae magnitudinis debet extolli, tanto 
plures suis servitiis salubriter adoptentur. Auctoritatem 
autem instituendi Praepositum nobis et nostris successo
ribus reservavimus.**') Jelesen emlékezik István püspök 
érdemeiről Guerche János is, midőn ezeket jegyzi meg 
róla: „fűit solemnis homo, et plures in Episcopatu fecit 
aedificari Ecclesias, specialiter, ·et ipsam Ecclesiam fecit 
reaedificari (t. i. a’ zágrábit). Et aliam Ecclesiam B. Ma
riae Magdalenae in Chasma et plurima alia meritoria ope
ra fecit: uti specialiter capitulum Chasmense et Praepo
situram Chasmensem ipse dotavit.**i) 2)

Létrejővén a’ csazmai káptalan, utóbb tulajdon tag
jai és Zágráb lelkes főpásztorai azt még egyéb alapít
ványokkal gyarapították. így  Timoth püspök 1277-ben 
Guerzencze (Berzencze) megyében, Buh gróftól jószágot 
vevén, azt a’ csazmai káptalannak adományozta. Hogy pedig 
ez teljes erejű legyen, kun László királyt is annak meg
erősítéséért megkérte.3) 1279-ben pedig a’ káptalan Agha 
családból származott Pétertől, Borsnak fiától, Cozolin föl
det vette meg, melly egyezkedés- és vételről Miklós bán, 
ugyanaz évben adta ki megerősítő oklevelét.4)

Aa egyhAil rend egyházi kArében. 45

i) Farlatus lllyr. Sacr. T. V. p. 364. Katona Hist. Crit. T. V. p. 612 .—
2) Kerchelich Hist. Ep. Zagr. p. 84. — 3) Cod. Dipl. T. V. vol. H.
p. 385—6. — *) Katona Hist. Crit. T. VI. p. 783. Kerchelich Not.
praei, p. 128.
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11. Szepesi prépostságb&n.
Lukács szepesi prépost által hat alapit tátik.

Egyéb alapítványok.
A’ szepesi káptalan, ez időszakban tulajdon tagjai

nak alapítványai által nevezetesen gyarapodott. Muthmer 
prépost, kun László király uralkodása alatt, 1281-ben  
Lethon és Hejmuth birtok jövedelem felét, állandó alapít
ványul, a’ káptalannak adta; végrendelete szerint pedig 
ugyanannak több ingatlan javakat is hagyott.1) De ne- 
vezetesb Lukács prépost alapítványa. Ö 1282-ben az is 
teni szolgálat ünnepélyesb tartása, és a’ hívek buzgalma 
fölélesztésére, a’ szepesi káptalanban hat kanonokságot 
alapított, e’ végből oklevelét sz. Péter és Pál apostolok 
ünnepét követő vasárnapon ki is adta.i) 2 *)

Bertalan prépost és a’ király cancellariusa, Zeek  
birtoknak részét, Almás folyó között, 1284-ben, minden 
javakkal együtt, szinte a' szepesi káptalannak adta, hol 
az adományozó oklevél most is őriztetik.s)

Jakab prépost 1290-ben a'' sz. márki plébániára tett 
alapítványt,4) 1299-ben ugyanő, mint szepesi püspök, Po- 
dolin- és Lublyóból járó minden tizedét a’ káptalannak adta. 5)

12. Sz. Benedek rendi apátságokban.
a) Pannonhalmi apátságban.

TJros apát majd félszázadig (1206— 48) kormányoz
ván ezen apátságot, azt tetemes javakkal gyarapította.

i) Cod. Dipl. T. V. vol. 111. p. 106. es ugyanott vol. II. p. 142. Muth- 
mer prépost a* sigrai egyház iránt is jótékony volt. Sigra gróf tud- 
nillik Muthmer prépostot 1275-ben személyesen megkérte, hogy Sig- 
rán templomot építhessen, mellynek föntartásaul Sigra folyón volt mal
mát alapítványul is adta. Muthmer prépost ekkor az ót illető tizedet,
az isteni szolgálatot végző papnak engedte által. Wagner Anal. Seep.
P . I. p. 108. — 2) Bárdosy Suppleti, p. 223. Wagner Anal. Seep.
P. I. p. 302. — 3) Cod. Dipl. T. V. vol. 111. p. 273. — *) Wagner 
Anal. Seep. P. Í1I. p. 16. — 5) Bárdosy Suppi, p. 432—4. Több ok
levélben csakugyan mint szepesi püspök irta magát a lá , ’s kívüle 
több illy példa nem is fordul elő ez időszakban. Kóla mondja Thu- 
róczi János is ,  „cui usque ad vitam fuerat concessus episcopatus.“  
Chron. cap. 84. Később Nagy-Lajos király püspöki megyévé akarta 
Szepest emelni, ’s e’ végett a’ pápával értekezett is, de az ügy aka
dályra talált. Péterffy S. Cone. Hung. P. 1. p. 193.

Árpáitok Minitka.



Ö mind szerzetének mind a* hazának jeles szolgálato
kat tett. Nemes lelke, honszeretete, a' király és haza 
előtt ismeretesek lévén, többszer országos Vgygyel is meg- 
bizatolt. A* közszükségben pedig, midőn Béla király 1241- 
ben a' tatárok elöl Dalmaliába futott, segedelmére nyolcz- 
száz marka aranynyal járult. Miért az apátság javait a' 
kegyes király, ezen jótett emlékéért is, utóbb gyarapítani 
el nem mulasztotta. De az apát maga is több jószágot 
pénzen vett az apátság számára, ’s Fuxhoffer az általa 
vizsgált oklevelek nyomán mondá: miszerint Uros csak
nem annyi falvakkal gyarapította ezen apátság javait, 
mint a’ mennyi évekig azt kormányozta. *)

Favus apát idejében a’ pannonhalmi apátság, 1256- 
ban, Elek gróftól Örs birtokot kétszáz márkáért vette 
meg.2) 1258-ban pedig, ugyan Elek gróftól, Dénes bir
tokot, minden hozzátartozó javakkal együtt, mikép előbbi 
birtokosának kezébe vala, szinte örökre megvette, melly- 
ről ugyanaz évben, a’ székesfejérvári káptalan előtt, a’ 
szerződés végbe is vitetett, ’s a’ most is fönlevő ere
deti oklevél a’ királyi curia levéltárában őriztetik.3) 1

Am egyházi n n i exylulxl klr^bea. 4 7

1) Fuxhoffer Monasteriologia P. I. p. 35. „Monasterium facile tot praédiis 
et possessionibus cumulavit, quot annis regnavit . · · Quae et quanta 
hic aquisiverit, videre est in bullis Pontificum, et privilegiis Regum 
Hungáriáé, omnes aquisitiones eiusdem confirmantium te — ) Cod.
Dipl. T . VII. vol. 1. p. 360. — 3) A* szerződés miként ment végbe, 
annak következő szavaiból érthetni: „Capitulum Ecclesiae Albensis 
Universis christianae fidei cultoribus, praesentibus pariter et futuris, 
praesentium notitiam habituris, salutem in eo, qui est salus omnium. 
Omne, quod memoriam appetit, dignum est testimohio litterarum 
commendare; ne res temporaliter gestae simul cum labente tempore 
e memoria succedentium elabantur. Quo circa universitati vestrae te
nore praesentium declaramus, quod Elee, filius Comitis N ico la i.·· 
coram nobis constitutus, ulpote vir discretus et undique circumspe
ctus, et animae suae remedio providere, et ab onere dicti debiti, 
(már előbb tiidnillik a9 pannonhalmi apátságtól kölcsön pénzt vett 
föl), quo dicto Abbati et suo monasterio tenebatur obligatus, se cu
piens exonerare, et absoluere, quamdam possessionem suam nomine 
Dyenis, sitam in comitatu Posoniensi, cum omnibus utilitatibus et 
pertinentiis, nihil iuris, seu portionis sibi in eadem reservando, to
taliter cum eodem iure, quo Pater et omnes Progenitores ipsius pos
sidebant, sub,eisdem antiquis m etis, per suos Progenitores circum
quaque perambitum et vallatum elevatis, simul etiam portione habita 
in Danubio et insulis, ad eandem possessionem Dyenis pertinentibus, 
monasterio R. Martini de sacro monte Pannoniae, salubri deliberatio«

4
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Ugyan Favus apái idejében Szigligeivárért, mellyel 

az apát tulajdon költségén építtetett, IV. Béla király a’ 
pannonhalmi apátságnak, Nyitramegyében kebelezett De- 
breta földel, 1263-ban költ királyi adományozó levelé
nek erejével örökösen adta.')

b) Szent Györgyről nevezett apátság alapittatása, szent 
Gellert püspök által.

Csanádmegyének első püspöke sz. Gellért, 1035-dik  
év körül, még sz. István király korában, Csanádmegyé- 
ben sz. György vértanú tiszteletére apátságot alapított, 
melly később a'bold, szűzről neveztetett el. Mivel azon
ban az alapítványi oklevél, a’ későbbi háborús időkben 
vagy végkép elveszett, vagy pedig most is homályban 
lappang, kimutatni nem lehet, milly javakkal látta el ezen  
apátságot a’ sz. püspök.2) Életirásából az tudva van, hogy 
első apátnak Fülöpöt nevezte, és hogy sz. István, mi
után már az apátság megalapítva volt, annak templomá
ban a’ boldogságos szűz tiszteletére oltárt építtetett, é s  
oda egy arany füstölőt ajándékozott. E’ helyen temette-

Árpádok Idédnba-

ne praehabita, pure et perfecte, nullo de sua cognatione contradicen
te, contulit, tradidit, et donavit iure perpetuo possidendam, ut prae
diximus, pro ducentis et octoginta marcis argenti, ex auctoritate li
centiae Domini regis (Belae) superius inserti ad perfectum securatus 
ita inviolabiliter et irrevocabiliter dictam possessionem Dyenis saepe- 
dicto monasterio appropiare, et perpetuare exoptavit, ut nullo un
quam tempore alicui successori ipsius liceat remutare, vel aliqua ra 
tione praetensa revocare . . . Nec hic sub silentio praetereundum 
duximus, quod idem Elee septem capita sevuorum suorum videlicet: 
Izov cum tribus filiis, et Beed cum duobus filiis, et unum Liberti
num suum, nomine Andreám, existentes in saepius memorata posses
sione Dyenes, iam dicto monasterio S. Martini, pro viginti et qua- 
tuor marcis argenti vendidit iure perpetuo, et irrevocabili possiden
dos, et eandem summam pecuniae plenarie et integraliter recepit co
ram nobis. Ut igitur huius donationis, venditionis, seu satisfactionis 
series robur perpetuae firmitatis obtineat, ad petitionem saepe dicti 
Elee pluries dicto monasterio praesentes concessimus litteras sigilli 
nostri munimine roboratas. Anno Domini Millesimo, ducentesimo, 
quinquagesimo octavo. X. kalendas Septembris. Magistro Philippo 
Ecclesiae nostae electo, aulae regiae V. Cancellario, Gregorio Cantore, 
Feliciano Custode, Ambrosio Decano existentibus.“ Cod. Dipl. T. VII. 
vol. 1. p. 309— 11. — i) Cod. Dipl. T. IV. vol III. p. 118. — 2) 
Fuxhoflfer Monasteriologia L. I. p. IOS.



tett e l és nyugodott századokon át sz. Gellért teste, hová 
azt. Pestről a’ boldogságos szűz kápolnájából, Maurus 
Csanádi püspök, és az említett Fülöp apát, I. András ki
rály engedőimével, vitte. Az apátság viszontagságai közt 
megemlítendő, hogy sz. Gellért teste m ég.I. Mátyás és 
Ulászló királyok idejében is e ’ helyen vala,')  midőn innét, 
1526 előtti években, ismét Pestre vitetett által.2) Az 
apátság ezután nem sok időre, hazánk siralmas napjaiban, 
megszűnt, ’s javai idegen kezekre kerültek.

C) Gussíngi »
A’ güssingi apátság 1157-ben Volfer gróf és Her- 

vas győri püspök által megalapittatván, annak javait Sma
ragd pápai főesperest, az általa épített kápolnával, és 
ehhez kapcsolt birtokkal gyarapította.3) Azonban ezen jó
szágot Smaragd halála után az apátságtól Fábián erő
szakkal elfoglalván, onnét a’ békés szerzeteseket kiűzte, 
minélfogva Honorius pápa András királyt megkérte, hogy 
ama’ jószágot a’ szerzeteseknek, királyi hatalmával, visz- 
Szaadatni rendelje.

Az apátság laktalan és elhagyatott helyen lévén ala
pítva, azt a’ szorgalmas szerzetes férfiak, fárasztó mun
kával, kies vidékké varázsolták. Mivel pedig a’ hely, az 1

1) Bonfin Dec. II. L. II. p. 196. — 2) Mabillonius és utána FuxhofFer is 
állítja, hogy sz. Gellert teste 1400-ban Velenczébe v ite te tt, és sz« 
Donát templomába helyeztetett volna. Azonban ez hihetőleg később, 
a’ török pusztítás idejében, történt. Βοηήη ugyanis, ki történeti köny
vét Mátyás király korában kezdé írni, 9s bevégezvéu azt, Ulászlónak 
ajánlotta, említést tevén sz. Gellértról , (Dec. 11« L . 11. p. 106.) le* 
írja annak halálát, és a’ sz. testnek Pestről Csanádra vitelét; de hogy 
innét az ismét máshová vitetett volna, említést nem tesz. Az bizo
nyos, hogy 11. Lajos király, engedelmet kapván VII« Kelemen pápá* 
tói, az egyház kincseit is a9 török háború szükségeire fordíthatni, a* 
szentnek ezüst k^>orsóját is, azon czélra használta. Ekkor pedig sz. 
Gellért teteme Pesten volt a9 sz« Ferencz rendiek kolostorában. Ezen eset
ről II« Lajos király 1526-ban költ oklevelében emlékezik. L. Acta SS. 
Hung. P. 11. p. 236. — 3) Cod. Dipl. Tom. 1H. vol. II. p. 17— 18. 
Kiviláglik ez Honorius pápának 1225-ben lí. Andás királyhoz kül
dött leveléből, hol ezek állanak í „Bonae memoriae Smaragdus Ar- 
chidiaconus de Papa capellanus quamdam juxta palatium suum ab ipso 
constructam, cum possessionibus et aliis ad eam pertinentibus de con
sensu tuo, dum adhuc viveret, ipsis concessaret.“

Α χ  egyházi rend egyházi küréhen. 49



50
ekkori háborús időkben igen szükséges várépilésre al
kalmas vala, a’ régi, és mikép Thuróczi János említi, ') 
fából épült vár helyett, az apátság újat, és erőset épít
tetett, honnét Újvárnak, utóbb pedig Némelujvárnak ne
veztetett. Ezen vár erősségét és alkalmas voltát II. And
rás király látván, azt maga részére lefoglalta, ígérvén, 
hogy helyette az apátságnak más jószágot adand; azon
ban ezt csak fia IV. Béla teljesítette, ki az említett vár 
helyett, Jakab vagy Favus pannonhalmi apát kérelme-, és 
Honorius pápa közbevetésére, 1263-ban Ujhelyet, a’ hoz
zátartozó Lubo, Zerdahely és Polrovics pusztákkal együtt, 
a' pannonhalmi apátságnak adta.i) 2) így várépités által szer
zett jeles érdemnél fogva, és a' várnak a’ korona részére 
történt elfoglalása következtében, kapta az apátság ama5 
jószágokat.

d) Szkalkat apátság alapittatása Jakab nyitrai 
püspök által.

Trencsénmegyében azon a5 helyen, hol sz. István 
korában Zoerard, más névvel András, és tanítványa Be
nedek, kőszikla üregbe vonulva, Istennek szentelték éle
tüket, holtuk után pedig a5 környék lakosaitól, mint meg- 
dicsőüll szentek, tisztelteitek, Jakab nyitrai püspök 1224- 
ben apátságot alapított, melly a’ két szent férfiú nevéről 
sz. András és Benedek apátságának; a5 szikláról pedig, 
hol lakásuk vala, slav nyelven Szkalának, vagy Szkal- 
kának neveztetett. E’ helyen az apátság alapittatása előtt 
csak egy lelkipásztor volt, k i, hitben a' népet oktatta; 
’s ez , Jakab püspök idejében, szinte sz. Benedek ren
débe lépvén, ugyanitt tagja lett a’ szerzetnek. A’ püspök 
ezen apátságot Isten nagyobb dicsőitésdre és a’ szentek 
tiszteletének gyarapítására alapítván, annak fontartására, 
Wyes földet, (most Ujezdo) egyéb javakkal együtt a’ 
fönérintett évben adományozta.3 *) Ezen alapítványt utódja

Árpádok MAimk··

i) Chron. P. II. Cap. I I .  Schwandtnernál.— 2) Fuxhoffer Monasteriolo-
gia P .I. p. 172. — s) Az oklevélben ezen adományok fordulnak éld:
„ad sustentationem fratrum in eadem Ecclesia Domino servientinm
terram Wyes . . .  cum septeni bobus, duobus servis nomine Martino,



Paska püspök 1296-ban újólag megerősítette. Fönállott 
ezen apátság 1312-ig , midőn trencséni Máté, Róbert 
Károly elleni pártütésében, azt az egész tájékkal együtt 
elpusztitá, a* szentek tetemeivel is méltatlanul bánván.

e) Egyéb apátságok alapittatásának emléke.
Ez időszakban, az említett apátságokon kívül, sz. Be

nedek rendje még sok apátságot számlált hazánkban, de 
a' mellyekról alig mondhatni valamit, viszontagságainak 
egyes vonásain, töredék emlékein kívül. Soknak csupán 
nevét, vagy rövid említését találjuk az évlapokon és 
oklevelekben, néha esetileg, följegyezve; de eredetüket, 
keletkezésük évét, alapítóik 's jótevőik nevét még 'min
dig sötét fátyol födi; 's ki tudja: lesz-e idő, meUy azt 
egykor, magyar egyházunk történeti díszére, lelebbenti 
rólok. így  a' Minden-szentről nevezett pogrányi apátság
ról ezen korszakból csak azt mondhatni, hogy az már 
1075 körül fönállott; de ki és mikor alapitá, tudva nin
csen; a' bold, szűz széplaki apátságáról legrégibb a'mit 
tudunk, az, hogy e' helyen 1143-ban Martyr egri püs
pök avatta föl a’ templomot; a' Szentiélekről nevezett 
madocsai apátságról tudjuk, hogy az 1187 körül; a' sz. 
Kozma és Demjénről nevezett ludányi apátságról, hogy 
az 1205 előtt már állott; a' sz. Péter és Pálról neve
zett tapolczai apátságról, Miskolcz körül, hogy az már 
1217 előtt virágzott, és hogy e’ helyen a’ tudomány 
nevezetes kedvelőket számlált; az Üdvözítőről nevezett 
kapornaki apátságról szinte tudjuk, hogy annak már 1217 
előtt fönállania kellett, mert ekkor az apátságban, ta
nácskozás végett, egybegyűltek a' szerzet tagjai; a' szent 
György vértanúról nevezett dombói apátságról tudjuk, 
hogy 1247-ben; a' szűz Máriáról nevezett zebergényi 
apátságról, hogy 1251-ben; a' sz. Mártonról nevezett

et Zamboch, duas vineas Nitriae cum duobus vinitoribus, filiis Nico
lai vinitorie Mikow ét Jowachim, quadraginta oves cum totidem por
cis, centum Capecias, quinquagesimam videlicet decimaram nostrarum 
cum m ansu , quem in villa Skala tenuit 'Wyhorlaus nunc monachus, 
cum esset Parochialis sacerdos, eidem contulimus in perpetuum pos
sidendos ** stb . Schmitth Ep. Agr. T. I. p. 130.

A.* e^yháil rend etrháil klréken. 5 |



vaskairól, hogy 1255-ben; az aracsiról, hogy 1256-ban 
már fönáílottak és virágzottak; de hogy ezen apátságo
kat mikor és ki alapitá, mindeddig tadva nincsen.— Mennyi 
tárgy a’ vizsgálódásra, mennyi hézag a’ történetben! 
Pedig ezeken kívül még sok apátság van, mellyekröl 
ennyit sem mondhatni. A’ szűz Máriáról nevezett iványi 
apátság egykor létezett, de hol, mikor, és ki által ala- 
pittatott, egészen ismeretlen. Mara mellett a' szent-ke
reszti, és a’ vértes szent-kereszti apátságokat ki és mi
kor alapitá, szinte nincs tudva. Ugyanezt mondhatni a’ 
jáki, zeeki, kolosi vagy klissi (Nyitramegyében), babol- 
csai, bihari, bucsi, lekéri stb. apátságokról, mellyekröl 
a’ történetben nincs följegyezve, hogy mikor és kik ál
tal alapitlattak.') Higyjük-e pedig, hogy töbh ezen apát
ságok közül ismét nem a' buzgó püspökök és tehelösb 
egyháziak áldozatai állal keletkezett.— Ezen apátságok bé
kés lakosai mennyi jót eszközlének, midőn ök, sz. Be
nedek rendszabálya szerint kézi-munkával, imádsággal, el
mélkedéssel, könyvek olvasása- és lemásolásával foglalkoz
va, magukat szüntelen tökéletesiték, hogy illykép oktatás 
által a’ népet az erény útjára annál hathatósabban vezé
relhessék. Mennyi jó eszközöltetett, midőn a’ nagyobb 
apátságok mellett iskolák nyittattak, és azokban vallásos 
fogalmak hintetvén e l ,  Isten országa terjesztetett 1

13. Cziszterczi rendi apátságokban.
a) Czikádori apátság alapittatása.

Ezen időszakban telepedett meg hazánkban a* czisz
terczi rend is, mellynek első kolostora Czikádoron alapilla- 
tott Tolnamegyében. Keletkezésének rövid történetét em
líteni, habár az kevéssé távolabb vezet is , nem véljük 
érdeknélküli szónak, mert az események fejlődéséből igy  
látandjuk: mikép jött a’ czikádori apátságnak birtokába 
a’ szerzet, vagyis: mikép keletkezett ezen apátság.

)) Ezen előadásban szem előtt különösen Fuxhoffer „Monasteriologia^-ját 
tartók, ki az apátságók történetét munkája tárgyául választván, azt 
négy szorgalommal irta, és Veszprémben 1803. ivrétben kiadta.
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O ltó , a'negyedik vagy szent Leopold auslriai her- 
czeg fia , (utóbb frisingai püspök, reánk, magyarokra 
nézve, azon okból is nevezetes férfin, mert jeles törté
neti munkájában a? ős-magyarokról sok érdekes dolgot 
följegyzett), Francziaföldőn, a' morimundi kolostorban, 
1131-ben, a* cziszlerczi rend szerzetébe lépvén, megkérte 
atyját, az austriai herczeget, hogy a’ szerzetnek Austriá- 
ban is alapítson kolostort. Leopold, Reginmar pataviai 
püspök tanácsát kikérvén, hajolt fiának kérelmére, és az 
építendő kolostor helyéül Sattelbachot jelölte ki. Mori- 
mundból tehát tizenkét cziszterczi szerzetes, Godeschalch 
apáttal, 1134-ben ide költözött. Reginmár püspök a' kö
rülfekvő javakból őt illető tizedet ezen szerzetnek adta. 
Leopold herczeg 1136-ban kiadván a’ kolostor alapítvá
nyi ok levelét, azt szentkereszti apátságnak nevezte, 's 
később itt temettetett is el. — 1137-ben Konrád, szinte 
Leopold herczeg fia, Szenlkereszten a' cziszterczi rend
be lépvén, 1142-ben ugyanitt apáttá választatott; és 
δ az, ki által Magyarországban a' czikádori apátság ke
letkezett. Ö tudnillik amaz apátság megalapítása végeit 
tizenkét szerzetes férfiút Magyarországba küldött, kik 
Czikádoron telepedvén meg, ezen apátságot itt megala
pítók. ’) Később II. Géza, III. István és III. Béla királyok 
ezen apátságnak némelly javakat adtak.

b) Bélal·úti, sz.-gothárdi,pilisi,apátfalcai apátságok.
A ’ bé lakú ti apátságot eredetileg 1198-ban Heder- 

váry Saul kalocsai érsek alapította, de 1241-ben a' ta
tárok azt végkép elpusztítván, IV. Béla állitá vissza, 
honnét bélakutí apátságnak neveztetik. Keletkezésének 
első éveiben, a’ tatár pusztítás elölt, Ukurdnnk hivatott. *)

A ’ szentgolhárdi apátság 1183-ban III. Béla király 
áltál megalapittatván, annak javait 1221-ben Bánffy Ist
ván több javakkal gyarapította. Ö tudnillik a' cziszlerczi 
rendbe lepvén, II. András király engedelmével, örökség-
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J) Chron. M o n a s t .  ad 8. Crucem in Austr. et 8. Gothard. in Hung. p. 5—6. És
P er, S c r i p ·  rer. Aust. T I. p.441.2) Katona Hist. Crit. T. I. p; 76.482.487.



kép reászállolt javait ezen apátságnak adta, sőt BdnfFy ké
relmére a’ sz. Margitról nevezett pornói (de Pernaw) 
egyházi javadalmat is, mellyel Mycha, Bánffy István őse, 
alapított, ugyan Bánffynak, és általa a' szentgothárdi 
apátságnak engedte a' király.')

A’ pilisi apátság is ezen időszakban keletkezett, melly 
ekkor Veszprémhez tartozott, most Fejér püspöki megye* 
kebelében vagyon. Eredetének hajnala 1184-re esik, de 
alapítója ki volt, tudva nincsen. II. András király, mi
kép IX Gergely pápának 1236-ban költ leveléből kive
hetni, a' pilisi apátságnak évenként száz marka ezüstöt 
adott,2) minthogy Gertrud királyné itt temettetvén el, a' 
sir őrzése a' szerzet gondjára volt bízva. IV. Béla is, 
anyja iránti tiszteletből, és János pilisi apát érdemiért, 
minthogy ő országos ügyekben dicséretes követségeket 
végzett, több javakkal azt ellátta. De az egyháziak ado
mánya által is gyarapodott ezen apátság. Ugyanis IV. Béla 
király, egy , 1254-ben költ oklevelében, említést tesz 
a' budai szöllökről, és melegvizi malmokról, mellyeket 
Berthold kalocsai érsek, utóbb aquileai pátriárka, aján
dékozott ezen apátságnak.3)

Az apátfalvai apátságot (trium fontium de Beel) egri 
megyében, Kilit egri püspök 1232-ben alapította. Ezen 
apátságot IX. Gergely pápa és utóbb IV. Incze 1253-ban 
ismételve megerősítették. A’ püspök ezen apátság alapí
tására Beel kun eredetű nemesektől vett jószágot adta, 
honnét az utóbb nevét is kölcsönözte. 1239-ben újólag 
több javakat adott ezen apátságnak a* püspök, mikép ezt 
IX. Gergely pápának ugyan 1239-ben költ leveléből ért
hetni. 4) IV. Béla király is említést tesz ezen apátságról, * II.

54 ArpMak Miauk«.

i) Cod. Dipl. T . HI. rol. I. p. 329. ·— 2) Fuxhoflfer Monasteriologia L.
II. p. 137. és Sartori Cistercinm Bis-tertium. p. 1135. Vet-Pragae 
1700. föl. — 3) Egyh. Értek.1823.1. p. 170. „Confirmamus, úgy mond, 
etiam vineam, quam eidem contulimus in Pest, et vineam quamdam 
Budae, quam dilectus avunculus noster vénerabilis in Christo Pater 
Aquiliensis Patriarcha, felicis recordationis, sepe dicte Ecclesiae con
tulit, pro anima sororis sue, remedio matris nostre. Tria quoque mo
lendina ad aquas calidas sita in Meger iuxta Budam.“  — 1) Schnntth 
Ep. Agr. T. I. p. 144 és 151.
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egy, 1261-ben beli oklevelében. Ezen apátságot Chana- 
din egri püspök Richard, vagy Sichard apát idejébeu 
újólag megerösité. Fönállott az a' gyászos mohácsi üt
közet után hazánkra következeit szomorú napokig, mi· 
dón ezen apátság javai is, mint sok más egyházi javak, 
világi kezekre kerültek, csupán czimjét viselvén az 
egyháziak mindaddig, mig Czeglédy Béla apát, az apátság ja
vainak eg y  részét, utódja Ajtay János pedig más részét 
a’ Rákóczy családtól vissza nem váltották; igy lön ismét jö- 
vedelmes ezen apátság. I. Leopold császár és király ezen 
apátságöt harmincz évre az egri káptalannak adta, midőn 
ez 1700. sept. 1-én azt az egri papnevelő intézetnek en
gedte által, Leopold király pedig, Telekessy István egri 
püspök kérelmére, 1700. oct. 17-én örökösen ugyanezen 
intézetnek adományozta. Az apátság épületei romba dűl
vén, annak nevezetes művészettel épült templomát gróf 
Erdődy Gábor egri püspök, 1744-ben, egészen helyreál
lítván, plébánia templommá alakította. *)

A’ sz. Miklósról névezett ercsii apátság Vancha Ist
ván esztergomi érseknek köszöni keletkezését. Ő a' ta
tárok által itt 1241-ben lerombolt kolostort helyreállít
ván, azt újólag megalapitá és a’ jcziszterczi rend szer
zetének adá. E’ helyen tudnillik a' tatárok berontása előtt 
carthusiánusok laktak, de ezek a* kegyetlen ellenségtől 
innét biüzettetvéii, sőt a' kolostor is egészen lerontatván, 
a' hely pusztán maradott, mig az érsek 1253 előtt a’ 
cziszterczi rendnek azt által nem adta. Ezek IV. Incze 
pápának ugyanaz évben költ leveléből tudvák.2) Ezen 
apátság alapittalása Pázmán Péter esztergomi érsek zsi
nati melléklete második részében: „De religiosis ordini
bus“ Tamás nádornak 1260-ban tulajdonillatik. *)

Szepesmegyében a' bold. Szűzről nevezett apátság
nak ki volt alapítója, a' történeti lapokon följegyezve 
nem találjuk. Pázmán Péter alapittalásának évét 1222-dikre 
teszi. Azt azonban oklevelek nyomán tudhatni, hogy Jakab 
szepesi püspök, (kiről, mint illy méltósággal ez időben * IV.

Am «yjrkáal n b í  e n h ä il körében,

J) Schein. V. Cleri. A.-Dioec. Agr. 1843. p. 41· — 2) Codex Dipl. T.
IV. vol. II. p. 178. — 3) Péterflfy S. Cone. Hung. P. I. p. 275.
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ékeskedőről már a' 46-dik lapon említést tevénk), a’ czisz- 
terczi rend ezen apátságának Schavnik, Vyedernik, Tho- 
plica és Alchno javak tizedeit, a* káptalan egyezésével, 
alapítványul adta, mégis azon kikötéssel, hogy a’ szer
zet ezen jövedelemből neki és utódjainak évenként húsz 
márkát fizetni tartozzék.')

c) Egyéb apátságok aíapittaiásátiak .

A’ cziszterczi rendnek hajdan hazánkban az elszám
oltakon kívül még több apátságai is voltak, de a’ mely- 
lyeknek eredetéről és viszontagságairól, a’ történetben 
ismét keveset találunk följegyezve. Az alapítványi okle
velek és történeti jegyzetek úgy látszik mind eltűntek, 
vagy még most is homályban vannak, mert alig hihetni, 
hogy illyenekkel az apátságok ez időben nem bírtak volna, 
így  Veszprémmegyében a’ bélakuti apátság 1152-ben; 
a’ paradicsomvölgyi (de valle paradisi) 1172-ben; a’ ba
konyi vagy buktati 1182-ben; a’ boldogságos szűzről ne
vezett zirczi 1198-ban; a’ máriahegyi szinte 1198-ban; 
a' szentkereszli 1201-ben; a’ péterváradi 1203-ban; a’ 
zárni vagy námi 1219-ben; a’ sz. Jakabról nevezett du- 
naszigeti 1274-ben már fönállollak, vagy ekkor alapit- 
taltak, de kik által és milly javadalmakkal ellátva, még 
folyton kérdés tárgya; sőt némelly apátságoknál azt sem 
lebet meghatározni: milly megyékben, ’s milly tájékon 
voltak. Ismét több apátságnak emléke fönmaradt ugyan, 
de rólok azt nehéz kimutatni: valljon sz. Benedek vagy 
cziszterczi rendi apátságok voltak-e azok? így a’ poroszlói 
1216-ban; a’ „de Curru“-i nagyváradi megyében Kőrös 
vize mellett szinte 1216 ban;a’ sz. Gáborról nevezett 1217- 
ben; a’ cholti szinte 1217-ben; a’ pankotai 1218-ban; 
a’ peturi Somogymegyében szinte 1218-ban; a’ sz. Im
réről nevezett 1219-ben; a’ heuvizi 1221-ben; a’ besz- 
terczei 1222-ben; a’ prinoi Esztefgommegyében 1252- 
ben már fönálloltak és virágzottak,2) de hogy mellyik
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*) Wagner Anal. Seep. P. I. p. 392. Bárdossy Suppi, p. 386. — 2) Pé- 
terffy S. Cone. Hung. P. II. p. 275.



szerzetes rend volt azoknak birtokában, vagy kik állni 
és kiknek számára alapittaltak, még mindig a’ történet
ben világosan  kimutatva nincsen. — Ha ama’ buzgalmat 
tekintjük, m elly  ekkor az illy intézetek létesítésében a’ 
főegyháziakat lelkesítette, kétkednünk nem lehel, hogy 
ezen apátságok közül is több, ismét az egyháziak alapít
ványából keletkezett. De a’ szerzetes rendi apátságok is, 
hol a’ h ívek  lelki java kívánta, kolostorokat ’s apátsá
gokat létesítőnek Önerejükből. Különösen a’ cziszterczi 
rendnek úgynevezett szeretet-chartája egy olly czikket 
foglalt magában, miszerint egyik apátság a’ másik javai
nak előmozdítására, vagy több társulat és kolostor léte
sítésére ösztönöztetek És ez nem volt egyes tarto
mányra szorítva, hanem egyik országbeliek, más ország
ban volt társaikat is segítették. A ’ rend annál könnyeb
ben eszközölhette ezt, mivel pártfogói között számlált 
pápákat, bibornokokat és érsekeket, királyokat és ki
rálynékat, fejedelmeket és vezéreket, herczegeket és 
grófokat, kik a’ szerzetnek tagjai voltak.') És csakugyan 
illy példánk vagyon a’ pásztói apátságban, mellyet 1190- 
vagy 1191-ben a’ pilisi apátság alapított. Ennek elren
dezése végeit 1232-ben Francziaországból a’ clarevalli 
és háromkuti apátok jöttek Magyarországba. A’ szeretel- 
charlának ama’ czikkét, ezen apátságra nézve, későbbi 
időkben a’ velehrádi apátság Morvaországban, ismét tel
jesítette, midőn Zsolnay András apát idejében 1698-ban, a’ 
háborúk viszontagságai között világi kezekbe került ja
vait visszaváltó, és az apátságot helyreállttá, minélfogva 
ez, a’ pilisi apátsággal együtt, 1702-ben ama’ morvaor
szági apátsághoz kapcsoltatott, de 1814-ben mindkettő
nek feje Zircz lett.

14. Premonstrati prépostságokban.
a) L eleszi prépostság alapittatása Boleszló váczi 

püspök .
A ’ premonstrati kanonokok első kolosloraW 130-ban 

Nagyváradon megalapiltatván, nem sok időre, az ország

Ab egyházi n a i egyházi klrábea. 57

’)Sartors C ieterciu m  Bis-Tortiiim, seu hist ord.Cist p. 315-488 és 1142. stb.



különféle részein több prépostság is alabnll. Ezek közt 
nevezetesb helyet foglal a' leleszi, mellyet Boleszlo vá- 
czi püspök alapított, arra szentelvén minden vagyonát. 
A' mint ö 1192-ben a’ váczi püspöki széket elfoglalta, 
azonnal ezen prépostság létesítéséről gondoskodott, és 
annak alapját le is tette. Erre mutat ü l. Incze pápának 
Imre királyhoz 1199-ben küldött ama' levéle, mellyben 
kéri a’ királyt, hogy azon javakat, miket a' püspök a' 
prépostság alapítására szentelt, azon czélra fordittatni ne 
akadályozza, sőt az erőszakkal elfogultakat is a' püs
pöknek adja vissza.') Imre király ama' jószágokat csak
ugyan visszaadta, sőt, hogy némikép botlását kiegyen
lítse, utóbb fiának keresztatyjaul Boleszlo püspököt vá
lasztotta. z)

Boleszlo tehát a' megkezdett prépostság alapítását 
tökélyre viendő, Imre utódját, II. András királyt meg
kérte, hogy az alapítványt hatalmával erősítse meg. And
rás király a' püspök buzgalmát helyeselvén, 1214-ben 
királyi oklevelével azt csakugyan megerősité. Ebből ki
világlik, hogy a' püspök azon kívül, mit életében a' 
prépostság^megalapítására szentelt, végrendeletileg an
nak még mi sok jószágot hagyott. Fekvő birtokul hagyta 
a' prépostságnak Lelesz, Oylith, Paylem, Csernafalu, Ka
pus, Vizaka, Kanár, Hermely, Gyű eres, Zolunta, Mikusa, 
Megyer, Fauchol, Kabala, Gures, Hagymás, Narher, Ni- 
kad, Besenyő helységeket, Bors birtok két részét, Gol- 
sán tiz szőllöt, Egregyen tizenkettőt, Biharban ölöt stb. 
jobbágyokkal együtt. Ezeken kívül házakat, palotákat, 
só-szállitó hajókat, és egyéb javakat.*)
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I) Deeericius Hist. Ep. Vao. p. 37. — 2) Péterffy 8. Cone. Hung. T . 1 p. 86. 
3) A* történet érdeke kívánja, hogy 11 András kiráfynak említett okle
velét, mellyben Boleszlo püspök alapítványa foglaltatik, nagyobb ter
jedelmében, eredeti nyelven is, ide iktassuk. Amaz oklevél tehát kö
vetkezőleg szól: „In nomine sancte et individue Trinitatis. Anien. 
Andreas, Dei gratia, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Seruie, 
Gallici^ Lodomerieque Rex in perpetuum. Quum hys, qui scripto 
carent authentico, processu temporis solet oblinio nouercari; hoc sin
gulare remedium adinvenit humana solertia, nt quod memoria dignum 
credit, testimonio litterarum commendetur. Eapropter ad instantiam 
fidelis nostri Boleslai, Vaciensis Episcopi, quia suae deuotionis inte-



b) Sághi és csornai apátságok gyarapodása.
A ’ sághi prépostság Márton bán által alapittatván, azt 

1268-ban IV. Béla megerősítő és kiváltságokkal fölru-
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gritatem multis rerum comperiinus argumentis, nolentes tam preci ara 
benignitatis obsequia inremunerata relinquere, vel dilui posse nubilo 
cuiuspiam obliuionis; testamenti ipsius seriem*, secundum quam ipse 
de rebus suis tam mobilibus, quam immobilibus disposuit, auctoritate 
regia censuimus confimandam: . . . .  Idem igitur Boleslaus, Vácién- 
sis ecclesie dictus episcopus, temporalibus eterna, terrenis celestia, 
casuris perempniter mansura comparare desiderans, vniuersa predia 
sua cum libertinis, seruis et ancillis, ratione hereditarie successionis 
ad se devoluta, seu que ex munificentia regia, vel principum regni 
collata noscebantur, vel aliquo sibi emtionis titulo competere vid&· 
baniur; ecclesie sancte crucis, et canonicis, in ea sub titulo Premon- 
stratensis Ordinis in candido habitu, Deo militantibus, ut inferius an
notabuntur, omnia deuotus contulit. Hoc insuper praesenti privilegio 
interserendum, propter quamdam dignum existimans cautelam, quod 
nullus ex hominibus, inferius memorandis, cuiuslibet conditionis, pri
vilegio libertatis gratnletur, quum nullus eorum, preter quod in pre- 
senti privilegio est annotatum, beneficium manumissionis fuerit asse
cuius ; nullus etiam eorum, quos consanguineitatis gradus reddit pro
ximos, alicuius rei gratia ex his, quae in presenti notabuntur privi
legio, vmquam liberum, senium, vel ancillam protestatus est obtulis
se ; nec cuiquam eorum liceat in prediis, terris, siluis, agriculturis, 
vineis, molendinis, piscaturis, vllam sibi vendicare portionem; quia 
vniuersa* quae iuri suo quolibet modo competere videbantur, libere et 
absque alicuius calumniation e eidem ecclesie se protestatus est obtu
lisse, testimonioque totius regni nostri eandem ecclesiam cum omni
bus suis pertinentiis, vt firma et stabilis perpetuis possit haberi tem
poribus, Bele regi quarto» filio nostro, quem sibi adoptauit in filium, 
quando ipsum de sacro fonte baptismatis leuatiit, tam sibi, quam po
steris suis, sub regalis magnificentia protectionis, vti regalem eccle
siam, iure perpetuo contulit possidendam. Contulit igitur prodictus 
episcopus predium, quod Lelesz vocatur, in quo situm est monaste
rium, sibi a secundo rege Bela, filio ducis Almi, collatum, quando 
eum de sacro baptismatis fonte eleuauit. (itt Lelesz határa körülmé
nyesen leirattk) · . · . Infra ergo memoratas metas continentur qua- 
tuor predia, vnuni videlicet sub monasterio, quod vocatur Lelesz, se
cundum Oylith, tertium Paylem, quartum Chernafolo. Contulit etiam 
aliud predium, quod est ultra latericiam, nomine Kopus, totaliter et 
absque alicuius participatione, . . . .  Predium etiam Vizaka nomine, 
contulit, . . . Predium quoque, Kanar nomine, contulit, in cuius com
mutatione ad petitionem capituli Julensis, et abbatis, qui Laurentius 
vocabatur, et de consensu Waste, varadiensis episcopi, villam de Ár
pa totaliter, cum quadraginta mansionibus libertinorum, et triginta 
marcas argenti ad opus editicii officinarum claustri adjiciens, eidem 
ecclesie, quia ratione vicinitatis, judicio utri usque partis, utilius esse 
videbaturj contulit . . . Predium etiam Hermely nomine, contulit 
cum libero foro, quod nos sue fidelitatis obtentu sibi contuleramus,



házá. A’ préposlságnak Márton bántól kapott jószágai idő
vel gyarapodtak. 1292-ben ugyanis Olivér- és Konrádtól,
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a duobus prestaldis nostris, Hemone et Mathia Comitibus, metis eir- 
cumdatiini. . · . Contulit etiam predium, Gy tier es nomine, quod erne- 
rat a tiliis Vitalis Chaka, et Stephano pro quindecim marcis, quod a 
tine est terre de Hermelyz. Terram etiam, predio de Hermelyz ad
jacentem , contulit, a Huntone Comite pro 83 marcis, et decem et 
septem ponderibus, et duobus frisaticis em tam. Predium etiam , Zo- 
lunta nomine, contulit cum libero foro, quod tempore regis Emerici 
emerat, totaliter cum habitatoribus, et terra.pro 82 marcis, a qui
busdam mercatoribus, de Russia venientibus, . . Contulit etiam 
medietatem predii, nomine Micusa, juxta Varadinnni, vna cum irri
gua Szebyn Rethe, quam emerat a Kadar, filio Folkus; aliam vero 
medietatem ejusdem predii, que Othmaro , nepoti ipsius Episcopi, 
contingebat, Cum libertinis, seniis, et ancillis inferius nominandis, et 
omnibus appendiciis su is , quam pro sua infidelitate am isit, absque 
vlla diminutione, pro anima illustris regine Gertrudis, coniiigis no- 
stre , eidem ccclesie in perpetuum contulimus possidendam, et ideo 
maxime, quod quaedam corporis eiusdem pars in eadem est sepulta 
ecclesia, duoque sacerdotes ibi sunt constituti, pro eius anima perpe
tuo celebraturi. . . .  Predium etiam, quod Mager vocatur, contulit, 
quod est nitra Chrisiunt, emtum ab uxore Petri, et filio suo, nomine 
Prys cum pomario et duobus molendinis, et terram ad quatuor aratra 
sufficientem. Juxta villam etiam Wadazow dedit dua territoria cum 
duobus locis molendinorum. Dedit etiam predium, Fouchol nomine, a 
Mathia Comite ex precepto nostro metis vndique circumdatum. In Ar
tandi quoque dedit terram ad duo aratra sufficientem, et seruis ad 
habitandum similiter. Contulerat etiam terram , Kabala nomine, ex 
gratia Bele regis aquisitam , quam postea Marahardo, nepoti suo, 
contulit pro commutatione terre, quam iuxta ecclesiam Sancte Crucis 
se asserebat habere. Dedit etiam siluam, Gures nomine, et pratum 
eidem siluae contiguum, quod dicitur Horunguemezcw, quod emit a 
Ludyn, et Symian, filio suo, cum silua sua, metis separata, a silua 
S. Protomartyris Stephani. Predicta igitur silua et pratum a duobus 
pristaldis nostris, Isow, Albensi Canonico, et Mathia Comite, sic est 
exmetata (itt a’ határok kijegyezve) . . . Contulit etiam predium, 
quod vocatur Hagmas, iuxta Bihor, a Mathia Comite homine nostro, 
metis circumdatum. Terram etiam, eidem predio adiacentem, dedit, 
quod emerat a Mercurio Rano, a praedicto Comite metis circumda
tam. Predium etiam nomine Narher contulit . . · Contulit etiam
predium nomine Nikad, emtum a quodam , nomine Tholoid, tertiam 
partem terre totius ville cum 12 vineis; portionem videlicet, quae 
quondam fuit Tekuse, filii Leustachii, super quam partem etiam sita 
est Ecclesia in honorem S- Mergarethc. Insuper in eadem villa, pre- 
ter tertiam partem, dedit vnum funiculum, emtum a Kesula, filio 
Pongratii. In vilia etiam Golsa dedit decem vineas cum vinitoribus 
cum terra sufficienti, tam ad habitandum, quam ad arandum. In Eg- 
regy etiam dedit 12 vineas sine vinitoribus, et jobbagyone, nomine 
Lodomir, cum filiis, et sufficiente terra etiam Jobbágyon! ad manen
dum et arandum. Predium etiam contulit, quod est circa Budam,
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Heremche István fiaitól; nemkülönben Ochuz Tamástól és 
ennek rokonaitól, Hontmegyében, Tismog helységet, hála-

Beseneu nomine, totaliter cnm serro, nomine Zob, eum vxore et filiis 
et alio seruo, quem emerat de Andrea, filio Symonis, Gommo nomine, 
similiter cum vxore et filiis. Loca igitur praenominata superius; vi
delicet quarta pars in Micusa, cum palatio, et quinque vineas in By- 
h o r , predium etiam nomine N arher, et predjiim nomine de Marea, 
videlicet Apa, Nigad, etiam cum vineis, et Galosa similiter cnm vi
neis; ista loca, et ad eä pertinentia cum molendinis, vineis, liberti
nis, seruis et ancillis, quae iuri Eluimi, Episcopi Varadiensis, fratris 
sui, competere videbantur, ab ipso in praesentia Job Archi-Episcopi 
et Strigoniensis Capituli comparauit, quum Romam, tempore Regis 
Emerici, pro quibusdam necessitatibus esset profecturus, pro 400 
marcis argenti; ad cuius tamen petitionis instantiam, quia Ecclesie 
sue, ratione vicinitatis, utiliores esse videbantur, sibi in supplemen
tum contulit vineas: quas habebat in Huda, et in Ewrim, cum vini
toribus ; portiones etiam , que sibi iure hereditario cedebant in pre- 
diis, videlicet in Gemen et in Weytyoh, et in Kencz, super tluuium 
Granne, et in portu Mich, in Beseneu, cum portione piscature uzo- 
num, cum libertinis, seniis et ancillis; duas etiam partes tributi de 
Bors, suam videlicet, et partem maioris fratris sui Authonii, quam 
emit pro centum et quadraginta marcis; duas etiam saliferas naue* 
liberas super Morisium; quas Ecclesie de gratia nostra aquisiverat. 
Omnia ista pum super dicta pecunia, pro compensatione eorum, que 
a fratre suo receperat, contulit. Contulit etiam Ecclesie S. Crucis 
regias portiones portus de Zonnuk, qui est iuxta Miler, quod felicis 
memoriae Rex Bela, pater noster sibi contulerat, quando secum in 
Russian) inerat.“  stb. Boleszlón kívül Katapao egri püspök Is járult 
ezen prépostság javai gyarapításához, mikép ez ugyanazon oklevél
ben följegyezve vagyon. . . . „Contulit etiam venerabilis Pater Ca- 
taphanus, Agriensis Episcopus, ad ipsius petitionem eidem Ecclesiae, 
de consensu Canonicorum suorum, quando eam consecrauit, in dota- 
litium decimam ville, sub eodem monasterio adunate,* integraliter iure 
perpetuo possidendam.“  — Ezek után még némelly birtokok szám
iáltatnak elő, mellyeket ismét Boleszlo püspök adott az említett pré- 
postságnak. II. András király ez alkalommal szép kiváltsággal és sza
badalmakkal ruházván föl a9 prépostságot, azt ama9 javak birtokában 
megerősítette. Az oklevélben következők vannak aláírva: „Datum per 
manus Thome, Aule Regie Cancellarii, et Albensis Prepositi, anno 
ab Incarnatione Domini MCCX1V. Venerabili Joanne Strigoniensis, 
Bertholdo Colocensis Archi-Episcopis existentibus; Calano Quinque- 
Ecclesiensi, Katapano Agriensi, Desiderio Chanadiensi, Simone Vara- 
dinensi, Petro Jaurinensi, Vilhelmo Vltrasliuano, Gothardo Zágrábi
énál, Roberto Vesprimiensi, Jacobo Vaciensi, Ecclesias feliciter gu
bernantibus. Nicolao Palatino C. Bodrug. Ochuz Bano, Jula Vaj wo da, 
et C. Zonukien. Salomone Bach. Magistro Tauernicorum; Simone Zo- 
bor (fors Zobolcs) et Magistro Dapiferorum; Martino Chanad. et Cu
riali Comite; Mika Bibor. Joanne Sopron. Pothene Musum. Smarag
do Poson. Miksa Ferrei Castri; Alexandro noui Castri; Nicolao, fra
tre Moys, Albensi, Sebus Crasouien. Nicolao, fratre Vgrin, Kama-
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jelű! kapta. Ezen nemes család tudoillik nagy adósságba 
vervén magát, több javait elzálogositni kénytelenittetelt, 
's már azok visszaszerzéséhez kevés reménye vala, mi
dőn a' sághi préposlságot azon kéréssel kereste m eg, 
hogy az, nehéz körülményeiben, neki segítségül legyen. A z 
adósság letisztázása- és a’ jószágok visszaváltásában a* 
prépostság ama' nemes családot pénzzel segítvén, hála
jelül, V  egyszersmind az adott segedelem fejében, ama' 
nemes család Tismog jószágot a’ préposlságnak adta. *) 
1298-ban, László prépost idejében, Lamperttól, Hunlpáz- 
nán családból származott Kázmérnak hátéi, a' prépostság 
Hontmegyében hatvan marka ezüstért jószágot vásárolt. 
A’ vétel fölötti szerződés az esztergomi keresztes vité
zek conventje előtt történt.2)

A’ csornai prépostság 1226-ban Soproni Andrástól 
Rábaközben, Ugra szomszédságában vett jószágot, miről 
a' győri káptalan előtt ment végbe a' szerződés.3)

©) Egyéb prépostságok alapittatásánah .
A ’ premonstrali kanonokok is több prépostsággal 

bírtak még ez időszakban, melly,eknek azonban, törté
neti adatok hiánya miatt, nagyobb részint csupán neveik 
ismeretesek, lllyeneket Pázmán Péter esztergomi érsek, 
a’ már említett nagyszombati zsinat munkálatainak kiadá
sához irt melléklete második részében, többeket számlál 
elő , mellyekre a’ történeti búvárkodás nagyobb fényt 
azon időtől fogva sem igen derített. Hlyének a' már em
lítetteken kívül az áiskai, vagy ochkai, a’ rutheni vagy 
rucensi; a’ sz. Pálról, Abráhámról nevezett prépostságok, 
ez utóbbi 1294-ben virágzott; az adonyi, beeni, bozóki, 
lürői vagy turnéi, grábai, thürsi vagy thuréczi, a’ nyá
lak szigeti, chnti, steinbachi, schidai vagy schajduni,

Árpádtk Idiizkk·«

run. Heize Thumusien. Rodolpho Borsién. (Bars) Jacobo Borsud. 
Martino Zemlin. Benedicto Hunguar. Hannone de Borsua; Jula, fra
tre Ratolth, Nitrien Kelemen Orod. Comitatus tenentibus; Regni 
nostri anno nono.“  Katona Hist. Crit. T. V. p. 180. stb. Cod. Dipl. 
T. 111. vol. I. p. 153. és Tomo VH. vol V. p. 204—217 .— i) Cod. 
Dipl T. VI. vol. I. p. 213. — 2) Cod. Dipl. T. VI. vol. II. p. 174.



landeki, jurlei vagy türjei, rochenili, horpászi, csöppe- 
fői, ráthóldi, rajki, jászói, oclai, mislei, drozói slb. pré- 
postságok, raellyeknek története még tisztán kifejtve, 
’s egész világosságban nincsen.

!5 . Szent Domonkos rendi szerzetesek.
Szent Domonkos rendének Magyarországban akkor 

tűnt föl csillaga , midén ezen rend alapítójának, sz. Do
monkosnak földi csillaga lenyugodott. Pál, magyar fő 
rangból származott jeles tulajdonokkal ékeskedő férfiú, 
sz. Domonkos szerzetébe lépvén, Bolognában tartózko
dott, ’s innét 1221-ben Magyarországba visszajővén, Győ
rött a’ szerzetnek első kolostorát alapitá. ö  Bolognában 
végezvén tanulását, a’ törvények doctora ’s ugyanitt ezen 
tudományok nagy hírű tanítója le tt .') A’ győri kolostor 
létrejötte után nem sokára Veszprémben, és a’ főpász
torok pártfogása alatt, több megyékben is alapillaitak a* 
szerzet számára kolostorok, ’s midőn 1226-ban Leopold 
ausztriai herczeg, Bécsben ugyanezen szerzetnek kolos
tort alapított, már Magyarországból hivattak ide a’ tagok. A’ 
szerzet hitoktatással buzgón foglalkozván, az egyház, és 
polgári társaság körül fényes érdemeket szerzett magá
nak. A ’ föpásztorok népoktatás végett meghívták őket, 
számukra kolostorokat alapitónak, ’s ők buzgalom és tudo
mány által olly polczra emelkedtek, hogy többen a’ föran- 
guak közül is ,  lemondván világi méltóságaikról, ezen 
szerzetbe léptek, ’s tulajdon vagyonukkal annak javát 
előmozdították. így  Búzád bán sz. Domonkos rendi szer
zetébe lép vén , tulajdon vagyonát ezen szerzetnek adta. 
Utóbb öt példás élete, bő tudománya 1266-ban, Rogerius 
halála után, a’ spalatroi érsekségre emelte.2) A’ szerzet
nek időszakonként több és több kolostorai emelkedtek 
hazánkban, lllyenekkel bírtak ők, Székesfejérvárott, Pes
ten, Budán, Esztergomban, Zágrábban, Pécseit, Vesz-

A* egyházi rend egyházi tőrében. (J3

') Acta SS. H ang . p. 160. App. p. 18. Ind. ling. Sanet, p 61. — 2) Far- 
lat T . I l i  p. 280. Farlat sz. Ferencz rendinek állítja Bozádot, azon
ban végrendeletében az érsek nyilván mondja, hogy sz. Domonkos 
rendi vo lt és egykor bánságot viselt.
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prémben, Sz.-Mártonban, Bikácson, Nagyszombatban, Kas
sán, Egerben, Gyulafejérvárott, Szebenben, Beszterczén, 
Szegeden, Temesvárott, Kolosvárott, Széchénben és- több 
helyeken, mellyek eléggé tanúsítják, hogy ök az egyház 
érdékében csüggedetlen buzgalommal fáradtak, oktatás
sal és példával tanítván a’ népet.

16. Remete sz. Pál szerzete.
a) Palacki, pilisi, remetei, ’s esztergomi kolostorok 

alapittatása.
Remete sz. Pál szerzete hazánkban jött elöszer létre, 

’s annak első pártfogója és ápolója Bertalan pécsi püs
pök vala. A’ mint észrevette ö, hogy többen, lelkűk su- 
galmát követve, magános és elmélkedő élet végeit, a’ lár
más világtól elvonulva, összegyülekeztek, 1225-ben Pécs
hez közel, Patachon, kolostort és templomot építtetett, és  
számukra némelly rendszabályokat is adott. ’) Hogy pe
dig, a’ mindennapi szükségtől fölmentve, Istennek hiveb- 
ben szolgálhassanak, javakkal is ellátta őket. Mit szen
telt a’ püspök ezen Szerzetesek állása biztosítására, ki
tűnik Achilles pécsi püspöknek, 1252-ben, a’ patachi ko
lostor javait megerősítő okleveléből, miszerint a' püspök: 
malmokat, szöllöket, házakat, szántóföldeket és egyéb  
telkeket adományozott a' patachi kolostornak.2)

ÁrpiUlolt. IdéMÉk·.

i) Pray Hier. Hung. P. I. p. 244. Pongrácz Triumphus Pauli, p. 18. 33. 
hol hibásan 1215-dik év á ll.— 2) „Unum molendinum, úgymond, in 
villa Jrugh, iuxta vineam Matthaei situm, quod emerat idem Episcopus a 
Cebriano, et Ambrosio tribus marcis, cum sessione in circuitu suo, sicut 
idem Ambrosius et Villani hoc idem affirmarunt. Item duas vineas in Irugh- 
mál; quarum unam ipse Episcopus emerat cum via, quae iuxta eandem fue
rat, tribus marcis ab Emerico de San, alteram vero habuerat a Guka, sine 
haerede decedente, iuxta viam Medves, quam etiam fratres habent le
gatam pro anima sua; et hae vineae sunt in uno circulo. — Item 
tertiam vineam, quam Episcopus emerat tribus marcis iuxta vineam si
tulae. Item novalia Tenques et Valui, in sylva circa rivulum Cuest, 
quae ex donatione dicti episcopi fratres hactenus pácificc Coluerant. 
Item omnes possessiones Arus Jobbagyonis, Ecclesiae videlicet Cur, 
domos, vineam, molendinum, agriculturas et faenilia, quorum omnium 
tertiam partem idem Arus, ut nobis constitit, ante mortem suam Ec
clesiae beati Jacobi contulerat, sed ipso mortuo sine Liberis, praefa
tus Episcopus eidem Ecclesiae totaliter contulit possidenda.“  stb. 
Koller Hist. Ep. Qurnque-Eccl. T. II. p. 140. stb.
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A’ patachi kolostor keletkezése után, egykét évti

zedre, a' szerzet mindinkább nagyobb virágzásra kapott. 
Eusebius esztergomi kanonok, nemes és főrangú magyar 
családból származott jeles férfiú,') lemondván méltóságá
ról, több rokon szellemű társakkal Pilisen, Szánthó mel
lett, 1250-ben magánosságba vonult; hol templomot és 
kolostort építvén, Vancha István esztergomi érsek he
lyeslésével, szerzetes társulatot alakított. Ezután csügge- 
detlen fáradsággal igyekezett δ a* szerzet megalapításán, 
és bel-szerkezete elrendezésén. Romába utazott tehát, 
hogy a’ pápától helybenhagyást eszközöljön. Itt aquinoi 
szent Tamás pártfogásában is részesülvén, csakugyan 
czélját ér te , miért mig állott a* rend, sz. Tamás napját 
különösen meg is ünnepelte. Orbán pápa a' szerzetnek 
szent Ágoston rendszabályát adván, az egész ügy elin
tézését Pál veszprémi püspökre bízta, ki 1253-ban az 
újon alakult szerzetet elrendezte, kijelölvén egyszersmind 
a' helyeket, hol ekkor a’ szerzetnek már kolostorai voltak.

Ezen, Magyarországban alakult szerzetes rend, idő
szakonként különös kedvezés- és pártfogásban részesült. 
Királyaink, a' magyar egyház főpásztorai, és a’ főne
mesek több kolostort alapítottak számukra, úgy hogy, 
már Eusebius korában 1250—63-ig , Pilup szigetén, 
Kőkuton, Bakonyban, Ideksiton, Badacsonban, Eleken, 
Szakácsin stb. kolostorokkal bírtak. IV. Kelemen pápa a' 
remete sz. Pálról és sz. Ágostonról elnevezett szerzetes 
rendeket 1266-ban egy szerzetté alakította.2)

Ezen században a' szerzetnek még több kolostora 
alapittatott, különösen: Remetén, Zágrábmegyében, a' 
püspök és káptalan 1270-ben alapította azt.3) Esztergom
ban az érsek pártfogása alatt ugyanez időben keletke
zett a* szerzet háza, mellynek Pál veszprémi prépost és 
testvére Benedek, atyjok iránt viseltető háladatosságból, 
mivel az e’ helyen sok lelki vigasztalásban részesült, és 
végső nyugalmát is ezen kolostor falai között választotta,

·) Fragm. Pan. Corvi Prot. p. 18. — 2) Memoria Pror. Hung. August.
p. 22 . — 3) Pongnicz T riu m p h . Pauli p. 67. Pázmáu de Syn. Dioec.

App. p. 127.
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Munkád földön egy birtok részt adott, mellyről az esz
tergomi káptalan 1284-ben adta ki oklevelét.1) A'bajcsi
1283-ban, a’ bodrogszigeti 1287-ben, a’ kékesi 1291- 
ben, a' baranyai szinte 1291-ben alapittattak. 2) A' buz
galom, melly ezen szerzetes rendet lelkesítette, a’ kö
vetkező századokban még több pártfogót és jótevőt ad
ván a’ rendnek, azt számosabb kolostorral gyarapította.

17. Szent Ferencz rendi szerzetesek.
A’ sz. Ferencz rendi szerzetesek a’ tizenharmadik 

század közepén telepedtek meg elöszer hazánkban. A’ 
királyok és főpásztorok tapasztalván ezen szerzetes rend
nek a' hitoktatásban csüggedellen buzgalmát, számukra 
az ország több .részein kolostorokat emelének. így Esz
tergomban 1240-ben IV. Béla, Székesfejérvárolt és Po- 
sonyban 1280-ban IV. László király, Kiül egri püspök pedig 
Egerben alapított kolostort,3) a’ nyitrai is ez időszakban 
keletkezett. A’ következő századokban sz. Ferencz ren
dének kolostorai mindinkább szaporodtak, 's hazánkban 
egykor az hetven kolostort számlált, mellyeknek egy  
része ismét a' főpásztorok és tehetősb egyháziak sege
delme és adakozási által emelkedett.

18. Carthnsiánns szerzetesek.
„ Lapidis refugii“ kolostor alapittatása.

A’ carthusiánusoknak ez időszakban egy nevezetesb 
kolostora fordul a'magyar történetben elő, és ez Szepes- 
megyében a' látóhegyi, vagy „Lapidis refugii“ kolostor 
vala, melly a' tizenharmadik század hanyatlásán kapta

I) Cod. Dipl. T. V. vol. III. p. 270 és 372. — 2) Comp. Hist. Ord. S. 
Pauli p. 30. Ez egyetlen szerzetes rend, melly eredetét Magyaror
szágban vette, 9s innét áradott más országokba. Különösen Dalmat- 
országhan 1244-ben*, Horvátországban 1270-ben; Slavonlában 1280-ban; 
Jstriában 1287-ben; Erdélyországban 1316-ban; Svécziában 1340-ben; 
Lengyelországban 1382-ben; Sileziában 1388-ban; Austriában 1414- 
ben; Olaszországban 1454-ben; Morvában 1660-ban; Csehországban 
1680-ban; Poroszországban 1683-ban; Stájerországban 1688-ban; 
Lithvaniában 1698-ban; Fekete-Oroszországban 1723-ban telepedett 
meg ezen szerzet. Ugyanott p. 6. — a) Péterffy S. Cone. Hung. P. 
II. p. 279.
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létét. Alapilák pedig azt András carthusiánus szerzetes, 
és egy  társa; továbbá Henrich lyulschai, Verber oderini, 
Márton izsáki, és Hermán lyubiczai plébánosok. Ezek 
Jordán szászok grófjához azon kérelemmel járultak, hogy 
azon a’ helyen, hol a'talárok pusztítása idejében számo
sán megmenekültek, honnét az,,Lapis refugii“ vagy „Spe- 
culalionis“nak is neveztetett, kolostort építhessenek. Az 
engedelmet 1299-ben megnyervén, a’ fönnevezett jeles 
férfiak tulajdon javaikat szentelték a' kolostor építése - 
és megalapítására. így  jött létre a' kér. sz. Jánosról 
nevezett egyház, és a’ carthusiánusoknak a' magyar törté
netben később igen nevezetes eme' kolostora Szepesben.')

19. Vitézrendek, ’s keresztes barátok.
Johanniták, Templariusok.

A’ vitézrendek vagy a’ keresztes barátok társulata, 
különös kedvelőkre ’s pártfogókra talált ez időben egész 
Európában, ’s igy hazánkban is. Ez a' korszellem kivá- 
nata és annak mintegy szükséges kifolyása volt; mert 
a' folytonos harczok eme' századaiban, a' vitézség és a' 
bajnoki erények, a' férfin legszebb ékességeinek tekintet
vén, azok után vágyódók minden nemzetben találkoztak. 
Csak a’ magyar, az egészen hős nemzet közepetl ne mu
tatkozott volna tehát vonzalom az illy rendek iránt? De a' 
kor szüksége is kívánta, hogy legyenek, kik a’ gyöngéb
beket, a’ szegény jogait elnyelő zsarnok ellen védjék, 
a' kül-ellenség ellen pedig a’ hazát oltalmazzák. És tá
madtak, a'keresztes háborúk alkalmával, a'visszaszerzett 
szent föld védelmére, az európai utasok elfogadása, és 
a' betegek ápolása végett ama' rendek. Ezen lelkesedést 
az egyház megszentesilé, midőn ama' rendeket pártfo
gása alá vette. így lellek azok egyszersmind egyházi
akká. — Ki a' lefolyt idők eseményeinek egymással való 
szoros összefüggését vizsgálja, az látja ezen bölcs intéz
kedés jótékony hasznát. Nem az illy lelkesedés oltalmaz- 
la-e meg Európái az előrenyomuló, és azt elárasztani (ö- i)

i) Wagner Anal. Sarp. Γ. L p. 393, Bárdosy Supl. p. 433.
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rekvö bárdoíallan pogányság további terjedésétől. A’ melly 
veszély később hazánkat érte, ha az századokkal előbb éri, 
kérdés, nem mások lettek volna-e következményei? A’ 
vitézi rendek tudnillik hazánkban is a' királyoktól, és az 
egyház főpásztoraitól jószágokat kapván, több ízben azt 
az ellenség berontásától megvédték; mikép Willerm er
délyi püspök, 1213-ban erről nyilván említést is tesz. De 
királyaink is , különösen pedig II. András, IV.Béla, több- 
szer magasztalva említik a’ vitéz rendeknek ezen érde
mét. Milly erős védfalul szolgáltak ők később is az elő
renyomuló török ellen, meggyőződhetni a’ rendnek tör
ténetéből. ') Midőn tehát a’ magyar egyház főpásztorai, 
vagyonuk egy részét ezen vitéz rendek emelkedésére 
szentelték, a' haza oltárára a’ legszebh áldozatot tették, 
így Prodanus zágrábi püspök három birtokot vevén, ezek 
közül egyet, Glogonczát, Kőrösmegyében, a* vitéz1 rend
nek adta, és azt III. Béla 1175-ben, midőn Székesfejér- 
várott sz. István napját az ország nagyjaival ünnepelte, 
meg is erősité.i) 2) Midőn a’ tatár pusztítás alkalmával IV. 
Béla Dalmatiába futott, innét pedig a’ vitézek kisérete- 
és segítségével az országba visszatért, 1243-ban költ 
oklevelében, kiemelé azoknak a’ haza javára lelt hív szol
gálataikat; és őket szép szabadalmakkal és jószággal is 
megajándékozván, azon kötelességet tűzte elébük, mi
kép ezt 1247-ben költ másik oklevelében kifejezi, hogy 
az ország halárain létező várakat védelmezzék, és a’ 
külellenség berohanásálól a’ hazát megoltalmazzák.3) Hogy 
ők ezt híven teljesítették, történeti adatok bizonyítják.

Martyr esztergomi érsek, a* Székesfejérvárott létező 
sz. János vitéz rendét, több jótéteményekkel halmozván, 
ugyanannak számára 1160 körül nagyszerű templomot

i) Kolinovich Chrom Teniplariornm. Kiadta Kovachich Márton György Pes
ten évszáni nélkül — 2) ,, Zágrábi enses, úgymond, Canonici cum Ugrino 
tunc temporis Electo, praesentiae nostrae assistente, devotas porre
xerunt preces , simul et apostolicas literas praesentantes, quod Pro
danus condam Episcopus Zagrabiensis tria emerit praedia, Golgonisa, 
Zelina, ct novum praedium in propriis distincta terminis. Et Golgonisa 
t em piari is tradidit.“  Kerchelich Hist. Ep.Zngr. p. 78 Farlat 111. T. V. ρ 
355.— 3) Pray Dissert.Ilist.-Crit. in Annál.vet.Hun. Avar, et I lu&g.p. 13(>



kezdett építtetni, és azt már félig föl is emelte, de szán· 
dóka kivitelében a’ halál meggátolta öt. Ezen templo· 
mot utóbb Eufrozina, Π. Géza király neje, épité föl 
egészen, hol ezen jólelkü királyné el is temettetett.1) — 
Willerm erdélyi püspök a’ templariusoknak Borza főid
ről, mellyet ök , mint puszta és laktalan helyet, vitézi 
érdemeik ’s kiontott vérök jutalmául II. András királytól 
kaptak, 1213-ban minden tizedet odaadta.2) 1286-ban 
pedig János és György tehetős testvérek, e’ sorsot vá
lasztván, minden vagyonukat ezen rendnek adták. Az 
adományról, Erzsébet királyné meghagyásából, 1286-ban 
Uzbazy pozsoni prépost és a’ királyné cancellariusa állal 
adatott ki ok levél.3) Idővel a’ rend több jótevőket is szá
mítván, kolostorai szaporodtak, mellyek praeceploratusok- 
nak neveztettek. Illyenekkel bírtak ők Bánmonostoron, 
Chazaron, Csurgón Somogybán, Esztergomban, Budán 
Eelenfölnél és a’ meleg fürdőknél, Székesfejérvárolt, Új
udvaron, Serrabn, Tolmáchon stb. helyeken. A’ rend em
léke hazánk történetéből a’ tizenhatodik század kezdetén 
egyszerre eltűnt. Hihető, hogy Magyarországból is ezen 
vitézek Bbódus védelmére sietvén, itt 1522. dec. 22-di- 
kén, midőn Soliman hat hónapig tartó kemény ostrommal 
Rhódusl elfoglalta, bajnoki halállal elhullottak. A’ rend
nek fönmaradt tagjai V. Károly császártól Málta szigetét 
kapván, innét máltai vitézeknek neveztettek.

20. Apáczakolostorok.
A’ buzgó főpászlorok az Isten szolgálatára magukat 

szentelt szüzek lelki javát, ’s ez által az egyház érdekét 
elömozditandók, kolostorokat emeltek azok számára. Hogy 
pedig minél tökéletesebben szolgálhassanak Istennek, ala
pítványokkal is ellátták őket. Ezen időszakban különösen 
a’ Veszprémben alapítóknak jövünk nyomára. Bertalan

*) Schmitth Ep. Agr. T. I p. 101 — 2) 33. . . i» terra, quae Borza nun
cupatur, quam vacuam et inhabitatam ex regis donatione, imo potius 
proprio sang vine adepti sunt, et a quotidianis paganorum defendunt 
incursibus, se omnibus periculis subjicientes.c< Pray Hier. Hung f*. IV. 
p. 252. —  ?) Koller Hist. Kp. Quinque Keel. T. II p. 226. Ker- 
clielich H ist. Kccl. Zagr. p. 335.
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veszprémi püspök, ki az oklevelekben Bricciusnak is ne
veztetik, sz. Katalin tiszteletére templomot építtetett, és  
1240-ben a’ kolostort megalapította.') Ugyan Veszprém 
mellett létezett amaz apáczakolostor is, meUyben IV. Béla 
király leánya, szent Margit, neveltetett. Miután pedig a’ 
budai szigetben elkészült a’ kolostor, több apáczák tár
saságában 1254-ben ide költözött által. Ezen kolostorok 
javai az egyháziak alapítványa által időnként gyarapod
tak, minthogy a’ fő rangú szüzek közül is többen, kik a' ko
lostorba léptek, tulajdon javaikat ezen intézet emelkedésére 
szentelték. így történt hogy, különösen ez utóbbi kolos
tor, időfolytával nagy javaknak birtokába lépett.

21. Észrevételek.

ft) Szerzetes rendekről.
Az elszámlált különféle szerzetes rendek számos apát

sága ’s kolostorai, mellyek ez időszakban hazánkban ke
letkeztek, világosan tanúsítják ama’ buzgalmat, mellyel 
a’ magyar ősök a’ kalb, egyház és annak intézetei iránt 
viseltettek. Mi lett volna ezek emelkedése ’s alapítása 
nélkül a’ pogányságból megtért nemzetből, ha illy mó
don annak vallásos fogalmai meg nem tisztulnak, és 
szilajabb szokásai nem szelídülnek. Lábra kapott vol
na-e nálunk a’ művészet és mesterség, midőn az ezeket 
gyakorlók csak a’ kolostorokban találhatlak menedéket, 
nehogy az uralkodó nemességről jobbágyi szolgálatra 
kényszeriltessenek. De mind ezeket túlszárnyalta azon jó, 
mellyet a’ szerzetes rendek, vallásos oktatás és a’ nép kö
zött a’ hit megszilárdítása által eszközlöltek. Tagadhatlan 
igazság marad az ugyanis mindenkor, hogy a’ polgári társa
ság boldogságának legerösb talpköve a’ vallás, mert általa 
ápollatik az erény, az igazság, rend és honszerelet. Pedig I)

70 Árpádok IdŐMzako.

I) „In locoj tigymond, Yeszprim quamdam Ecclesiam ín honorem eiusdem 
(t. i. sz. Katalin) virginis fabricari fecimus, et in eadem collegium 
sanctimonialium collocavimus, ad quarum sustentationem scxdecim 
niarcas argenti annuatim, de consensu capituli nostri, de redituum 
nostrorum proventibus ordinavimus C( Szvorényi de incol. Coen. R. 
Margarithae virginis p. 4. Veszpr. 1808.



ezeken, mint erős oszlopokon nyugszik a’ népek boldog
sága. Mit teltek ezekre nézve ama'szerzetes rendek, ma
gasztalva említi a' történet. Sz. Benedek rendéről a' ki
rályok több oklevele szól; a' eziszlerczi rend érdemét 
Kilit egri püspök 1239-ben Gergely pápához irt levelében 
kiem elé;a' sz. Ferencz, és Domonkos, és sz. Pál ren
déről az évkönyvek kitünőleg emlékeznek. Ezen szerze
tesek oktatták ugyanis a'népet Isten tiszteletére, és pa
rancsainak hiv megtartására. Az emberi társaság pedig 
annál boldogabb, minél több olly tagot számlál, melly 
az illy tanítások után indulva, Isten parancsolatinak kész
séggel hódol. 'S igy a’ magyar egyház első főpásztorai 
és a'magyar ősök, midőn ama' szerzetes rendeket pár
tolva segítették, egyszersmind a' haza javát mozdították elő.

Találkoztak újabb időben, kik különféle ürügy alatt, 
nem ritkán szép szavakba öltöztetett okoskodásokkal, a' 
kath. egyház kebelében gondosan ápolt szerzetes rendek, 
és szerzetes életmód ellen kikeltek, mintha emberi ter
mészettel ellenkeznék visszavonulni 's elkülönözni magát 
világtól az embernek, ki társaságra teremtve vagyon. 
Azonban ök meg nem gondolták, hogy a' szerzetes életre 
magukat szentelt egyének, épen ezen elkülönzés által, ön- 
lökélelesbülésre szakadatlanul serkentetvén, a' társaság 
javára vannak, 's a' legszentebb czélu társaságban é l
nek—  Azt sem lehet helyesen mondani, hogy az illy in
tézetek csak amaz ősidőkben voltak szükségesek, de ide
jüket már lejárták volna. A’ kér. kath. egyház kebelé
ben létező, 's annak tanításához híven ragaszkodó népek 
közt, ezeknek mindenkor meg van idejök, mert minden
kor találkoznak, kik a' vallásos lelkesedés ezen gyümölcsét 
tcrmik. De bármelly társaságot véve, nincsenek-e abban kü
lönféle hajlamú emberek, kik közül egyik a' zajos, másik a' 
csendes foglalkozásban reményű föltalálhatni boldogságát; 
's nem kell-e a’ társaságnak kiterjeszteni az illyenekre is 
gondját? Minél gazdagabb pedig valamelly kor a’ vallásos 
érzetekben, annál több olly egyéneket és pártolókat szám
lál, kik önmegtagadással Istennek szentelik életüket. És 
ebben amaz őskor, mint latók, termékeny vala.

Az egyházi rend egyházi hárében. 7 [
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b) Egyházi alapítványokról.
Az egyházi alapítványoknak, az előadottakban, látók 

bölcsőjét, mikép: vagy királyi adománylevél, vagy ma· 
gános személyek adakozása, vagy pedig vétel állal ju
tott az egyház azoknak birtokába. A’ koronás fejedelem, 
alkotmányos jogánál fogva, adott javakat az egyházaknak; 
az adománylevelekben semmi tulajdoni jogot maga ré
szére főn nem tartván, mint egyéb nemesi adományok
ban, hol magvaszakadással visszaszál a’ koronára a' jó
szág; sőt az adott javaknak hová fordítása és czélja az 
alapítványi levelekben világosan kitűzve vagyon. Azokat 
tudnillik a’ fejedelmek és más adakozók, az isteni tiszte
let emelkedése végett, az egyháznak és szolgáinak adták. 
Pedig az adakozó akaratjának, hacsak minden illy intéz
kedéseknek sírját jövőre megásni nem akarjuk, minden
kor szentnek kell lenni. Magános személyek adományá
hoz, valamint az egyháziak által az egyház javára pén
zen vett jószágok békés birtokához is, a’ királyok hely
benhagyása ’s megerősítése járult, ’s a’ felek közt a’ 
szerződések így köttetlek meg, mint ennek a’ fölhozott 
esetekben már példáit láttuk. — Midőn akár egyházi, 
akár világi egyének az egyházaknak javakat adtak, azo
kat teljes joggal, elidegenithetlen birtokul adták. Le
het-e tehát az egyházi javakat status-javaknak mondani, 
midőn azok mellett a’ sajátjog olly sok szempontból harczol. 
Miért érdemelne a’ törvényes igazság előtt több tekin
tetet a’ firól-fira szálló vérszerinti' örökösödés, mint ama’ 
szellemi fonal, melly az egyház szolgáit hasonlókép sza
kadatlanul lépteti egymás saruiba. Ha a’ saját jog szent
sége itt megsértethetik, hol lészen a’ korlát, mellyet le
rontani ne lehessen. Azon vékony fal, mellyet a’ lör- 
vénytudók, a’ vagyon különféle nemei közti kűlönbözte- 
tések által, a’ magány saját védelmére, fölállitni igyekez
nek, az egyház javai megsértése után, könnyen áttör
hető. Mig tehát az adományozó állal kitűzött czél be
töltése lehetséges, addig, törvényes igazság szerint, az 
adományozó akaratjának is szent- és sérthetlcnnck kell 
lenni. Ez a’ törvényes igazság követelése.

Árpádok lilŐMznka.



M Á S O D I K  S Z A K A S Z ,
Asz e g y h á z i  r e n d  a 9 n e v e l é s  k S r i i l .

i. A’ kér. hitnek a’ népnevelésre jótékony hatása.

A’ keresztény hitnek a’ pogány népek részéröl tör
tént elfogadásával, azoknak polgárosodása, nemzeti csi- 
nosbulása é s  bel művelődése, szoros kapcsolatban vagyon; 
mert annak szent tanjai-áthatván a' lelket, kivetkezlelik 
azt a’ szilaj indulatból, és az emberi méltóság magasabb 
fokára em elik. így  alakított át nemzeteket a' keresztény 
vallás, miután annak tanítását a’ népek elfogadták. Ezt a' 
világ története elvitázhatlanul bizonyítja, ha abban bár- 
melly nép művelődési fejlődésére függesztjük szemeinket. 
Ez történt nemzetünkkel is, miután a'keresztény hit ál- 
dásthozó sugára hazánk egén föltűnt.

Ama’ nem es keblű férfiak, kik a' keresztény hit 
üdvös m agvál a’ magyar ősök kebelébe elhintették, gon
doskodtak egyszersmind azon módok- és eszközökről is, 
mellyek állal az folyton föntartassék, sőt bővebb fejlő
désre érleltessék . Illyenek voltak a' serdülő nemzedék 
neveltetését illető intézetek is. A’ föladat nagy voll, 's 
nagyok ebben a'nehézségek is , mellyeket csak az igazi 
vallásos buzgalom győzhetett le.

Egy részről állott ugyanis a' még műveletlen, és 
barczok lármáihoz szokott, nyers ifjúságban levő, erő
teljes n em zet; más részről pedig a' szelíd keresztény 
vallás, m elly az emberi szivet önmegtagadásra és indu
latok fékezésére tanítja. Egy részről állott a' művelődés
ben ki nem fejlett, de a' természet örök rendjénél fogva, 
a’ legtermékenyebb fejlődésre fogékony nemzet; más 
részről pedig az Istpn igéjével fölfegyverkezett buzgó 
billanitók, kik erős küzdelmek, söl önföláldozás közt is, 
csűggedetlen fáradsággal oktatták és vezették, külügyeik- 
ben is , a' népet. Ezek voltak egyszersmind a' serdülő 
nemzedéknek is vezérig oktatói, midőn a' püspökségek és 
kolostorok mellett iskolák alakultak.
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2. Földmivelés és mesterségek.
A’ püspökségek és káptalanok, az apátságok és ko

lostorok alapításával, mintán ezen egyházi intézetek biz
tos állást nyertek, a’ nemzeti mivelödés’ is mindig gyor
sabban fejlődött. A’ szerzetesek példás szorgalma, mint
hogy ök a' földmivelést és a’ mesterségeket is gyako
rolták, másoknak serkentésül szolgált; az épületek emel
tetése által pedig alkalmat nyujtának ök, a’ művészet és 
mesterségek megkedvelésére. Ki* nem tudja, hogy a' 
földmivelés egyik hatalmas emeltyűje a'nemzeti művelő
désnek, és az egy hazához való szoros ragaszkodásnak, 
ellensége pedig az örökös vándorlásnak: mert az e lve
tett mag, és az elültetett fa gyümölcsének reménye, eg y  
vidékhez köti a’ népet; munkája jutalmát, és szükségei 
kielégítését onnét várván. Erre leghathatésabban a' szer
zetesek példás buzgalma serkenté a' népet, midőn általuk 
sok helyen a' földek termékenynyé, a’ zordon tájak kies 
vidékekké varázsoltattak. Sok helyen ismét a’ mocsárok, 
és ingoványok általuk kiszárillatván, az ős erdők ren
getegei kiirtatván, az ezekből származott hasznon kívül, 
még az éghajlat enyhülése is eszközöltetett. Hazánk tör
ténetében számos illy példa vagyon, mert a’ kolostorok, 
mikép az alapítványi oklevelekben többszer kitétetik, bir
tokul gyakran elhagyatott és laktalan helyeket kaptak. 
Mivel pedig a' földmivelés több kezet foglalatoskodlat, 
ez által az is eszközöltetett, hogy a’ nemzet tagjai job
ban egymáshoz simultak, egymás becsülése- és segítsé
gére serkentettek. A* földmiveléshez továbbá különféle 
eszközök, és épületek elkerülhetlenül szükségesek lévén, 
a' szerzetes férfiak csupán földmivelés által, mindjárt az 
alkotmány kezdetén, egyéb mesterségek gyakorlatára is 
utat mutattak. Azért mondja Fessler: „Die Mönche hat
ten dem halbrohen ungrischen Vollme durch Beispiele g e 
zeigt, was es in der Landes· Cullur thun sollte, und was 
es bey gleicher Arbeitsamkeit gleich ihnen geniessen 
könnte.“ ’) — A’ szép művészet emelkedését pedig a’

») Di© Gesch. der Ungern. II. Th. S. 1054.

Árpáitok ldé«iaka.



püspökségek, káptalanok és apátságok az egyházakban 
megkívántaié ékes öltözetek, arany és ezüst készüle
tek állal mozdították elő. Ha tekintjük a' veszprémi, szé- 
kesfejérvári, budai, pannonhalmi, pécsváradi slb. egyhá
zak ékességeinek jegyzékét, következtetnünk lehel, hogy 
a’ művészet a' kér. hittel hazánkban gyorsan fejlődött.

3. Iskolák·
a) Esztergomi, zoborhegyi, fejérvári, , és pécsi

iskolák nyoma.
Nemcsak példa és útmutatás által nevelték az egy

háziak a’ népet, hanem a’ püspökségek, apátságok és 
kolostorok mellett nyitott iskolákban is. Valóban ha ezen 
időszaki történetet tekintjük, azt találjuk, hogy ekkor 
egész Európában a' püspökségek és kolostorok melletti 
iskolákon kívül mások nem is léteztek. Ezekre mutat III. 
Sándor pápa alatt tartott III. lateranumi közönséges zsi
nat ama’ végzése, miszerint a' székesegyházak és kolos
torok helyein iskolák megnyitása sürgettelik. ’) És csak
ugyan hazánkban is a' magyar alkotmány első századai
ban már nyomára jövünk illy intézeteknek. Az eszter
gomi' érsekség mellett, mindjárt annak létrejöttével, is
kola keletkezett, valamint egyéb püspökségek 's kolos
torok mellett is. A’ zoborhegyiről nyilván emlékezik Mau
rus Pécsmegye második püspöke, ki Zoerardnak általa le
irt életében magáról vallja, hogy iskoláját mint tanuló 
gyermek itt végezvén, Zoerardot, a' szigorú remeiét, 
ekkor látta.2) Ez 1009 után lehetett, minthogy Zoerard
nak Magyarországba jövetele ezen évre tetetik.3) Székes- 
fejérvárott a' káptalan gondja alatti iskola, mellyet sz. 
István nyitott m eg, ez időben, tanulóinak számát tekint
ve, igen nevezetes vala.4) Ezen iskola későbbi századok
ban is folyvást fönállott, mikép III. Incze pápának 1216-ban 
költ egy leveléből kitetszik, mellyben a’ székesfejérvári 
káptalan egyik tagja, iskolai kanonoknak neveztetik.5)

l) Fleury Hist: Ecol. T. 28. p. 73. — 2) Acta SS. Hung. P. II. p. 65.—
3) inchoffer An.Eccl.H. ad an. 1009.— 4) S. Gerardi Ep. Chauad. Scripta
et acta Batthyányi 171K). p. 530. — s) Cod. Dipl. T. 111. vol. I. p. 228. §tb.
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Csanádon sz. Gallért püspök buzgalma állított isko
lát. Ö bakonybéli magányából Walther szerzetest Csa- 
nádra magával vivén, az iskola vezérletét reábizta. Csak
hamar nagy hírre kapott a’ Csanádi iskola, úgy, hogy  
számos föranguak vetélkezve vitték gyermekeiket ezen  
iskolába, kérvén a’ püspököt, hogy azokat gondja alá 
vegye. Még a’ lengyel, cseh, német és franczia ifjúság
ból is olly számosán sereglettek ide, hogy a’ tanítvá
nyok sokasága miatt, Walther elégtelen volt már hivata
lát pontosan teljesitni; nehogy tehát az oktatás elhanya- 
goltassék, sz. Gellért, Maurus szerzetest Székesfejér- 
várra olly utasítással küldötte, hogy a’ királynál tett 
tisztelgése után, az iskolát látogassa meg, és onnét ma
gával Csanádra segédtanítót hozzon, a' mi meg is tör
tént. Ekkor Henrik, vagy máskép Imre tanító, könyveit 
magához vevén, Fejérvárról Maurussal Csanádra utazott, 
hol öt a' püspök kegyesen fogadván, az iskola egyik ta
nítójává rendelte.') Bonipert pécsi első püspök, Pécseit 
iskolát nyitván, az oktatás végett alkalmas könyvért 1009  
körül, Hilduint Francziaországba, Fulbert carnoti püspökhez 
küldötte, kérvén öt, hogy Priscinián munkájából neki pél
dányt küldjön, a’ mi meg is történt.2) Ezen buzgalom, mi
szerint a’ püspök, még külföldet is megkeresni el nem 
mulasztá, nevelés körüli gondos részvétét mutatja.
b) Veszprémi, tapolczai, esztergomit budai stb. i s k o -

Iák nyomai.
Veszprémben a’ püspökség alapittatása után mindjárt 

létrejött az iskola; ’s ez a’ tanítói kart és a’ tanulók szá
mát tekintve, egyik volt éz időben a’ legnevezetesebbek 
közül. Az iskola a’ káptalan felügyelése alatt állott, melly 
ekkor nevezetes könyvtárral is bírt, tagjai közül pedig 
tizenöt az összes törvények doctora vala. Kun László ki
rálynak egy, 1276-ban költ oklevele szerint ezen iskola, 
a’ tanítók és tanulók sokaságára nézve, a’ párisi iskola 
alakjában virágzott.3) i)
i) Gerardi Scripta et acia 530. lap. — 2) pray Hier. Hung. P . I. p. 

155. Koller Hist. Ep. Quin.-Eccl. T. 1. p. 14. — 3) Katona Hist- 
Crit.R. Hung. T. Vlíl. előszavában és Tud. Gy. 1817. 7«köt. 95. lap-

Árpádok láinaka·



Tapolczán, Miskolcz körül, a'szent Benedek rendi 
szerzetesek vezérlete alatt állott ez időszakban egy tu
dományos intézet, melly a’ tatárok berontása előtt szépen 
virágzott,1) de ezek által végkép elpusztillatott.

Az esztergomi iskola folyvást virágzásban fönvolt, 
mikép annak időszakonként nyomára akadunk. így  1205- 
ben A. (Ambrus) kanonok volt ezen iskola igazgatója. * 2) 
1210— 1212-ben, Jakab kanonok.3) A’ sajói szerencsét
len ütközetben, a’ király oldala mellett, 1241-ben elesett 
Adalbert kanonok és föesperesről, Rogerius úgy emléke
zik, mint bő tudományu férfiúról, ki Esztergomban az egy
házi törvénytudományra sokakat tanított.4) 1272-ben Si
xtus kanonok vezérletté az iskolát, két tanítóról pedig 
említés fordul elő.5)

Az említett iskolán kívül, Esztergomban még a’ sz. 
Ágoston rendi szerzetesek vezérlete alatt is volt egy ne
velő intézet, mikép ez kiviláglik kun László királynak 
1281-ben költ okleveléből, mellyben a’ szerzet a1 kolos
tor nagyobbitása végett, egy darab földet kapott a’ ki
rály kegyelméből. Melly adományt III. András király 
1290-ben újólag megerősítette.5)

A1 budai káptalan melleit is nevezetes iskola léte
zett, melly 1253-ban, és az ezt követő években, Am
brus kanonok vezérlete alatt állott.7) Ezeken kívül még 
Pannonhalmán, Váczon, Pócsváradon, Nyitrán, Nagyvá
radon, Bakonybélben és több helyeken is léteztek ez idő
szakban iskolák.

4. Észrevételek.
Ezen korszakban, mint látók, hazánk minden tudo

mányos és nevelő intézete az egyháziak által alapitta- 
tott, azok állal vezéreltetett; ők kedveltették meg a’
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i) Fnxhoffer Monasteriologia T .l . p. 250. — 2) Keller Hist. Ep. Qiiin,-
Eccl. T- I. p. 322. Katona Hist. Crit. T. V. p. 6. stb. — 3) Pray
Hier. Hung. P. I. p. 123. — 4) Rogerius Carmen miser, seu Hist. 

- destructionis Hung, per Tart. fact. c. 30. — 5) Cod. Dipl. T. V.
vol. I. p. 275. — Cod- Dipl. T. V. vol. 111. p. 77. — 7) Péterffy
S. Cone. Hung· P. 1. p. 127.



harczokhoz szokolt nemzettel a' tudományokat és szép 
mesterség-eket. A’későbbi kor fejlődésének ezzel szoros 
egybeköttelése vagyon, mert vérünk igy emelkedett ’s 
emelkedhetett föl ama’ polczra, hová utóbb, Mátyás korá
ban, jutott. A’ nemzeti fejlődés fonala itt megszakítva 
nincsen. Ekkor a’ fegyverek szüntelen való zörgése, a’rész- 
vétlenség, sőt e’ kornak ama’ bal véleménye miatt, mint
ha a’ tudományok erős és vitéz férfiúnak szégyenére, és 
elpuhulására szolgálnának, a’ még pólyában szendergő 
tanítási módnak mennyi akadálylyal kellett küzdenie! És 
ezen akadályokat, megrögzött előítéleteket, a’ hittani- 
tóknak kellett előbb mind legyőzniük, azokon diadalmas- 
kodniok. Kétkedik talán valaki, mintha érdeménél többet 
tulajdonítanék mi e’ tárgynak. Az függeszsze figyelmét 
most, a’ tizenkilenczedik század közepén, keletre, és a’ 
kér. hitet nélkülöző népeknél nem kevés meglepetéssel 
fog a’ tizenkettődik, és az ezt megelőzött század képé
vel találkozni. A’ vizsgálódó nyomról-nyomra, állásról 
állásra, a’ halkkal enyésző polgárosodás csaknem tapo
gatható fokozatain jutand el a’ vándor arab, és beduin 
sátora elé. Eleven példánk ebben a’ szomszéd török 
nemzet, melly a’ tudományokra nézve most is tehetlen 
pangásban é l, és századok leforgása után sem emelke
dett föl a’ nemzeti mivelődésnek csak középszerű pol
czára. — Nem az éghajlat befolyása okozza ezt, mi
kép némellyek vélik, hanem a’ keresztény bit- és erkölcs
tan nélkülözése, ’s az egyház szárnya alatt ápolt nevelő 
intézetek hiánya. Bizonyára nemzetünknek is fokonkénti 
polgárosodását, a’ művelődésben mindig magasabb fokra 
emelkedését nem más, mint ezen tan elfogadása, és az 
azt hirdetők buzgalma eszközlötte, kiknek ápolása, és 
gondos vezérlete alatt emelkedtek, ezen időszakban is, 
az általunk elszámlált nevelő intézetek.

78 Árpádok Időszaka.
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H A R M A D I K  S Z A K A S Z ,
A z egyházi rend polgári klrébeu.

1. KÖVETSÉGEK.

Az egyházi rend, az iskolák megnyitása és népnevelés 
által, dicső polgári érdemet vívott ki ez időben magának, 
mert e' körül, mint látók, egyedül fáradott. De midőn a’ ne
velés terén illykép babért szerzett magának, mint polgár, 
egy más téren is, a’ király és nemzet, és az egész haza 
ügyében, szinte hervadhatlan érdemeket gyűjtött; végez
vén legfontosb ügyekben követségeket, szerződéseket,’s 
a’ haza védelmét és boldogságát tanácscsal és tettel, hon 
és külföldön, csüggedetlen buzgalommal munkálván.

Ha a’ külföldi hatalmasságokkal, a’ hazát fenyegető 
háborúk elhárítása végett, szerződések és frigykötések 
tétettek, vagy egyéb országos bajok gördültek elő, a’ 
követségeket legtöbbszer egyháziak végzették; királyaink 
e’ hivatallal őket ruházták föl, és ők dicséretes ered
ménynyel azokat elvégezvén, érdemeiket maguk a’ ki
rályok nyilvános oklevelekben elismerték, és polgári ér
demüket tekintetbe vevén, nekik jutalmul többszer jó
szágokat is adtak, valamint adtak a’ haza jóllétét ’s di
csőségét hasonló módon munkáló világi férfiaknak is. — 
Az egyházi jószágok egy része illy módon szereztetett, 
a'nemesi jószágok birtokába sokszor a’nemesek is illykép 
jutottak. De hogy kitűzött czélunktól messze ne térjünk, 
mennyire a’ lefolyt századok fönmaradt történeti k ifo r 
rásaiból kivennünk lehetett , a’ követségeket elszámláland- 
juk, mellyeket az ország legfontosabb ügyeiben, a’ haza 
java és dicsőségére, az egyházi férfiak ezen időszakban 
végeztek. Első ezek közölt a’ magyar századok hajnalán

1. Astrik kalocsai püspök követsége 1000-ben.
I

Szent István, hogy az általa alapított esztergomi ér
sekséget és a’ többi püspökségeket, az egyház látható feje 
megerősítse, ’s tőle egyszersmind koronát kérjen, Astri- 
kot, a’ pécsváradi apátból kinevezett kalocsai püspököt,
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Sylvester pápához Romába küldötte. A’ kor szelleme úgy 
hozta magával, hogy az újon alakult országok fejedel
mei, a' királyi czim és korona elnyeréséért, vagy a’ ha
talmas császárokhoz folyamodtak, vagy pedig azokat a' 
romai pápáktól kérték. A’ pápák nem kívántak egyebet 
a’ hozzájok illykép folyamodó népek fejedelmeitől, mint, 
hogy ők az egyházzal szoros egyességben maradjanak, 
és őket, sz. Péter utódjának elismerjék. A’ fejedelmeket pe
dig, hatalmuknál fogva, külső ellenség ellen is a'pápák 
védették; és tanácscsal, sokszor ismét pénzzel, és egyéb  
szükségesekkel is segítették. Midőn ellenben a’ hatalmas 
császároktól kért, 's tőlük nyert koronának 's királyi czim- 
nek az volt következése, hogy ők az illy fejedelmeket, 
mint alattvalóikat tekintették. — Szent István tehát, hit
egység által egybe lévén az egyház látható fejével kötve, 
azon mély tiszteletből, mellyel a' pápa iránt, mint Isten
nek a' földön helytartója iránt viseltetett, inkább hozzá 
fordult, és Astrikot, ki egykor Romában tartózkodott, 
's itt ismeretes vala, II. Sylvester pápához, korának 
egyik legnevezetesebb tudós fejedelméhez küldé. Astrik 
tehát az ezredik év kezdetén, több főrangú nemesek tár
saságában, romai követségét megkezdé. A' pápához ér
kezvén, előadá a' magyar fejedelemnek az újon alapí
tott érsekség, és püspökségek körüli buzgalmát, és azok
nak egyházilag megerősittelését kérte; előterjesztvén egy
szersmind a' korona és királyi ékszerek körüli követsé
gét is. Sylvester örömmel fogadván a’ magyar követe
ket, a'kívánságot készséggel teljesité, és azon koronát, 
mellyet előbb Mesko lengyel herczegnek szánt, arany 
almával és apostoli kettős kereszttel együtt, sz. István
nak küldé. Tekintvén pedig apostoli buzgalmát, és az 
ügyek elintézésében mély bölcsességét, az egyházak el
rendezési jogával is őt, és utódjait fölékesité, ezekhez 
levelet is mellékelvén, mi nélkül ez időben sem végez
tettek illy fontos ügyek.1) Astrik szerencsésen eljárván
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I) 11. Sylvester pápának sz. István királyhoz intézett levele, annak hite
lessége és béltartalma, kivált újabb időkben, sok tudományos vitára
adott alkalmat. Voltak kik mellette, ’s voltak kik ellene nyilatkoztak;



a' reábizott követségben, a’ koronával és ékszerekkel 
együtt május hó elején, ezeredik évben, magyar földre visz· 
szaérkezett, és  ama' kincset, melly századokon át a' nem· 
zet előtt olly nagy becsben áll, az első és dicső király· 
nak általadta, ki azon év aug. 15-dikén, Nagybóldog- 
asszony napján, a' nemzet legnagyobb örömére Eszter
gomban megkoronáztatott.')

2. Odilo sümegM apát követsége 1096-ban.
Kálmán k irály , uralkodásának mindjárt kezdetén, 

1096-ban, II. Orbán pápához Odilot, a’ sz. Egyedröl ne
vezett sümeghi apátot, követségbe küldő. *) Odilo a’ sz. 
László király által Sümeghen alapított apátság első fő
nöke, mellyre őt sz. László méltatá, érdemekkel teljes 
férfiú volt. Így emlékezik róla II. Paschas pápa 1106-ban 
költ levelében. Ezen évben Odilo már az élők közt nem 
volt, tetemei az apátság épületébe tétettek el. Utódja, 
második apát, Hugo vala.

Αλ egyházi rend polgári Vttrébeu.

mindkét részről bő tudománynyal, *a dologbéli avatottsággal. Ezek 
közt Kollár, Kercheiich, Stilting, (Schwarcz ellen) Pray, Katona és 
többen. Az egész ügy fölött legszerényebben nyilatkozott a9 nagy 
tndományu gróf Batthyányi Ignácz erdélyi püspök, ki szerint a9 pá
pától levél csakugyan küldetett, de béltartalma utóbb lényeges vál
toztatáson ment által. L. Leges Eccl. T. 1. p. 159.

i) Hartvich cap. 3. — 2) Cod. Dipl. Tom. II. p. 13— 16. Xirályaink 
tapasztalván anía9 hasznot, melly ez időben a9 romai udvartól a9 né
pekre áradott, sokféle ügyben folyamodtak a9 pápához tanácsért. Mikép 
igyekeztek pedig mindjárt, a9 magyar alkotmány hajnalán, a9 romai pá
pák hazánk javát és dicsőségét előmozdítani, kitetszik ez I. András 
és testvére Béla herczeg között folytatott viszálkodásokból, midőn a9 
pápa mindkét részt kiengesztelni törekedett. Nemkülönben később, 
1075-ben, Gézához Gergely pápa levelet küld vén, intette őt, hogy az 
ország függetlenségét föntartani igyekezzék, és ne kövesse Salamon 
példáját, ki iiz országot Henrik adózójává tenni akarta: „Regnum 
Hungáriáé, sicut et alias nobilissima in propriae libertatis statu de
bere esse, et nulli regum alterius regni subüci, nisi sanctae et uni
versali m a tr iR o m a n a e  Ecclesiae, quae sublectos non habet ut ser
vos, sed ut filios suscipit universos.“  Egy másik, ugyanazon évben 
kőit, levelében pedig Salamon király és a9 vezérek közötti viszálko- 
dás elhárítását,  és a9 béke visszaállítását buzgón sürgette, és kérte 

•őket, hogy egymásközt megegyezvén, a9 sokféle romlást a9 hazától 
ez által hárítsák  el. „Sicqtie fiat“  úgymond „in pace nobilissimam re
gnum H u n g áriáé , quod hactenus per se principaliter viguit, ut rex 
ibi, non regulos fiat/* Cod. Dipl. T. I. p. 423. 424.
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3. flardüin győri püspök követsége 1097-ben.

Ugyan Kálmán király, Harduin győri püspököt, 1097 
ben, Szicziliába a’ normannok fejedelméhez, Rogeriushoz, 
küldötte követségbe. Tárgya ezen követségnek vala, hogy 
a’ haza kül ellenség ellen megerösittessék, és határa 
messzebb terjesztessék. Sz. László ugyanis Horvátor
szág egy részét Magyarországhoz kapcsolván, ezen ré
szeket Kálmán hódításaival már gyarapította. Ezeknek 
föntartásáról gondoskodott tehát a'király, midőn Harduin 
győri püspököt Szicziliába küldé. A’ görögök és velenczeiek 
tudnillik szomszédságban lévén, Kálmán mindkettőben 
hatalmas ellenséget látott, ha az újon szerzett részeket 
elfoglalni akarnák. Szomszédot keresett tehát, kivel szo
rosabb barátságba és szövetségbe lépjen, sőt, ha szük
ség kívánná, tengeren is az ellenséggel szembeszállhas
son. És ez, a' görögök és velenczeiekkel folytatott ten
geri csatákról nevezetes Rogerius, a’ normannok feje
delme vala, ki az adriai tengeren túl, Apuleának ten
geri részén, és Szicziliában uralkodott. Hozzá küldötte 
tehát Harduin győri püspököt Kálmán, és hogy a’ szö
vetség annál erősebben megköttessék, Rogeriusnak ifjabb 
leányát magának eljegyeztetni kívánta. Sziczilia királyá
nak a' calabriai esetek, midőn a’ magyarok Brundusium- 
és Monopolisig hatottak, még elevenen emlékében lévén, 
Harduin követségét nehezítették; sikerült még is neki a' 
király kívánságát kivihetni. Rogerius viszont követeket 
küldvén Kálmánhoz, a’ szövetség és szerződés, mellyben 
Harduin püspök dicséretesen fáradott, a’ két fejedelem 
között csakugyan megköttetett.1)

4. Péter fejérvári prépost követsége 1134-ben.

II. Béla király 1134-ben Péler fejérvári prépostot 
Lothar czászárhoz követségbe küldé. Tárgya a’ követ
ségnek vala, hogy a’ császár szövetségét Borich ellen 
maga részére megnyerje. Bélának tudnillik országlásfl i)

i) Malaterra Marátorítisnál Tom. V. L. 4. c. 25



kezdetén, a’ magyar koronához jogot tartott, Borich her* 
czeggel véres harczai voltak, mellyek az országban sok 
rosszat árasztottak el. Végre Borich legyözettetvén, Len
gyelországba futott,'s itt Boleszló királynál keresett me
nedéket. Béla szövetségbe lévén Szobieszlo cseh ki- 
rálylyal, ez Csehországból, Béla pedig Magyarországból 
a’lengyel földre rontott, hogy így Boleszlot Borich párto
lásától elrettentsék. Hogy pedig ez sikeresebben történ
hessék, Béla még Lothar császárt is, Péter fejérvári pré- 
prépost követe által, maga részére megnyerni törekedett. 
Ajándékokkal küldé tehát öt a' császárhoz követségbe. 
A1 császár eleintén nem kedvezöleg fogadta ugyan a' 
követet, de utóbb, hajolván az általa előterjesztett igaz
ságos kivánatokra, Béla részére állott, és szinte aján
dékokkal bocsálá a’ követet vissza. így  sikerült végre 
Borich nyugtalanságaitól megmenekülni, és a' haza bé
kéjét helyreállítani. ‘)

5 . Pilisi apát követsége 1203 körűL

Imre király és András herczeg között, uralkodás 
miatt, testvéri egyenetlenség ütvén ki magát, az mindig 
nagyobb fokra emelkedett, ’s a’ köz csendet egészen föl
zavarta. Két részre oszlott a’ nemzet, 's önerejét tulaj
don kárával fogyasztotta. Annál siralmasabb volt pedig 
ez, minthogy András legyözeltetvén bátyjától, Leopold her- 
czegnél keresett menedéket, ’s így okot szolgáltatott 
arra, hogy Magyarország e’ részről is tűzzel és vassal 
pusztitlalolt. A’ király tehát bonyolódott ügyeiben, a’ nagy 
tndománynyal ekkor ékeskedő, III. Incze pápához köve
tet küldött, általa kérvén őt, hogy vesse magát közbe, 
és a’ nemzet erejét fogyasztó villongások megszünteté
sére keressen módot. Imrének ez ügyben követje volt 
az ekkori pilisi apát és veszprémi föesperest, de kinek 
nevét a’ történet megtagadta tőlünk. A’ pápa az egyes- 
ség visszaállítására elkövetett mindent. 0  már a’ viszál- 
kodások kezdetén atyailag intette Andrást, hogy tegye

Az ecyháai rend polgári hírében. 93
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le a’ fegyvert, és testvérével lépjen egyességre.') A’ 
követség alán Incze pápa, Gergely bibornokot és az 
apostoli szent szék követjét bízta meg az ügygyei, ki
nek csakugyan sikerült, mind a' két rész megelégedé
sére , a’ keserűen folytatott viszálkodásoknak véget vet
hetni, a’ feleket kiengesztelni, és illykép a’ hazának a' 
békét visszaszerezni. Ezek fölötti örömét Incze pápa 
1203-ban költ levelében nyilatkoztatta k i.z)

6. Adolf szepesi prépost követsége 1209 körfii.

Imre király 1204-ben földi pályáját elvégezvén, utána 
András lépett a’ királyi székre. Uralkodása alatt, a' kül 
és bel nyugtalanságok miatt, Romába és a' külföldi ha
talmasságokhoz sokszor követeket küldött, ’s e’ hivatalt 
az egyháziakra ruházta. Nevezetes követségeket végzett 
ekkor Adolf szepesi prépost, ö  a’ romai udvarhoz, 
és a’ külföldi hatalmasságokhoz követül több ízben kül
detvén, a’ reábizott ügyeket, élet-halál veszélyei közt 
is , rendületlen hűséggel végezte. A’ prépost ezen érde
meit András király 1209-ben költ amaz oklevelében, 
melly által hivszolgálatai jutalmául Szepesmegyében Po- 
prád körül neki jószágot ad, különösen kiemeli.3) Ugyan 
ez időben, midőn Adolf prépostot a’ király polgári ér
demiért jószággal megjutalmazta, Raska Dömötör világi
nak, hasonló érdemiért, ugyan Szepesben jószágot adott.4) i)
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i) Már 1198-ban Andráshoz a’ pápa ezeket irá: „Sic vos ad invicem 
mutuus uniat caritatis affectus, sicut sangvis paternus, et uterus ma
ternus univit. Ad hac tibi districtius inhibemus, ne in Regem aut 
Regnum arma movere praesumas, vel seditionem aliquam suscitare, 
ne forsan amici te deserant, si fratrem habueris inimicum, et de fide 
tua desperare cogantur, si fraternae ac naturalis pacis foedera te 
senserint violare.ff Katona Hist. Crit. T . IV. p. 481. ·— 2) Dobner 
Monum. Boh. Tom. II. p. 340. — 3) „Cum Adolphus Praepositus“  
úgymond „multum in servitio nostro, et Reginae Carissimae conju
gis nostrae, tam ad dominum Papam, quam Imperatores et diversos 
principes, personam et res periculo exposuerit, et fideliter desudave
rit . . .  et frequentius personam periculo mortis exposuit, terram 
quamdam in Scepus vsitam supra Poprad . . . perpetuo contulimus I 
possidendam.“ Wagner Anal. Scepus. P. I. p. 104. — «) Wagner 
ugyanott p. 46. |



7. Robert veszprémi püspök követsége 1212-ben.

András király 1212-ben Robert veszprémi püspököt, 
fontos ügyek elintézése végett Romába küldé. ö  orszá
gos ügyekben egyéb követségeket is végzett, mert azok
ról említés vagyon. De különösen milly ügyekben járt 
el, a’ történetből nehéz kimutatni.') Bokros érdemei őt 
utóbb az esztergomi érsekségre emelték.2)

8. B. győri prépost, és E. fejérvári főesperest követ
sége 1218-ban.

Jeruzsálem! utjából történt visszajövelele után 1218- 
ban, András király B. győri prépostot, és E. fejérvári 
föesperestet, Romába küldé. Neveiknek csak első betű
jét engedte a’ történet tudnunk, az oklevélben igy lévén 
ók csak följegyezve. Ezek által értesité András király 
a’ pápát, hogy ő Leo örmény királylyal szövetségre lé
pett; ’s ez a' hatalmukat mindinkább kiterjeszteni igye
kező törökök ellen, a’ magyar királyban oltalmat keres
vén, leányát András fiának eljegyzelle, és vele örmény- 
országot is oda ígérte. (Utóbb ezen dolognak más kime
netele le tt, minthogy Leo nem sok időre meghalt). To
vábbá, hogy Theodor-Lascaris császár, országa megerő
sítése v é g e tt , ugyanezt cselekedte. Iconium szultánja 
pedig, bizonyos föltételek alatt, a* magyar királylyal 
szinte szövetségre lépett, sőt a' keresztény hit elfoga
dására is késznek nyilatkoztatta magát. Ezen ügyekben 
a' király, fönnevezett követjei állal, kérte a’ pápát, hogy 
bölcsessége szerint úgy, mint legjobbnak ítéli, intéz
kedjék. *)

Αχ egyházi reud polgári körében. §5

i) Nénielly követségekről keveset mondhatunk ugyan , mindazáltal mely
ikeknek nyomára jöttünk, e’ sorból kihagyni nem akartuk. Azen fér
fiak nehéz ügyeket végezhettek, ’s bizonynyal végeztek is , de az 
évlapokban sok följegyezve nincsen, most pedig történetet írni ugyan 
lehet, de csinálni nem szabad. íg y , habár rólok keveset mondhatni 
is , azért érdemük mindenkor fonál 1. Egyébiránt is országos ügyek 
körül te tt fáradozások soha sem olly csekélyek, hogy említésre mél
tók ne Volnának, ’s érdemül ne tekintethetnének.— 2) Katona Hist. 
Crit. T . V. p. 136. — *) Pray Annál. R, Hung. P. I. p. 214.
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9. Uros pannonhalmi apát követsége 1221-ben.
Galliczia kormányzását jeruzsálemi útja előtt András 

király Kálmán fiára bízván, az távolléte alatt elpártolt. 
Midőn pedig Kálmán engedelmességre vezetni és meg
hódítani akarta a’ lázadókat, általok legyözetett, sőt ne
jével együtt, Micziszlő lengyel herczeg kezébe került. 
Kálmánnak Micziszló kezeiből leendő kiszabadítása, és a’ 
kötendő békesség végett, 1221-ben Uros pannonhalmi 
apát küldetett Lengyelországba. Urösnak csakugyan si
került nemcsak a’ herczeget kiszabadítani, de Micziszlo- 
val ollykép békét is kötni, hogy ő Gallicziát, a'magyar 
király pártfogása alatt, három évig ugyan bírja, de ezek 
leforgása után kapcsoltassák az ismét Magyarországhoz, 
és Kálmánt ismerje herczegének. ’) . így Uros apát a' 
reábizott követséget, a' legszebb eredménynyel a’ ma
gyar korona dicsőségére végezte.

10. Dömötör szerémi főesperest követsége 1224-ben.
András király, és fia Béla közölt viszálkodás ütötte ki 

magát, melly a' püspökök közbevetése által többszer ki- 
egyenlitietett ugyan, de a’ haza romlására megújult az 
ismét. Béla 1224-bcn, hogy atyja haragját kikerülje, Leo
pold ausztriai herczegnél keresett menedéket. Bélát szá
mosán követték, ’s illykép a'nemzetben szakadások let
tek. Ezen körülmények közt, András király Dömötör 
szerémi főesperestet, Honorius pápához követségbe küldé, 
kérvén őt, hogy közbevetése által a’ bajt orvosolja. — 
Mi sokszor történt ez időben, hogy a’ pápáknak egy
szerű közbeszélása által, ezreknek élete megmenteteti! 
Midőn két fél boszut lehelve már szemközt állott, ők, 
békítő angyalként, a’ fölingerült lelkeket lecsillapiták. így  
történt most is. A’ szerémi főesperest előterjesztvén a’ 
haza szomorú állását, a’ pápa Andráshoz, Béla herczeg- 
hez, és ennek követőihez levelet küldött, kérvén kivált
kép az utóbbiakat, hogy a* hazát, viszálkodások által 
veszélybe ne döntsék; sőt inkább, mint tanácsnokok, a’ I)

I) Dingoes Hiat. Pol. L. VII. p. 185.



herczegnek, az atyja iránti köteles tisztelet és hódolat 
érzelmeit sugalják.1) Hogy pedig a' béke tökéletes hely
reállítása körül semmit el ne mulaszszon, a’ magyar püs
pökökhöz, a’ cseh királyhoz, Austria és Karinthia feje
delméhez is intézett e’ végből levelet. így sikerült végre 
neki a’ békét visszaállítani, a’ sziveket egybeolvasztani. 
A’ király Béla herczeget kegyeibe fogadván, Dalmal- és 
Horvátországok igazgatásával bízta m eg.i) 2)

11. F. aradi órkanonok követsége 1225-ben.
1225-ben F. aradi órkanonok küldetett ismét Hono

rius pápához követségbe. Milly tárgy körül forgott a’ 
követség, bizonyosan nem tudhatni ugyan, de a’ pápa 
válaszából az mégis kiviláglik, hogy a’ király személyét, 
és neve dicsőségét érdekelte a’ dolog. Valószínűleg Leo
pold austriai és styriai herczeggel kötendő békesség ügyé
ben történt az, minthogy Styria részéről a’ magyar ha
társzéleken gyakoribb beütések történtek, a’ király pe
dig békét óhajtott, mellynek leghatalmasb előmozdítóját 
a’ pápában látta. Az aradi örkanonok a’ reábizott kö
vetségben híven eljárván, a’ pápa 1225-ben martius ha
vában ollykép válaszolt a' királynak, hogy a’ mi tőle 
függ, mindent elkövetend a’ király dicsőségére. A’ pápa 
még azon évben Konrád portui püspökhöz, 's a’ szent
szék apostoli követjébez irt, a’ két fejedelem közt meg
kötendő béke ügyében

12. Jakab nyitrai püspök követsége 1225-ben. *

A ’ portui püspök Leopold herczegnél a' kötendő bé
kére hathatósan befolyt. András király tehát, 1225-dik 
évbén, Leopold herczeghez egyezkedés végett, Jakab 
nyitrai püspököt küldötte, ki Junius hónapban Graczban 
a’ békét ollykép kötötte meg, hogy a’ Stájerország szom
szédságában elfoglalt földek, Magyarországhoz vissza
essenek, az okozott kár fejében pedig a’ herczeg három

Az egyházi rend polgári körében. £7

i) Koller Hlet. Ep. Quinqiie-Eccl. T. II. p. 12—3. — 2) Kerclielich Not.
praei, p. 190r
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ezer marka ezüstöt tartozzék fizetni. Ezen öszvegből ezer 
márkát Leopold azonnal le is tett, a'másik kétezer mar
ka lefizetésére pedig határidő tűzetett ki. Az egyezke
dés pontjai közt foglaltatott továbbá, hogy a’ magyarok, 
ba Stájerország szomszédságában várakat építeni akarnak, 
senki által se háborgattassanak') stb. így  a' püspök ezen 
követséget a'haza dicsőségére, kívánt sikerrel végezte.

13. Bértalan pécsi pfispők követsége 1235-ben.

András király Bértalan pécsi püspököt négy ízben, 
és mindannyiszor a’ püspök tulajdon költségén, Arrago- 
niába Jakab királyhoz követségbe küldé. Hív eljárását 
1235-ben költ oklevelében a’ király magasztalva említi. 2) 
Minthogy pedig ezen követségeket, a’ királynak családi 
ügyeiben tulajdon költségén végzetté a' püspök, e’ miatt 
tulajdon javait is kénytelenittelvén elzálogosilni, a’ király, 
kárpótlás fejében, Boda, Narad (Nyárad) és Maza jó
szágot adta a' püspöknek.3)

14. Vancha látván váczi püspök követsége 1241-ben.

A’ sajói szerencsétlen ütközet 1241-ben, a'nemzet 
szépen virult boldogságát leforrázta, haladásában meg
gátolta. A’ király nagy nehezen menekült -meg az ellen
ség elöl. A’ gondviselés föntartá mégis öt, hogy legyen, ki 
az elvérzett nemzet sebei gyógyításáról gondoskodjék. 
A’ pannonhalmi apátság nyolczszáz marka ezüsttel segité 
p’ királyt, hogy menedék-helyre juthasson. Béla, néhány 
hívétől kísértetve, Zágrábba csakugyan elért, ö  a' leg- 
aggasztóbb körülmények közt sem csüggedett el lelké
ben, hanem minden módot elkövetett, hogy népének jobb 
napokat szerezzen. Nem sokára a’ szerencsétlen ütközet

Árpádok idöozokn.

I) Fischer Maxim, ijikundenbiich p. 177. sib. — 2) 5,Cum enim „úgy
mond“ Venerabilis pater dominus Bartholomen« Qiiinqueecclesiensis 
Episcopus noster Baro fidelissimus Regis et regni nostri in obseqnys 
semel, secundo et tercio laboraverit extra regnum suis proximis (pro
priis) cum expensis et ecclesie sue dampnis seu dispendys snmtuosis; 
videlicet ad Illustrem Principem, Dominum regem Arragonum.“ —
3) Koller Hist. Fp, Qtiinque-Eccl. T. II, p. 80.



«tón, junius 25-dikén, Vancha István váczí püspököt 
Romába, IX. Gergely pipához, segedelemért küldötte, ál
tala értesítvén öt a' gyászos esetről, melly a’ magyar 
hazát érte. — Gergely pápa még e' hónapban válaszolt 
Bélának; és segedelmét ígérvén vigasztalta öt. Teljesí
tette is ígéretét a’ keresztesek által, kiknek érdemüket 
maga Béla 1243-ban oklevelileg elismerő. Azonban nem
csak ezt tette a' pápa, hanem több fejedelmeket is, le
vél által, segítségre szólított. Irt Kálmán berczegnek, irt 
a’ norvégiai fejedelemnek, irt Fridriknek is. Ezek ígér
tek ugyan segedelmet, de ígéretüket nem teljesítők. — 
Alighogy végzetté ama' követséget Vancha, azon évben 
ismét Fridrik császárhoz küldetett, hogy tőle Magyar- 
ország oltalmára segítséget kérjen. Fridrik megígérte 
ugyan, de ígérete teljesedésbe nem ment.

15. Bértálan pécsi püspök romai követsége 1243-ban.

Midőn a' haza sanyarú állapotában a’ szomszéd feje
delmektől Béla segítséget nem kaphatott, Bérlalan pécsi 
püspök és Simon gróf követjei állal, ismét Romába IV. 
Incze pápához folyamodott. Mert az ellenség elhagyta 
ugyan az ország halárát, de azért a* félelem fönmaradt: 
nem fog-e az visszafordulni ismét, hogy az elgyöngült 
országnak végső erejét is fölemészsze. A’ gondos feje
delem tehát törekedett a’ veszélynek elejét venni, 's az 
országot bizftsitni. Ez okból küldé a' püspököt Romába, 
levél által is kérvén a’ pápát, hogy segedelmével gyá- 
molitsa őt, és követjeinek fogadja be kérelmét.') A’ kö
vetség siker nélkül nem volt; a’ pápa valamint előbb, 
i'gy ekkor is tett hazánkkal annyi jót, mennyit tehetett. 
Az ö serkentésével és segedelmének hozzájárullával épült 
ez időben a' haza oltalmára több vár. i)

Ab ciyhásl rmtA p*I*árl kfirében. §9

i) ,, Quatenus ipsos paternitatis restre providencia, nos tie petitionis intuitu, 
dignetur efficaciter exaudire super statu Regni nostri, et cautela Tar
tarorum, cum circumstantiis ad eadem negocia pertinentibus.1u Koller 
Hist. Ep. Quiinjue-Eccl. T. 11. p. 121. stb,



90 Árpádah lMamka.

16. BértaUo pécsi, Ffllöp zágrábi püspökök követsége
1244-ben.

A’ baj magánosait nem szokott járni. Az ország sér 
vei orvoslásában fáradozó király ügyekezetét megzavarta 
Tragnr, és Spalatro között kiütött viszálkodás. A’ melly, ha 
jókor el nem intézte tik, veszélyes következményű leen
dőit az országra. A’ velenczeiek tudnillik, a’ tatár által 
annyira megrongált nemzet ellenében alkalommal élvén, 
Jadrát, melly előbb Bélát ismerte fejedelmének, minden baj 
nélkül elfoglaltál^. Nehogy tehát ezen tengerparti vidé
keket Béla egészen elveszítse, minthogy ezen két város 
is a’ hűségben ingadozott, ’s könnyen a’ velenczeiekhez 
kapcsolható magát, a’ kedélyek lecsillapítása végett ide 
Dénes bánt küldé. Azonban δ keményebb eszközökhez 
nyúlván, azt még inkább fölingerlette. Spalatro fegyver
hez nyúlt, de legyözetetl. Ez igy azonban nem soká tar
tott, hanem a’ magyar koronától elpártolás vétetett irány
ba. Nehogy tehát ezen métely több városokat is megron
gáljon, a’ gondos fejedelem a’ fenyegető bajnak elejét 
venni törekedett. Ide küldé tehát a’ már országos ügye
ket dicséretes foganattal végzett Bértalan pécsi, Fulöp 
zágrábi püspököket, Dénes slavoniai bánt és Mihály va- 
rasdi grófot. Ezeknek sikerült béke. utón a’ fölingerült 
kedélyeket lecsillapitni, ’s a’ két várost a’ király iránti 
hűségre téríteni. A’ városok a’ király és fia iránt hűséget 
esküdlek, ’s annak jeleül kezeseket is adtak,»ígérvén, hogy 
a’ pártosokat, fenyíték végeit, törvényszék elébe idézendik. 
Spalalronak szabadságában hagyatott ugyan igazgatót ma
gának választani, de annak a’ magyar király alattvalójának 
kelleti lennie, és hivatalában tőle nyert megerősittetést. Illy- 
kép a’ nemzet dicsőségére, és mindkét rész megelégedé
sére, a’ két püspök tanácsa, ’s közbevetése állal hárittattak 
el a’bajok,’s a’ béke 1244. julius 19-dikén köttetett meg.1)

17. János pilisi cziszterczi apát követsége 1254-ben^.
IV. Bélának hosszas és véres csatái voltak Ottokár 

cseh királylyal. Mindkét részről elkeseredve folytak az i)

i) Koller Hist. Ep. Qiiinque-Eccl. T. 11. p. 121.



ügyek, és sokaknak ártatlanul elpatakzott vére. — Fríd- 
rik császár halála után (1250) tudnillik mindketten, Béla 
és Ottokár Ausztriát és Stájerországot elfoglalni akarták, 
minkelten családi jognál fogva. Ehhez járult, hogy a’ 
stájerek inkább Bélához, mint Ottokárhoz szítottak. Béla 
Ausztriát,’s Moráviát fegyverrel pusztította, mig Ottokár 
serege más részről okozott iszonyú károkat. A’ dolog 
már az elkeseredés tetőpontját érte, midőn Béla békére ha
jolt, mert más oldalról szinte veszélylyel látta fenyeget- 
tetni a’ hazát; miért is János pilisi cziszterczi apátot, ez 
időben nagy nevű férfiút, IV. Incze pápához küldé, általa 
a’ kötendő hóke ügyében lépéseket tevén. A’ történet 
ezen béke leghatalmasb előmozdítóját csakugyan IV. In
cze pápában állítja elő.

Béla a’ gondos fejedelem, hogy a’ tatárok pusztító 
dühe ellen a’ hazát megóvja, az orosz és lengyel vidékek
ről szállangó szomorú hírekre, a’ császárhoz, és a’ fran
kok királyához is, több ízben segítségért követeket küldött; 
de segedelmet sehonnan sem kapván, újólag Romába a’ 
pápához fordult,, kérvén ö t, hogy a’ kereszténység vad 
ellenségeinek eltávolításában, és a’ haza védelmében neki 
segítségül legyen, mert egyébhol már nem, csak nála 
számolhat segedelemre: „Küldénk, „így ir a’ pápához 
1254-ben intézett le v e lé b e n a ’ császári curiához sege
delemért, megkértük a’ franczia udvart, de semmi vi
gasztalást, semmi segítséget sem kaptunk.“ 4) Ezen, és 
egyéb követségekben is, János pilisi cziszterczi apát hí
ven eljárván, magának nagy tekintélyt szerzett. Béla ki
rály 1254-ben költ amaz oklevelében, mellyel a’ pilisi 
apátságnak a’ tatár pusztítás alkalmával elveszett okle
veleit megujiiá, az apát ezen érdemeit nyíltan kiemelé. z) 
De Incze pápa még ez óv december 7-kén földi pályá- l)

Am egyBásI rmd pelgárl kSrtben. gj

l) „De quibns omnibus nihil consolationis, vel subsidii recepimus, nisi 
verba.« Cod. Dipl. T. IV. vol. II. p. 220. stb. — 2) „Dilectus no
bis in Christo frater Johannes Abbas ejusdem Ecclesie, qui nostris 
nostriqne regni nec non Baronum nostrorum servitiis devote et assi
due desudavit in nostris legationibus deferendis se et sua diversis 
periculis exponendo.« Lásd az. oklevelet Egyh. Ért. 1823. I« 468. lap.



ját elvégezvén, szép igyekezetei teljesítésében a' halál 
meggátolta öt. Székét IV. Sándor foglalta el.

18. Benedek kalocsai érsek követsége 1253-ban.

A’ békekötés pontjai fölött mindkét részről tanács
kozások történtek tehát. Béla ez ügy vitelét különösen 
Benedek kalocsai érsekre bízta, kitől e’ tárgyban, mikép a’ 
király oklevelileg elisméré,igen sok függött. A’bóke 1253- 
ban csakugyan megköttetett. Ennek erejénél fogva a’ ma
gyar korona dicsősége egy országgal gyarapodott. Stá
jerország ugyanis, a’ simmeringi hegytől egész Karintbia 
határáig, a' magyar uradalom alá esett, minélfogva Ist
ván, Bélának fia’, Stájerország vezérévé neveztetett. 0  
Mi nagy részt vett Benedek érsek ezen frigykötésben, 
Béla királynak IV. Incze pápához két ízben is küldött 
ama’ leveleiből kiviláglik, mellyek álfal, Vancha István 
esztergomi érseknek bibornokká és prenesti püspökké 
történt kineveztetése után, Benedeknek az esztergomi 
érseki székben minélelőbb egyházi megerősittetését sür
gette, a’ mi 1254-ben február 25-kén meg is történt.l) 2)

19. Smaragd posoni prépost követsége 1254-ben.

Ottokárral kötött béke után, 1254. October hónapban, 
Béla király Smaragd posoni prépostot küldé a’ pápához. 
Czélja ezen követségnek vala, hogy Újabbik fiának Bé
lának, genuai főcsaládból IV. Incze unokáját eljegyezze, 
’s ez által a’ genuaiak barátságát, a’ szüntelen nyugta
lankodó velenczeiek ellen, maga részére biztosítsa. *) 
Elevenen fönmaradt ugyanis Béla emlékében, hogy a’ 
velenczeiek a’ hazának a’ tatárok által történt földulatása 
legszomorubb idejében, Jadrát álnokul elfoglalták. Orszá
gát pedig annál inkább kívánta minden oldalról védelem
be helyezni, minthogy a’ talárok érkezéséről ismét szál
longtak hírek. Smaragd prépost a’ rábízott követségben el

92 Árpádeh M iiu k ·.

l) Kurcz Oester, u. d. Königen Ottokar ιι. Albrecht I. p. 171—3. —
2) Péterffv Sacra Cone. Hung. P. I. p. 72. — 3) Pray Hist. Η. 
Hung. P.‘ I. p. 262.



járt, de hogy annak kívánt sikere nem lett, a' pápának 
közbejött reménytelen halála okozta.

20. Pál székesfehérvári prépost követsége 1259-ben.

A’ tatárok érkezéséről uj hírek szállongtak ismét, 
mellyek a’ jó királyt méltó aggodalomba ejrék. — Algu 
tatár chán tudnillik, 1259-dik év elején, Bélához köve
teket küldött, felszólítván öt, hogy vele szövetségre 
lépjen, é s  vagy Bélának egyik fia vegye a' chán leá
nyát nőül, vagy Béla leánya a’ chán fiával házasságra 
lépjen; ’s  így  közöttük a’ szövetség megköttetvén, Béla, 
népének negyed részével, a’ szomszéd országok pusz
títására, tulajdon fia vezérlete alatt, a* tatár sereghez 
kapcsolja magát. — Az álnok és vérszopó népfaj, igy akarta 
tőrbe ejteni a' királyt, és vele a’ nemzetet, mellynek 
nagy részét szinte csalárd hitegetéssel, és álnokul ko
holt leve lek  által gyilkolta meg már előbb, hogy vad 
hitszegésének újabban ismét áldozatot vigyen. Béla a* 
legsúlyosabb helyzetbe jött: mert a’ frigy-ajánlatot akár 
elfogadja, akár nem, mindkét esetben nagy veszélynek 
látta az országot kitéve. A’ kereszténység közős atyjá
hoz, kinek segedelmét előbb is tapasztalá, folyamodott 
tehát nemcsak tanácsért, hanem, szükség esetében, sege
delemért is. Pál székesfejérvári prépostra bízta a' király 
ezen fontos követséget, ki Sándor pápánál azt szeren
csésen el is végezte. A’ magas lélek, melly elömlik á’ 
pápának ezen követség után Bélához intézett levelében, 
’s mellyben a’ tatárok által ajánlott szövetségtől öt visz- 
szatartóztatni törekedék, és a’ mellyben neki segítséget 
is Ígért, megragadja az olvasó lelkét.1)

Λζ egyházi rend polgári h írébe·. 93

i) Épen ez m integy kényszerít, hogy annak legalább részecskéjét Itt föl
hozni el ne mulaszszuk. „S i contra praedictae gentis inpetumcí igy 
ir ai) * * * 5 pápa „nec de coelo, unde solet interdum paucissimis in bello 
fidei adque justiciae, contra plurimos provenire victoria, nec de terra,
in qna illád  est omnibus tecum commune discrimen, aliquod tibi con
fideres, quod absit, auxilium adfuturum; abhorrere tamen deberet
ebristianissimiis princeps, etiam regna quaelibet mundi, etiam denique
vitam propriam  et suorum, regnis temporalibus praeferendam, sibi
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A’ talárok 1261-ben csakugyan félelemmel áraszlák 
el az országot, ötvenkétezer főből álló sereggel annak 
határszélein, pusztítás végett, megjelenvén; de Béla ál
tal szencsésen legyőzetének.

21. Bognd Tóbiás zágrábi prépost követsége 1260-ban.
A’ béke, melly egy két év előtt Béla, és Ottokár 

között, mind a’ két rész megelégedésére, köttetett, ál
landó nem volt. Nyilvános háború ütött ki a* két nem
zet között. A’ stájerek elpártoltak, a' magyar sereg pe
dig Ottokár állal legyőzetett; sőt István, Stájerország 
fejedelme, Bélának fia, az ütközetben tetemes sebet is 
kapott. A* király békét óhajtott, mert a’ tatárok beüté
sét is, a' szárnyaló hírek szerint, mindenkor várnia lehe
tett. A’ dolog illy állásában, a' béke helyeállitása vé
gett, a1 király Bogud Tóbiás zágrábi prépostot, István 
slavoniai herczegnek cancellariusát, ismét Romába kö
vetségbe küldé.— Tóbiás prépost régi nemes családnak 
volt ivadéka, mellyböl már előbb a’ haza több jeles fér
fiakat számlált. Tóbiásnak atyja i s , a’ talárokkal történt 
ütközet alkalmával, a' király oldala' mellett, rendületlen 
bátorsággal harczolván, a’ király szemelátlára, tatár cso
port közt életét a’ hazáért áldozta föl. Az illykép el
hunyt atyának nemes tulajdonokkal ékeskedő fiát küldötte
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tam detestabilibus, tamqne probrosis compendiis praeservare. Sanari 
quippe nonnunquani piguit viros fortes, quum svaderentur eis turpia 
remedia medicinae; satius judicantes fortiter mori, quam vivere cri
minose ; et generosis animis aliquando dignius visum fuit tristi affici 
exilio, quam regna cum pudore et scelere possidere . · . Sed esto, 
quod ad evadendum quaecunque discrimina posset absque pudore con
fusionis admitti remedium huiusmodi pactionum: credendum tamen 
est, illud non salutem tuam, vel regni tu i, sed periculum continere. 
Potes enim argumentis evidentibus didicisse, quod praedicti Tartari, 
per insidiosas pactionum tendiculas, plures gentes seduxerint in la
queum inexplicabilis captionis; illo praerogativae privilegio apud eos 
gaudere non poteris, ut tibi commissorum conventorumque suorum 
servent constantiam, quam aliis non observant. Certo nempe fidei 
vinculo teneri nequeunt, quum veram fidem non habeant, infideles. 
. . .  Si autem tibi necessitas, quam vereris, evenerit; apostolica se
des, tam invocando in tuum auxilium principes et populos Christianos, 
quam alia non negliget pro te salutaria contra Dei hostes et tuos 
consilia cogitare . . stb. Pray Annál. P. 1. p. 303.
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Béla Romába, az Ottokárral leendő békekötés elömozdi- 
tása végett, ö  a’ követséget dicséretesen végzé, ’s a’ 
frigy 1261-ben megköttetett. Az érdemeket méltányolni 
tódé király oklevelileg elismerte, hogy a’ prépost fára
dozása szerzett az országnak békét, miért is hűségét, 
és atyja dicső érdemeit ő benne megjutalmazni akarván, 
a' krainburgi uradalmat, mellyet Katalin nagy nénjétöl, 
Karinthiának fejedelem-asszonyától örökségkép kapott, 
1263-ban költ oklevelében, a’ prépostnak adta.') Az 
adományozott prépost, a’ háborús idők viszontagságai 
miatt, úgy látszik, hogy az említett jószágnak birtokába 
soha sem lépett: de azért az érdem által szerzett jó 
név- és dicsőségnek most is állandó birtokában vagyon.

22. Sixtos esztergomi kanonok követsége 1262 ben.
. Sixtus kanonok több ízben nevezetes követségekkel 

bízatott meg, mellyekel a’ király és haza javára, az uta
zás és ellenség veszedelmei közt, híven és szerencsésen 
végzett. Ebbéli érdemeit a'király, és a’ királyné 1264- 
bert költ oklevél által, mellyben Sixtus érdemeit meg
jutalmazni kívánták, nyíltan elismerék. 1262-ben Sixtus 
fontos ügyekkel bízatott meg. István herczeg tudnillik, ez 
évben, atyja ellen pártot ütvén, a’ hazát zavarba hozta. 
Béla tehát a’ pápa közbevetését kereste, mint egykor atyja 
András, Bélának hasonló magaviseletében. — Istennek 
ama’ törvénye, melly a’ gyermekeknek szüléik iránt tisz
teletet parancsol, kötelező erővel birni soha meg nem 
szűnik. Ezen törvény szentsége mi sokszor boszulja meg 
magát, midőn a’ szüléknek saját gyermekeik állal kese
rűen kell épen azt tapasztaltok, mit egykor ők, tulaj
don szüléik irányában, elkövettek! Itt ezen eset történt. 
István pártot ütött, ’s az ország nagyobb része hozzá 
csatlakozott, ’s a’ baj mindinkább növekedett. Ez alatt 
Sixtus kanonok a’ reábizolt követségben fáradott,’s IV. 
Orbán pápa irt István herczegnek, figyelmeztetvén őt az 
atyja iránti köteles tiszteletre. Irt a’magyar püspökökhöz * 7

A* «gyhátl rend p sivárt hírében,

')  Kerchelich Not. Praei, p. $08. Katona llist. Crit. T. VI. p. 377.
7
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is a* kibékités ügyében,- a' mii Fülöp esztergomi, és 
Smaragd kalocsai érsekeknek még azon évben (1 2 6 2 )  
kieszközölni csakugyan sikerült.')

Sixlus kanonok negyedik Béla királytól, érdeme 
's fáradozásai méllánylalaul, Komárommegyében 1264- 
ben, Heténynek egy részét kapta.2) A’ királyné szinte 
méltányolván Sixlus fáradozását, Heténynek másik ré
szét, melly öt illette, némi jutalomkép, teljes joggal neki 
ajándékozta, úgy, hogy a' fölött szabadon rendelkezhe
tett.3) Ezen, érdemei által szerzett, és tulajdon személyét 
illető, jószágot, 1274-ben Sixtus kanonok az esztergomi 
káptalanban tizenkét kanonokság megalapítására hagyta, 
raikép azt már fönebb a' 32-dik lapon megjegyzettük.

23. Dömötör esztergomi kanonok követsége 1265-ben.

Béla király Dömötör esztergomi kanonokot és barsi 
föespereslet, Pál szerzetessel, tulajdon gyóntalóalyjával 
együtt, 1265-ben IV. Kelemen pápához küldötte követ
ségbe. Mi szolgált különösen okul jelen követségnek, el- 
döntöleg meghatározni nem merjük, az azonban bizonyos, 
hogy az országot érdeklő ügyek bízattak reájok, mert a' 
nekik , adott küldetési levélben nyíltan kimondatik, hogy i)
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i) Meglepő jelenet vala a9 kibékülés pillanata. A9 pártosok, egy hazának 
gyermekei! szemközt állottak már az ütközetre, hogy rokon Térbe fö- 
röszszék fegyverüket, midőn István, a9 jobbak sugallatnak engedve, át
tört a9 seregen a9 király sátoráig, hol atyja előtt leborulva, bocsá
natért esdeklett — 2) Az adományozó levélben a9 király magasz
talva említi Sixtus érdemét: , , dilectus et fidelis clericus noster,*ugymond, 
missus per nos ad curiam Romanam, ibidem pro regiae dignitatis ho
nore et bono status regni nostri, spretis capitalibus inimicis adver
sariorum, et aemulorum nostrorum, aeris intemperie, et aliis incom
modis innumerabilibus . . . plurima nostra et regni nostri negotia 
sibi in praefata curia ad promovendum commissa, laudabiliter et uti
liter procurando.“  stb. — 3) A9 királyné szinte említvén a9 Béla 
által fölhozott fáradozásokat, még ezeket érinti meg: „nos etsi 
non ex condigno, cum istud habito respectu ad meritorum suorum 
praerogativam et servitiorum magnitudinem exiguum reputemus; vo
lentes tamen eiusdem bonis et magnis laboribus respondere aliquali
ter, terram nostram, quae in villa Hetén . . . pro indiviso nos con
tingebat, sibi suisque heredibus, heredumque successoribus de volun
tate et beneplacito praedicti (Belae) Domini nostri regis contulimus.“  
Cod, Dipl. T. IV. vol. 111. p. 254—5.



a* * király és ország ügyeiben járnak. Egy évvel később. 
1266-ban Dömötör kanonok, már mint esztergomi főes- 
perest, újólag a'pápához küldetett; utasítási levelét ek
kor a* király Ercsiben irta.1)

24. Pál veszprémi püspök és Karachin titeli kanonok 
követsége 1271-ben.

A’ béke, melly Béla és Ottokár cseh király közölt 
1261-ben megköttetett, több ízben fölbontatott ugyan, 
de közbenvetések által mindkét részről ismét kiegyenlit- 
tetett. Ez így volt mig. élt Béla; de 1270-ben történt ha
lála után, a’ dolog egészen más szint öltött. Harczra 
termett két fejedelem állott egymás ellenében. V. István, 
Bélának lia 's utódja, nem feledé, hogy Stájerország bir
tokából Ottokár által üttetett ki; Ottokárnál pedig há
borúra okok soha sem hiányzottak. Mindkét részről harcz- 
vágy forrott a' kebelben, 's csak alkalmat keresett, hogy, 
mint szikra, pusztítva kitörjön; 's ez Béla halálával csak
ugyan meg is történt. Az országnagyjai közül többen 
találkoztak, kik titkon Ottokárhoz szítottak; mások pedig, 
a’ királyi kincsesei, Béla halála után, már Csehországba el 
is futottak. Ingerlette István haragját az is , hogy test
vére Anna, a’ megholt királytól maradt kincsesei, szinte 
Ottokárhoz futott. István tehát, Boleszlo lengyel fejedel
mi sógorával, Ottokár ellen olly szándékkal indult, hogy 
a' karinthiaiakkal hadban levőnek, hazavonultában útját 
ketté vágja; de reményében megcsalatkozolt, mert Ot
tokár Austrián keresztül tért Csehországba vissza. Ist
ván tehát pusztításhoz kezdett. Azonban Ottokár sem 
nyugodott, hanem boszut forralva szivében, a' téli idő 
daczára is, százezerét haladó sereggel 1271-ben Magyar- 
országba rontott. Posony meghódolt; Nagyszombat, Nyitra, 
Szent-György, Bazin szinte hatalmába jutottak; Mosony 
és Óvár pedig földig lerontatolt. — Illy körülmények 
közt, midőn Ottokár pusztító seregével már beljebb nyo
mulni törekedett, István király Pál veszprémi püspököt,

Am egyházi rend polgárt kSrében. 9 7

·) Cod. Dipl. Tom. IV. rot. III. p. 266—341.
*



Karachin titeli kanonokot és Róland bánt, a1 még aty
jával kötött béke megújítása végett, Mosony és Ovár kö
rül táborozó Ottokárhoz küldötte. A’ püspök előterjesz
tésére hajolt a' király, és követeket is küldött a* magya
rok táborába, hol a’ béke fölölti tanácskozások folytak. 
Másod ízben az ügyek bevégzése ’s kiegyenlítése vé
gett, ismét Pál püspök küldetett Ottokárhoz, de mivel 
a’ követeléseket egyik rész sem állhatta m eg, ezen 
követségnek jelen alkalommal egyéb sikere nem lett, 
minthogy Istvánnak idő engedtetett erejét jobban öszve- 
szedhetni, ’s nagyobb erővel az ellenségnek ellenállhatni.

25. Pál veszprémi püspök njabb, és Benedek aradi pré
post követsége 1271-ben.

A’ vérengzés egy ideig mindkét részről elkesere
déssel folytallalolt tehát, de később Ottokár, seregét rög
tön elbocsátván, Prágába tért vissza. Ekkor az egyez
kedések ismét megkezdettek. Pál veszprémi püspök, Be
nedek aradi prépost a’ király alcancelláriusa, és Róland 
bán, Prágába küldettek Ottokárhoz. A’ béke sok tanács
kozás után, 1271-dik év julius havában csakugyan meg
köttetett, mellynek erejénél fogva Ottokár az elfoglalt 
várakat a’ magyar királynak állaladá, sőt azon várakat 
is , mellyeket a’ cseh királyhoz futott magyar hatalma
sok, a’ határszéleken már előbb neki általadtak. így  es
tek vissza a’ magyar király hatalmába, Kőszeg,. Sz. Vi
tus, Zloymuk, Pernstain, Korlus, Farkasvár, Strigoi két 
vár, Dobra és Rou várak. Továbbá az egyenetlenségek 
elhárítása végett a’ békekötés egyik pontja szerint kimon
datott, hogy a’ lázadókat ápolni egyik rész sem fogja.’)

A’ béke, mellyben Pál püspök csüggedetlenül fá
radott, illykép megköttetvén, sok rosznak eleje vétetett. 
Ez ügy előmozdításában a' fönebb említetteken kívül, kö
vetség által, az egyháziak közül többen is érdemet szer- 
zének maguknak. Ezek közt volt Antal sasvári főesperest. i)

i) Boczek Codex Diplom, et Epistolaris Morariae Tom IV. p. 67 é$ 77.
Olontucz 1845. 4-o.

9 8  Árpádok Idólzakn.



26. Antal sasvári föesperest követségei.
A’ békekötés után V. István király az országos ügyek

ben fáradott híveit megjutalmazni akarván, Antal sasvári 
föesperest, törvények doctora, és Fülöp esztergomi ér
sek cancelláriusának érdemeit,-1272-dik év május havába 
költ oklevelében, kilünöleg említi; érintvén a' föespe- 
restnek követségeit, mellyeket δ Ottokár cseh királynál 
több ízben végzett, ’s ez alkalommal szerzett érdemiért 
neki, és általa két testvérének, Beled és Jáczintnak, a’ 
hires Pok család ivadékainak, Rábaközben királyi ado
mányozó levelének erejénél fogva, jószágot adott;’s igy 
ezen jeles egyházi férfiú, polgári érdemiért családjának 
is szép birtokot szerzett. l)

ψ

27. Dénes győri püspök követsége 1273-ban.
V-dik Istvánnak 1272-dik év augustus havában történt 

kora halála után, László, a’ tíz éves gyermek, lépett 
a’ kilencz ország fölött uralkodó magyar .királyi székre. i)
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i) Az oklevél következőleg szól: „Stephanus Dei gratia Hungarie, Dal- 
matie, Croatie, Rame, Servi e, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarie- 
qne Rex. Omnibus praesens scriptum inspecturis, salutem in omnium 
Salvatore. Equitati congruit, et est consentaneum racioni, ut subditis 
suis benemeritis, regalis benignitas se liberalem exhibeat, et fidelibus 
suis, pro prestitis seruitiis, beneficium sue grati e parciatur. Etenim 
laborantes digni reniuneracione habentur, et virtutum premia meren
tibus tribuuntur. Proinde universorum noticie presentibus declaramus; 
quod nos viri discreti magistri Anthonii Doctoris Decretorum, Ar- 
chidiaconi de Saswar et cancellarii venerabilis Patris Philippi, mise
ratione divina sancte Strigoniensis Ecclesie Archiepiscopi eiusdcm- 
que loci perpetui comitis, fidelitatem et servitia, que nobis et reguo 
nostro , maxime in nostris legationibus et ambassariis eundo extra 
regnum, ad Bohemorum regefa illustrem, karissimuni affinem nostrum 
et alias impendit, iuste considerationis pensantes libramine, et equo 
judicio intuentes, ao ob hoc volentes eidem digno renumerationis pre
mia ex munificentia regia respondere; ipsi Magistro Anthonio, et per 
eum fratribus eiusdem, Beled scilicet et Jaciuceo nobilibus regni no
stri de Pog, ac ipsorum filiis et heredibus , heredunique successori
bus quamdam insulani iuxta Rabam . · . contulimus et tradidimus 
mm fenetis et specialiter sylvis et indaginibus, ac omnibus aliis per- 
tineiiliis suis , in perpetuum possideiidam ; ipsumque Magistrum An- 
thonium , et per etimdem fratres eiusdem , et filios ipsorum et here
des nec non heredum successoros λ eros Dominos efficimus Insule su~ 
pradicte . . . if stb. Cod. Dipl. T. V. ιοί. I. p 255—57.



Helyzete nehéz vala; mert a' nyugtalan kedélyű 's nagy
ravágyó Ottokárral kevéssel előbb kötött béke állandó
ságáról biztos nem volt, pedig a'haza nyagalmára néz
ve ettől sok függött. X. Gergely pápa, hogy a' két ki
rály közötti frigyei föntartsa, István halála után azonnal 
irt Ottokárhoz, ajánlván neki az ifjú magyar királylyal 
a' szövetség folytatását.1) Szeretettel teljes, és a' magas 
lélek legszebb vonásait visszatükröző a' pápának Otto
kárhoz intézett emp’ levele , mellyben legalkalmasb ok
okkal igyekszik a' béke föntartására buzdítani őt. E' köz
ben Ottokárhoz László is követeket küldött, kik által 
hírül adá neki a'magyar király elhunytát. De az atyjával 
kötött béke-megujitás végett, hozzá Dénes győri püspö
köt küldé, ki által Ottokárt, mint közel rokonát, atyjá
nak is választó. A’ püspökkel folytatott tanácskozásban 
a' béke csakugyan megállapittatott. Ezek az 1273-dik év 
kezdetén történtek, de annak hanyatlásával az ügy már 
egészen más fordulatot kapott.

* A’ történet folyamának összefüggése.
Ottokárnak békére komoly szándoka nem volt. A’ 

buszn szikrája, mellyet ő még László atyja iránt kebe
lében táplált, csak alkalmat keresett, hogy újólag ki
törjön. És ez 1273-dik év hanyatlásán meg is történt. 
Okot szolgáltatott erre Béla machoi vezérnek, Ottokár 
sógorának,— Henrik németujvári gróf által, személyes 
vita következtében történt megöletése. Ez annál inkább 
fájt Ottokárnak, mert Henrik gróf a' magyar királytól 
egykor ő hozzá, utóbb pedig Lászlóhoz csatlakozott. Pusz
tító lángra lobbant tehát a' kebelben táplált gyülölség 
szikrája. Hasztalan, siker nélküli volt minden közbevetés, 
és a' győri püspök által csak kevéssel előbb megújított 
frigyre való figyelmeztetés, mert Ottokár lelkét fönhé- 
jazó napának büszkesége is tü ze lte ,'s a' háború kiütött. 
A' magyarok Austriát, Stájer· és Karantországot pusz
títani kezdék, mi alatt az auslriaiak diadalmas fegyver- i)

100 Árpádak Idiaiak·.

i) Raynald ad aun. 1272, n. 49.



rel Győrig vonultak, és azt meghódították. Ottokár el
foglalván Nyilrát, Lajtha mentében mindent tűzzel és 
vassal pusztított, és Sopront is hatalma alá hóditá. A’ 
dolog így állott, midőn habsburgi Rudolf 1273-ban Sep
tember 26-dikán német-romai császárrá választatott. E’ 
hir megrázta Ottokár lelkét, mert titkon táplált remé
nyében, hogy a’ romai cszászárságot ö nyerendi el, ma
gát megcsalatva látta; de azon eset a' magyar dolgok
nak is egészen más fordulatot adott. A1 következő évek
ben tudnillik a’ császárral és német fejedelmekkel bo
nyolult ügyei lévén, fölhagyott a' magyarföldi táboro
zással, sőt midőn országát erős haddal fenyegettetni 
látta, László király barátságát is kereste.

28. Lodomer nagyváradi, Timoth zágrábi püspökök, Dö
mötör fejérvári, és János i-bndai prépostok követsége

1276-ban.
A ’ magyar király barátságát ez időben egy másik 

hatalmas fejedelem is kereste követei által; és ez , az 
újon választott romai császár vala .') Kihez csatlakozzék 
a' két részről is barátságos szövetségre fölhívott ma
gyar király ? Az elfoglalt részek, és Ottokár által letar
tóztatott királyi kincsek visszaszerzése ̂  ’s így a’ szent 
korona érdeke; de a’ sokszor megsértett szövetség szent
sége is kívánta, hogy Ottokár barátsága elébe a’ csá
szár frigyajánlata tétessék. Az egyezkedés mindkét rész
ről megkezdetett tehát. László király a’ romai császár
hoz követségbe Lodomer nagyváradi és Timoth zágrábi 
püspököt, Dömötör fejérvári prépostot ’s alcancellariust, 
és János ó-budai prépostot; továbbá Róland bánt, Ala
dár aszlalnok-mestert ’s Nógrádmegye főispánját küldé. 
Ezek tanácskozásával a’ béke megköttetvén, annak pont
jaiban világosan kimondatott, hogy a’ csehek és néme
tek által elfoglalt várak és erősségek, vagy a’ magyar ko
rona jogához tartozó akámelly földbirtok, minden halasz
tás nélkül Yisszaadassék.2) Az elfoglalt királyi kincs is,

Jkm egyházi rend polgári hOrében. j()i

I) Kéza. De őrig. et gestis Hung. C. 5. edit Bud. 1833. p. 71. — 2) 
Leibniczii Mantissa * Ms. Biblioth. Augustae Gvelferbitanae p. 100.



tadoillik: két korona, két királyi pálcza, gyémánttal és 
gyöngyökkel kirakott arany és ezüst edények stb. szinte 
a’ magyar királynak visszaadassanak.1) Továbbá, hogy 
a' német romai császárságban a' magyar kereskedők 
akadály nélkül járhassanak, szabadon kereskedhessenek; 
a’ mit viszont a’ magyar király is részéröl ígért. Ezen 
végzésekről a' magyar püspökök, mint ezen tárgyakban 
főtanácsnokok, 1277-ben kiadták oklevelüket, befoglal
ván a’ császári egyezkedési oklevelet is, mellynek ere·» 
detie most is a* bécsi cs. kir. oklevéltárban vagyon. 2)

Lodomer püspöknek az országos ügyekben tett eme' 
és egyéb dicséretes fáradozásairól, évek múlva is , mi-» 
dön már ő az esztergomi érseki széken ült, Erzsébet ki·» 
rályné 1284-ben költ amaz oklevelében, mellyben Belyd 
földet Komárommegyében hálajelül az érsekségnek adta, 
nyíltan emlékezik.3)

29. Paska posoni prépost követsége 1277-ben.
Ottokár, a'frigykötés által történt megaláztatást, és 

birodalma csökkenését nem tűrhetvén, a' kitűzött pon- 
tokát teljesíteni vonakodott. Háborúban kívánta tehát bo·» 
szuját kiönteni. így lett ő a' frigyesek közös ellensége, 
A' kevéssel előbb kötött szövetség megerősítése végett 
Rudolf császár Lászlóhoz, ez pedig a' császárhoz köve
teket küldött. Ezen követség Paska posoni prépostra volt 
bízva. A' szövetségnél fogva a’ két fejedelem egyesí
tett erővel indult Ottokár roppant tábora ellen. Ottokár 
Austria határát már ekkor átlépte. László tehát seregét 
a’ császár seregével egyesítvén, a’ következett ütkö
zetben, a’ győzelem legdicsőbb babérját aratta. Ottokár 
a’ csatatéren hullott e l , 4) 's élte világának elaltával ha- 
zánk is sok bajtól mentve lön. László király Paska pré, 
post érdemeit méltánylandó, 1280-ban költ adományozó le
velének erejével, a'posoni káptalannak Oblincz és Flanczen, 
dorf pusztákat adta,5) A’ prépost utóbb nyitrai püspök lett.

1) Chron. Austriae ad an. 1276.— a) Cod.Dipl.T. V. vol.ll.p. 388—93,
a) Cod. Dipl. T. V. vol. ill. p. 220. — «) Kéra de orig, et Gest is
Hung. C. 5. p. 73. — s) Pray Hier. Hung. P. I. p. 72,

Jflg. Árjládeli IditlMk»«



30. Pál veszprémi prépost követségei.
Kun László király, 1286-ban költ oklevelében, Pál 

veszprémi prépost követségeiről, mellyeket ö Romában, 
és több fejedelmeknél is végzett, dicséretesen emléke
zik. Mivel pedig a’ reábizolt követségeket mindenkor a' 
haza javára végezte, a’ prépost érdemeit megjutalmazni 
akarván, említett oklevelében, neki Nempti és Tóthi bir
tokot adta. *) A’ prépost követsége után, IV. Márton pá
pa atyai érzelemmel irt Lászlónak, kérvén ót, hogy mi
után ellenségein győzedelmeskedett, győzedelmeskedjék 
indulatain is. Kegyesek és lélekre mélyenhatók a’ sza
vak , mellyeket Lászlóhoz intéz a’ pápa; buzdítván az 
ifjú királyt, hogy a’ haza java és népének boldogitására, 
ősei példás nyomdokit kövesse; a’ reászállott dicsőséget 
pedig erénye által méginkább gyarapítsa.2) A’ koránál 
fogva minden részre könnyen hajló ifjú király, egy ideig 
követte is ezen tanácsot; de ismét előbbi útjára tért 
vissza, ’s így az országot ’s végre önmagát is ve
szélybe döntötte.

31. Paska nyitrai püspök követsége 1281-ben.
Paska nyitrai püspök életére, ’s a’ haza körül szer

zett számos érdemeire, legszebb dicséretet árasztja Kun 
László királynak 1288-ban költ oklevele. Paska előbb 
posoni prépost, Kun László atyjának, V. Istvánnak, neve
lője vala, ’s mindkét király mellett rendületlen hűségének 
többszer tantijeiét adta. Ö a’ reábizott követségeket, min
den nehézségeken győzedelmeskedve, híven elvégzetté. 
Különösen kiemeli érintett oklevelében a’ király Paska 
hűségét és érdemét, midőn 1281-ben Rudolf császár 
fiához Alberthoz küldetett követségbe, Ekkor fölkere
kedvén a’ kunok ,· itteni lakhelyüket bivtelenül elhagyni 
akarták* Ezek a’ püspököt elfogván, általuk nemcsak 
számtalan méltatlanságnak tétételt k i, hanem öt testvére 
’s rokonai, a’ hozzátartozók közül pedig tizennyolezan, 
kegyetlenül meg is gyilkoUallak. A’ püspök hűségét és 1

Jkm egyházi vend polgári kftrében, J03

1) Cod Dipl. T. V. vol.t II. p. 321. — 2) RajnaW ad an. 1282.
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egyéb érdemeit tekintetbe vevén a 'k irá ly , 1288-ban, 
neki és általa a' nyitrai egyháznak, Nyitrát minden hoz
zátartozó jogokkal együtt örökösen adta.')

Árpádok Időszaka.

I) Mivel a9 püspök érdemeit, az érintett adományozó kir oklevél egyen
ként elszámlálja, azt, mennyire ide tartozik, történeti nevezetességé
nél fogva is , imént fölhozzuk: „Ladislaus Dei gratia Hnngariae, 
Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae Cuma- 
niaeque Rex . . . universorum notitiae tenore praesentium volumus 
fieri manifestum: quod Venerabilis in Christo Pater Dominus Pascha - 
eius, Divina miseratione Episcopus Nitriensis, dilectus et fidelis no
ster, quondam familiaris clericus piae memoriae Domini Stephani re
g is, Charissimi Patris nostri, cum idem adhuc esset in minoribus 
constitutus, eidem Charissimo Patri nostro, et nobis postmodum suc
cessive in diversis et arduis regni nostri: negotiis , et agendo servi
vit fideliter, multipliciter, et etiam indefesse, se et suos viarum di
scriminibus, malitiis, temporibus impacatis, aduersitatum, angustiarum, 
et necessitatum nostrarum, in tempestatibus, et periculis, in procel
lis, pro reformatione boni status coronae nostrae regiae, et regni no
stri exponere non formidans, in fenore fidelitatis eximiae laudabili
ter persistendo, et specialiter ad Filium Rndolphi Imperatoris Ducem 
Austriae per nos missus , pro secretis ambassiatis Nostris, et lega
tionibus perferendis, in reditu huiusmodi sui intineris, cum ad No
stram Curiam remearet, per Cumanos, hostes et inimicos capitales 
tunc temporis regni Nostri et Nostros, captus, et bonis omnibus ini- 
quiter fuit spoliatus, et quod plus est, denudatus, et eorum vinculis 
enormiter alligatas , sua propria in persona ab eisdem exstiterit de
tentus pluribus diebus, in dedecus Ordinis Episcopalis, proh dolor! 
quinque fratribus eius, ac aliis suis consangvineis, et familiaribus, 
numero circiter decem et octo personis, inhumaniter et miserrime in
teremtis. Quae omnia et singula praemissorum, toto Regno nostro, 
et nobis sun t, et fuerunt luce clarius mahifesta; tot et tantis eins 
obsequiosis meritis, et meritoriis obsequiis consideratis, et in nostri 
memoriam revocatis eius fidelitatum in aliqualem recompensationem, 
et recompensam, tamquam pro innumerabilibus paucissima, et pro 
immensis exigua, totales terras, possessiones, onuiia alia iura hospi
tum nostrorum de N itria, immediate pertinentia ad nostram Regiam 
Maieetatem in tra , et extra Castrum Nitriense, et alias constituta, 
quocunque titulo habita, possessa, et aquisita, sub eisdem plenitudi
nibus, circumstantiis, vtilitatibus, appendiciis, et pertinentiis vniver
sis , quibus praedicti hospites iftstri de Nitria, tempore Domini no
stri Regis BelaeAvi nostri Charissimi felicis recordationis dignoscun
tur possedisse) praemissa eidem Domino Paschasio Episcopo Nitri- 
ensi, et per ipsum eius Ecclesiae, et Episoopatui de mera liberalitate, 
et regia munificentia dedimus, donavimus, et confidimus tradidinius- 
que Jure perpetuo, et irrevocabiliter pacifice, et plenarie possidenda*, 
totum Jus et proprietatem, et dominium dictarum terrarum, posses- 
siouum, Sessionum, et aliorum Jurium in eundem Dominum Pascha- 
sium Episcopum et in Nitriensem Ecclesiam, suos perpetuos succes
sores transferentes . . * stb. Datum per manus venerabilis in Christo 
Patris, Domini Thornae Dei gratia Episcopi Vaciensis, Aulae nostrae
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32. Tamás váczi pflspők követségei.

Tamás püspök, korának egyik nevezetesb embere, 
egymást kővető három király alatt, érdemei által fényes 
méltóságokra emelkedett. Ö már mint hantai, majd szé- 
kesfejérvári prépost, utóbb pedig (1279-ben), mint vá
czi püspök, többszer országos követségekkel bízatott meg, 
mellyeket a’ haza java és dicsőségére, kívánt eredmény
nyel végzett. 1Y. Béla idejében, midőn a’ tatárok hazán
kat másod ízben pusztítással fenyegették, Oroszországba; 
majd Ottokár cseh királylyal folytatott hadakozás idején, 
többszer Csehországba küldetett. Béla halála után Y. Ist
ván és fia László uralkodása alatt i s , a’ reábizott követ
ségeket, és egyéb országos ügyeket mindig híven vég
zetté, miért is 1283-ban Kun László neki, és az ö ér
demei tekintetéből, Kristóf, János ég István testvérei
nek, Vecse kettős birtokot adta; Erzsébet királyné pedig 
Somogybán Yejthe birtokot adományozta, ugyan a’ püs
pöknek, és általa testvéreinek.1) * i)

Am egyházi rend polgári körében.

Cancellarii, dilecti et fideli· nostri. Anno Domini MCCLXXXVIII, 
tertio Idas Maji, Regni autem nostri sextodecimo ** Episo.Nitr. eius- 
que Praesul, memoria p. 200. Schmitth Ep. Agr. T  1. p. 216.

i) Tamás püspöknek imént érintett érdemeit, a* királyi okle
vél minden ékes szavak és dicséretek fölött fényesben tiintetvén elő, 
azt terjedelmesben ide imi, a* dolog érdeke kívánja: „Ladislaus, Dei 
gratia, Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Hamae, Serviae, Galliciae, 
J.odomeriae, Comaniae, Bulgariaeque Rex. Omnibus Christi fidelibus, 
praesentem paginant inspecturis salutem in omnium Salvatore. De 
singulorum provisione solliciti, circa eos curam impendere specialem 
debemus, qui se Maiestati regiae obsequiis et meritis elatiores prae
buerunt , digni laude munificentiae respondere, et antidoto gratiose 
refouere, quem moram nobilitas, fidei sinceritas, jugis obsequiositas 
exornarunt. Dum enim talibus providemus, dum eorum onera remo
vemus, nos in eorum quiete quiescimus, et fovemur in pace. Quali
bus quidem, et quantis Venerabilis Pater Thomas Episcopus Vacien- 
sis, aulae nostrae Cancellarius, a primaevis adolescentiae temporibus 
semper claris adoleverit auspiciis, in aula regia famulando, pauca de 
pluribus, praesentibus apicibus perstringamus; praesentia et praete
rita recensentes. Ipse namque velut nobilis origo novae vetustatis 
enarrat, temporibus avi nostri Domini Belae Regis serenissimi, clarae 
memoriae, primum notarii fungens officio, sic per quaelibet alluvione 
gratiae credit, et emicuit incrementa, vt apocrisarii, seu specialis 
notarii ad annulum regium sibi meruerit officium recommendandum; 
providus in causis, discretus in consiliis, in mandatis pervigil exe-



toe Árpádéit idáezelte,

33. Jakab szepesi pűspSk követsége 1293-ban.
III. Andrásnak, az Árpád család utolsó sarjadékának, 

sok nehézséggel kellett uralkodása alatt küzdenie, mint-

guendis; sin agendo, sic negotia tam pnblica, quam fiscalia per mi
nisterium sibi traditum dispensando, ut specialitate industriae , ac 
fidei puritate, quoadusque Ren illustris, Avus noster, vocatione di
vina, conditione corporea Diaboli fastus exolvit, ingiter ex praero
gativa perspicacis intellectus, et animi, in eodem ministerio perdura
vit. In legationibus diversis eiusdem Domini regis, Avi nostri tem
poribus, tam ad partes Rusciae, quam Boberniae, strenuus in defe
rendis, fascem regiae dignitatis et apicem, sermonum providentia, ac 
rerum efficacia, prae ceteris attolendo. Qui licet moestis Penatibus 
diem dissolutionis et obitum dicti avi nostri, Belae Regis inctyti, in 
legatione persistens penes regem Bohemorum, laevo omine, genis 
iniquis, auribus perstrepentibus, excepisset, quam colore squalidus, 
vnltu deiectus; vtpote de morte tanti principis, et Domini naturalis 
motus et lugens, legationis tamen sibi impositae, et iniunctae , in 
Heredis persona, serenissimi videlicet regis Stephani, patris nostri 
cbarissimi, e vicino jure naturae succedentis in regnum , expedivit 
onera cum honore. Quin imo de mandato eiusdem Domini regis Ste
phani, patris nostri cbarissimi, ad eundem regem Bohemorum lega
tionis vicissitudine pluries repetita, cum hinc inde grandis et arma
ta campestris militia resplenderet, Rexque Bohemiae fustu superbiae 
usque in fluvium Rabcza, cum Svevis, Saxis, et aliis conductitiis et 
aliis propriis militibus processisset copiosa multitudine armatorum, 
idem Thomas Pater venerandus sub observantiae studio nondum es
set a legatione dimissus per regem Bohemorum praenotatum, talem se 
exhibuit in tanto rerum turbine desertione rerum . . . quod pro uti
litate negotii regis pariter et regni dissimulato, quod erat, polliceu- 
do tacite, quod noverat, nobilibus Hungarorum pernicibus equis, ut 
praecedentes solent in acie accurrentibus contra eum, multisque cae
sis telorum praeludiis, ex eisdem ipse rex Bohemorum fatigatus et 
conclusus in arcto cum sua militia, noctis silentio disparuit; fugiti
vus campum militiae deserendo. Ob huiusmodi igitur animi solertiam 
et legationum industriam, penes Celsitudinem regiam Patris nostri 
tam gratus moribus, quam auctus obsequiis, meruit commendari, ut 
in expediendis negotiis quasi specialis foret regiorum baiulus man
datorum. Eodem vero gloriosissimo rege Stephano, Patre nostro mor
tis debitum persolvente, nobis nutu miserationis divinae succedenti
bus in regni solium, et coronam, tempore puerili, quamquam plurima 
bella mota fuissent extrinsecus hostilia, et etiam intestina; postquam 
tamen idem Pater Venerabilis nostro adhaesit lateri, nunquam nos 
deseruit, nunquam se a nostra familiaritate seiunxit, sed creber in 
obsequiis, munificus in dandis, apocrisary primitus, consequenter et 
quasi coniunctini Vice· Cancellarii officio, ac honorabilis Albensis Ec
clesiae Praepositurae regimine meruit insigniri; taliter de virtute 
proficiens in virtutem, ut brevi temporis intervallo Vaciensis Eccle
siae Pontificalis est adeptus apicem dignitatis; tam sedule nostris, 
rt regni negotiis publicis innitendo , ut in expeditione nostra felici



bogy Kun László halála után többen vágyódtak a’ ma
gyar koronát elnyerni. Rudolf császár 1290-ben költ ok
levele által azt fiának, Albert herczegnek, „jure feudi“  
örökösen ajándékozta,') ’s Albert fegyveres erővel be
rontván Magyarországba, itt több várakat elfoglalt. Má
ria, a’ megholt László király testvére, Károly szicziliaí 
királynak neje, a’ magyar koronához szinte jogot tart
ván, azt fiának, Martel Károlynak föntartani igyekezett, 
sőt 1292-ben oklevelileg neki át is adta.2) A’ pápa is 
ezen a’ részen állott. Martel azonban nem sok időre meg
halt. András illy körülmények közt, hogy királyi székét 
megerősítse, a’ német fejedelmekhez Jakab szepesi püs
pököt követségbe küldötte. Korának ő nagy embere vala. 
Követsége által sikerült is neki a’ cseh királyt, a’ ba
jor fejedelmet, a’ salzburgi érsekei, sőt, mivel Rudolf 
császár halála után Adolffal, a’ német romai császárral, 
a’ fejedelmek megelégedve nem voltak, Albert ausztriai 
herczeget is ,  III. András részére megnyerni. így  történt, 
bogy egy időre a’ korona-elnyerés miatti viszálkodások- 
nak vége szakiitatott. A’ püspöknek ezen érdemeit te
kintvén András király, 1297-ben költ oklevele által, af 
szepesi egyházat, a’ királyt illető némelly adótól föl
menté. 3) Jakab püspök érdemteljes életét 1301-ben vé
gezte, ’s Budán a’ szent Ferencz rendiek kolostorában 
(emeltetett el.

34 . Márk szepesi kanonok követsége.

András uralkodása alatt Márk szepesi kanonok, a’ 
külföldi hatalmasságoknál, szinte nevezetes követségeket

A* egyheti rend polgárt ktfrábeu. f ()7

habita contra regem Bohemonmi, ubi idem exitialem vitam exsolvit* 
in arena m ilitiae interfectus, solemne cum armatis militibus Nobis et 
regno exhibuit famulatum. Gestorum igitur ipsius et consiliorum in
tegritate conspecta, omnibus Divina gratia suffragante 3 quae adver
sa et devexa fuerant in nostri diadematis et regni utilitatem conver
sis generaliter, et reversis, pro consultu utilitatis publicae ad artem 
summae excellentiae aulae nostrae Nobis instantibus et volentibus est 
proueetus.“  stb. Cod. Dipt. T. V. völ. III. p. 180 és 210.

i) P ra y  Hist. R. Hung. P. I. p. 310. — 2) Pray ugyanott p* 
3 1 5 . — 3) "Wagner Anal. Seep. P. 111. p. 18.



végzett, mellyekről András király 12Θ7- és 1300-ban 
költ amaz oklevelében dicsérőleg emlékezik, mellyben 
neki és Mihály testvérének, jutalmul, Szepesmegyében 
Korytnik jószágot adta.1) A’ Korothnoky család innét 
vette származását.

Hogy az általunk elszámlált követségeken kívül, Ár
pádok időszakában, még többeket is végeztek az egy
háziak, kétséget nem szenved. Azonban a’ történetnek 
ezen, eddig járatlan ösvényén, az imént fölhozotlak is, 
eléggé tanúsítják, mikép ók a’ haza jóllétét e' téren is 
kitünöleg munkálták.

Észrevételek.
A *  p á p á k  b e f o l y á s á r ó l .

-Ha az elszámlált követségek sorát áttekintjük, azt 
találjuk, hogy azok közül legtöbb a’ keresztény világ 
fejéhez, a’ pápákhoz volt irányozva. Azonban ne vélje 
senki, hogy ez csak hazánkra nézve volt igy. A’ világ
nak csaknem minden népei, sokszor még a’ keresztény 
hitet nélkülözd népei is, Romába folyamodlak ekkor. Ide 
folytak a'nemzetek ügyei, mint tengerbe a'vizek; itt rak
ták le a' népek panaszos sérelmeiket; és a’ legdühösebb 
viharok, az egymással harczoló elemek a’ pápák szavára 
sokszor lecsillapodtak. Úgy állottak ók a* népek között, 
mint roppant családu pátriárka az öt környezd gyerme
kei között. — Újabb időben a' pápáknak ezen befolyását 
a' népekre, mint iszonyú szörnyet, állítják elő némelly 
írók, csakhogy azon czéhbeliek tetszését arathassák, 
mellynél e’ tárgyban legkitűnőbb erény, a' legocsmányabb 
rágalom. De ki előítélettel, és a1 romai fők iránt elfogult 
nézettel lép a’ történet csarnokába, az, természetes hogy  
nem lát mást, mint a’ mit magával oda bevitt, mikép a* 
ki sárgaságban sínylődik, mindent sárgának lát, vagy a' 
ki milly üveggel a’ tárgyakat nézi, olly színben látja 
azokat visszatükröztetni. Nem ig y , ki ezen idők esemé
nyeit komolyan vizsgálja, és a' kor szükségeit fölfogja,

{03 Á rp á d o k  lá tá s o k » ·

*) Wagner Anal. Seep. p. |.  p. 114. Bárdos)' Suppl, p. 410. stb.



mert az világosan látja, bogy a'népeknek ekkor elmúlhatta- 
nul szüksége volt egy központra, melly körül forogjanak, 
mint planéták a’ dicső nap körül. Mivel pedig a’ népe
ket ekkor vallásos lelkesedés, és ebben az istenesség 
eszméje, minél fölségesebbet halandónak gondolni sem 
lehet, vezérletté, ezen lelkesedés ama' mély tiszteletet 
és engedelmességet szülte, mellyel királyaink, ’s álta
lában a’ népek fejedelmei, és az egész világ a’ pápák 
iránt viseltettek. Nem vak hódolatból származott ez, sem, 
mikép némellyék vélik, a’ hajdani romai uralom vakító 
fényének némi maradványából, hanem a’ vallásnak, az 
észnek, a’ szellemi erőnek győzedelme volt az. A’ pá
pák nem dandárok sokaságával, hanem szellemi karddal 
győzték le a* világot, alázták meg a’ zsarnokokat, fé
kezték a’ kegyetleneket, és védették az elnyomottakat 
azon időkben, midőn az erősebb mellett állott az igaz
ság. Az ö munkájuk volt, hogy az egymás ellen fölger
jedt népek, a’ vad ingerültség napjaiban egymást el nem 
nyelték, föl nem emésztettek, mint ez András, Béla, 
Salamon, Imre, IV. Béla és V. István idejében nálunk 
is történt. A’ pápai monarchia tanította meg a’ népeket 
egymást úgy- tekinteni, mint rokonokat, mivel csakugyan 
mindnyájan Romának fiai voltak, ’s annak, mint család
atyának, szavát hallgatták is. Vélt azért az igazság ellen, 
kinpadra vonja és csigázza a’ történetet, ki állitni me- 
részli, hogy a’ pápák erővel avatták be magukat a’ né
pek ügyeibe; mert a’ nemzetek története és hazánk ügyé
ben hozzájuk intézett számos követségek, mellyek által 
ők m egkeresve, fölszólítva voltak, homlok-egyenest el
lenkezőről szólnak. Mit, ha ők megkérelve, a’ dologhoz 
nem szólanak, be nem avatkoznak ekkor, hanem hideg 
szemlélőivé lesznek: mint emészti egyik nép a’ másikat, 
midőn pedig azt közbevetés, engeszlelés állal elmellőz- 
hetlék. Ha ők máskép cselekesznek ekkor, mint kerülik el 
most a’ legszigorúbb ítéletet ? — Inkább végellen tisz
telet, és határt nem ismerő hálaérzetnek kell eltölteni, 
nemzeti dicsőségűnk mellett buzgolkodó, minden magyar 
kebelét i s ,  midőn hazánk történet lapjain olvassa, hogy
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a* pápák már a' magyar alkotmány kezdetén a’ viszát- 
kodásokat a' haza javára mint igyekeztek elhárítani. Vagy 
midén ék , hazánknak a* tatárok által történt elpusztitta- 
tása után, Soldan török fejedelemhez, a’ tatár chánhoz, 
és a' magyar haza szomszéd fejedelmeihez is levelet in· 
téztek, hogy illykép hazánktól a’ Veszélyt elhárítsák, a1 
nép-roham előtt neki biztosítást szerezzenek. A4 pápák
nak illy jótékony befolyását, és gondoskodásuk gyümöl
csét többszer érzette is hazánk, mert csak az illy ta
pasztaláson épült meggyőződésnél fogva folyamodott, és 
folyamodhatott követségek által olly sokszor Romába.

11. VÁRAK ÉS ERŐSSÉGEK.

Míg egy részről a* főegyháziak, a’ fejedelmek ál
tal reájok ruházott, külföldi követségekben dicséretesen 
fáradlak: addig más részről a' haza védelmét, kül meg
támadások ellen, hon is munkálták. A’ gyakori véreng
ző háborúk idején ugyanis, de leginkább a’ tatárok ál
tal Magyarországnak elpusztittatása alkalmával, tapasz
talták őseink: az erős Várakban mi nagy a’ védelem; 
midőn Székesfejérvár, az esztergomi fellegvár , és Pan· 
nonhalma, melly százaknak födözte életét, a' tatárok dü
hétől mentve lön. Béla tehát, hogy a' fenyegető veszély 
elől az országot biztosítsa, várak építéséhez kezdett, a* 
hatalmasbakat is erre buzdítván. így  emelkedtek idősza
konként ama* roppant erősségek, mellyek századokon át 
e’ hazának védfalul szolgáltak. — Incze pápa, hogy az 
elgyengült országtól, mennyire lehet, a' veszedelmes 
ellenséget elhárítsa, Béla király kérelmére irt 1247-ben 
Dániel orosz királynak és testvérének, irt Poroszország
ba, és Sándor susdali fejedelemhez, hogy illykép az 
ellenséget hazánktól visszatartsa. Irt továbbá ugyanaz 
évben Benedek kalocsai érsekhez is , serkentvén őt, 
hogy a’ magyar püspökökkel egyetemben, kiki maga 
megyéjében, várépitésre alkalmas helyet válaszszon, 
hogy így magukat 's alattvalóikat a’ pusztító ellenség  
elől könnyebben megvédhessék; tanácsosbnak ítélvén a1 
veszélyt megelőzni, mint a’ veszedelem idején annak el-

HO Atyádtól! időszakit.



hárításáról gondoskodni. így  történt, hogy a* magyar 
püspökök ’s hatalmasbak által, az ország több részein, 
a’ haza k d eim ére  várak emelkedtek.

1. Budavár keletkezése.
Budavár az ó-budai préposttól vette eredetét, ki itt 

még a’ tatárok berontása előtt, mint védelemre alkal
mas helyen, várat építtetett. Neveztetett ez ekkor, és 
mégr a’ későbbi időkben is, Pesti-Újhegynek, Pestvárnak, 
az Ó-Pest pedig csupán Pestnek; innét mondalik, hogy 
Zsigmond király Pestvárat, azaz: Budát ékesittette. Ne
veztetett Budavárnak, és Uj-Budának is ,  midőn Ó-Buda 
csupán Buda névvel emlittetett. Azonban, bármikép ne
veztetett , e lé g  itt ezt csak érintenünk; fölötte hosszas
ban értekezni czélunkon túl van. E’ helyen tehát a’ vár 
alapját elöszer a’ budai prépost telte, és mikép Timon, 
Tlraróczi, B él Mátyás') megjegyzik, a’ tatárok elől töb
ben ide vevén  magukat, azoknak dühétől megmeneked- 
tek; minél fogva Béla, visszajővén az országba, és a’ 
hely alkalmas voltát látván, nagyobbszerü vár-épités- 
bez engedelmet adott. A’ vár 1355-ig , minthogy a’ pré- 
postság birtokán és költségén épült, az ó-budai egyház
nak birtokában is maradt, midőn Nagy-Lajos azt királyi 
városi rangra em elte, és szabadalmakkal fölruházla. Ez 
ideig a’ királyi várnagy Budavártól, jogelismerés tekin
tetéből, az ó-budai prépostnak és káptalannak évenként 
egy marka aranyat fizetett, melly csak a’ fönebbi évben 
szűnt m eg, elengedtetvén a’ prépost és káptalan által az 
említett adó. Ezek Budavárnak Nagy-Lajos által 1355-ben 
adott szabadalmi oklevelében világosan foglaltatnak; * 2)

Hungária suis cum Regibus p. 42. Bel Hung. Nova Tom. III. p. 190.
2) „Caeterum, quia Castrum,, in ipsius civitatis constitutum territo
rio , a dicta Ecclesia Budensi olim aedificatum fuerit et exstructum, 
et ob hoc castellanus noster nomine dicti Castri quolibet anno unam 
marcam auri Praeposito et Capitulo solvere tenebatur, quia iam in 
portionem territorii nostri cessisse dignoscitur, idem Praepositus et 
Capitulum ab ipsius solutione unius marcae auri, perpetuis tempori
bus expeditum et liberum reddiderunt.“  Miller János Férd. Epitome 
vicissitud. et rerum memorab. . . ‘. de urbe Budensi p. 18. stb. Bu
dán 1760. 4iét.
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Nem olly régi tehát ezen vár, mikép nómellyek, és ezek  
közt az imént említett Miller is véli, k i, úgy látszik, 
hogy az általa fölhozott terjedelmes oklevélbe^ a' tölünk 
imént idézett szavakat átnézvén, ezen vár eredetét, de 
minden történeti bizonyítás nélkül, szent István koráig 
fölvinni igyekszik.

2. Keresztes vitézek által épített hat vár.

II. András király a1 keresztes vitézeknek, országlá- 
sa kezdetén, hiv szolgálatok megjutalmazásaért, az er· 
délyországi határszéleken, JBorza elhagyatott vadonföldet 
birtokol adta, hogy azt műveljék, és a* konok gyakori 
beütése ellen Magyarországot védjék. E’ földbirtokot 
ök , valamint vitézi érdemeik, ’s kiontott vérük által szer
zették, ogy , a’ hazának vódfalul szolgálván, vitézileg 
főn is tartották. Világos bizonyságot tesz erről Willerm 
erdélyi püspöknek 1213-ban költ amaz oklevele, melly- 
ben ezen vitéz-rendnek némelly javakat adományoz. ') 
Ök ezen földnek művelésére sokat áldoztak, és azt nem
csak termékenynyé tették, hanem védelmül öt várat is 
építőnek rajta, mikép ez ismét oklevelileg följegyezve 
vagyon.i) 2) Ezeket ök a' haza védelmére nagy áldozattal 
és mnnkával építették. Később András király ezen vára
kat a* vitézektől elvette, de mivel innét több kárt, mint 
hasznot látott a’ hazára hárámlani, újólag nekik adta, sőt 
kárpétlásol a’ havasokon tol, Comániában, vagy a’ mos
tani Moldáviában, még egy rész földet is kapcsolt hozzá. 
E’ földön a’ vitézek ismét erős várat épitének, melly 
hatodik v a la ,’s illykép a’ Magyarországba való gyakori 
beütésektől a’ kunokat elrettenték. Midőn pedig ök azt

Árpádele Időszaka.

i) „ ln  terra,“  úgymond, “ qnae Borza nuncupatur, quam vacuam et inha- 
bitatam ex Regis donatione, imo potius proprio sangvine adepti sunt, 
et a quotidianis paganorum defendunt incursibus, se omnibus pericu
lis subjicientes.“  stb. Pray Hier. Hung. P. II. p. 252. — 2) „Ipsi
pro colenda et munienda terra eadem, per quam Cumanis, multiplici
ter regnum Hungáriáé perturbantibus, frequens introitus et exitus 
habebatur, numerosam pecuniam expenderunt, ibi cum multo labore, 
ac proprii effusione cruoris, quinque castra fortia instruendo.“  Cod. 
Dipl. Tom. 111. rol. If. p. 247.



mégis megkísértették, sőt a’ vitézrendi szerzeteseket 
meg is támadták, állatok legyözetének.') Ezen eset után 
történt, hogy a’ sz. Domonkos rendi szerzetesek, a’ kér. 
hitet e’ nemzet között hirdetvén, közülök sokakat meg· 
térkének, Robert esztergomi érsek pedig 1227-ben, a' 
konok fejedelmét egész családjával, és tizenöt ezerrel 
megkeresztelte. Ekkor kapcsolta II. András király Cumá- 
niát, vagy a’ mostani Moldáviát, a’ kun fejedelem és 
nemzet egyetértésével, Magyarországhoz.

3. Tátika.

A’ veszprémi püspökmegye kormányára, 1245-ben, 
Zalánd posoni prépost emeltetvén, azt 1252-ig kormá
nyozta. Ezen idő leforgása alatt, minthogy a’ tatárok ál
lal okozott rémitö pusztításoknak egykor szemtanúja volt, 
tulajdon jószágán, bátorság okáért, várakat építtetett, 
így keletkeztek Felső- és Alsó-Tátika várak. Ide vette 
a’ püspök maga is élte végső napjaiban lakását, ’s ká
polnát is építvén, csendben az Istennek itt szolgált. A’ vesz
prémi egyház kincseit,’s drágaságait is, mintegy ötezer 
négyszáz marka arany értékűeket, mellyeket elődje Ro
bert püspök (1210— 1225) tetemes áldozattal gyűjtött, 
bátorság okáért ide helyeztette.

Ezen várat, minden hozzátartozó javakkal együtt, 
Zalánd püspök IV.Béla király helybenhagyásával, mikép 
ezt már fönebb a’ 38-dik lapon említők, a’ veszprémi 
egyháznak hagyta; de halála után a’ várat rokonai erő
vel elfoglalták. Béla az erőszakos elfoglalókat megidéz
vén e lítélte , és a’ jószágot, mint az egyház törvényes 
tulajdonát, 1266-ban a’ veszprémi egyháznak visszaadta. *)

A n  egyházi rend polgári httráben. 113

*) „ín qua cum dicti Magister et fratres castrum munitissimum constru
xissent , Cumani perterriti et dolentes ademptam sibi ingressus et 
exitus facultatem, congregata ingenti multitudine bellatorum, fratres 
inibi commorantes hostiliter adgressi fuerunt; sed Domino propitian
te devicti, confusi et reversi destiterunt. Quin etiam quidam ex illis, 
dictis fratribus se dedentes, cum uxoribus et parvulis ad Baptismi 
gratiam convolarunttc Cod, Dipl. Tom. III. vol. 1Í. p. 247.
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A’ birtokba visszahelyező oklevélben Béla király nyiltan 
kitevé, hogy Tátika kettős várat Zalánd püspök építtette. ')

4. Oliver szerémi püspök által épített vár.

Ugrin kalocsai érsek 1229-ben a’ szerémi püspök
séget megalapítván, általa a’püspöklak helyéül Kukét, vagy 
Kew-röl nevezett sz. István vértanú tiszteletére épült, 
máskép Bánmonostornak is nevezett, kolostor tűzetett ki. 
De kevés idő folyt e l, hogy e’ helyen békés lakással 
bírhatott a’ püspök, mert 1241-ben, a’ közönséges csa
pás ezen kolostort is érvén, az a’ tatárok, vagy mikép 
Eogerius írja, a’ kunok által elpusztittatott.2) Oliver püs
pök tehát a1 kalocsai megyébe vette lakását, ’s itt szent 
Dömötörről nevezett kolostor földén, mint várépitésre 
alkalmas helyen, erősséget emelt. Kiviláglik ez IV. Incze 
pápának 1247-ben költ leveléből, mellybenBenedek ka
locsai érsek, Gallus erdélyi ésBulchu csanádi püspökök 
bízatnak meg e’ tárgy vizsgálatával. *)

5. Gradiczvár.

Gradiczvárat a’ zágrábi káptalan építette. IV. Béla 
királyhoz tudnillik a’ zágrábi káptalan abbéli kérelemmel 
folyamodott, hogy az ellenség beütései ellen, várépitésre, 
tőle alkalmas helyet kapjon, ’s a’ király 1247-dik évi 
septemberben a’ káptalannak Gradicz hegyet adta, meg
engedvén egyszersmind, hogy a’ káptalan, közös költ
séggel, ott várat építhessen. így  keletkezett ezen vár. *)

Árpádok Idásooka·

1) „Dno castra, . . . ngymond, in superiori scilicet et inferiori monte 
Thadenka, per praedictum Zelandum Episcopum constructa.^ Lásd 
ezen oklevelet Egyh. Ért. 1821. Hl. 181. stb. — 2) Miserabile Can- 
nen Cap. 2Ö. — 3) Cod. Dipl. T. IV. vol. I. p. 475. — 4) „Cum 
formido, quae specialiter ex terribili saevitia Tartarorum, seu aliorum 
hostili incursu, ipsis, idest Capitulo, in futurum imminere timeatur, 
munitionem aliquam pro recipiendis, tuendis, et defensandis suis et 
snorum personis, ipsos quaerere seu condere impellat, montem quem
dam nomine Gradicz in Comitatu Zagrabiensi juxta Zagrabiam exi
stentem . . .  Eis conferre et tradere dignaremur . . .  Nos igitur . . . 
dictum montem . . . eidem capitulo in perpetuum dedimus . . . “ 
Kerchelich Hist. Eccl. Zagr. p. 83.
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6. Kerekkő.
Lambert egri püspök, a'tatárok pusztítása után Ke

rekkön, az egri püspökség jószágán, épített várat, mellyre 
1248-ban IV. Béla adott a' püspöknek engedelmet. Ezen 
vár az oklevélben Zenkü, vagy Kerekű néven fordul elé. ')

7. Posonvár erősítése.
János cziszterczi rendi pilisi apát, kinek országos 

követségeiről már fönebb emlékezénk, (90. 1.) az által 
is érdemessé tette magát, hogy Posonvár erősítéséhez 
szép áldozattal járult, itt, mikép IV. Béla királynak 
1254-ben költ oklevele említi, vártornyokat 's házakat 
építtetvén.

8. Szepesvár.
A’ tatárpusztitás által okozott tetemes sebeket, or

vosolni törekedvén Béla, Szepesmegye vizsgálatával Ákus 
fejérvári őrkanonokot, és Miké zólyomi grófot bízta m eg; 
kik által a' szepesi prépostság javai is megvizsgáltatván, 
Béla király annak okleveleit, minthogy azok ekkor el
vesztek, 1249-ben megujitá, és az előbbi javak birto
kában a' szepesi káptalant raegerősité. Ugyanekkor -Má
tyás szepesi prépostnak, Szepesvárban házak emeltetésére, 
és a’ vár nagyobb megerősítése végett, vártornyok épí
tésére is teljes szabadságot adott.2) Ezek a' fönebb ki
tett év October havában történtek. Reá egy évre, ugyan 
October hónapb'an, Szepesvárat Heymuth és Lethon birtok
kal, m ellyek  a’ várhoz tartoztak, Béla a’ vár teljes jogaival 
a' szepesi egyháznak adta, és pedig azon oknál fogva, 
mert az általa már régebben építtetni kezdett vár félbe- 
s/.akittatván, romlásnak indult, és tartani lehetett, ne
hogy az rabló ősapátoknak lakhelyül szolgáljon. A' ki
rály elöszer a'pusztulásnak indult várt, hozzátartozó ja

A* egyházi reu«! polgári Űrében.

il Schmitth E p. Agr. T . I. p. 1C8. — 2) „Concendimus“  úgymond „ e i
dem M ath iae Praeposito locum in Castro Soepiis pro turri aedificau- 
da e t  palatio competentem, quam et ipse assiimsit aedificandum, 
muniendum 9 et conservandum ad tutelam Castri et utilitatem Eccle
siae m em oratae.“  Wagner Anal. Scepus. P. 1. p. 244.
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vakkal együtt, világi hatalmasbaknak akarta adni, do 
senki sem találkozott, ki azt, a' velejáró terhekkel együtt, 
elfogadta volna. Szándoka volt tehát már a’ királynak, 
bátorság okáért, elpusztiltatni e’ várat, de utóbb szándohát 
megváltoztatván, a1 várat minden joggal, ’s velejáró 
terhekkel együtt, a’ szepesi egyháznak adományozta, mi
vel már az előbb úgy is költséget fordított arra. így  ju
tott a’ prépostság ezen vár birtokába.') Béla királynak 
ezen adományát Kun László is , Muthmer prépost alatt, 
1278-ban újólag megerősítette, nyilván kimondván, hogy 
a’ prépost a’ vár-építést, és föntarlásának terhét tovább 
is önként magára válalla.

9. Német-Újvár.
Austria- és Stájerország határszélein, puszta és lak- 

talan földön,’s kopár hegyen, melly ekkor Quyzin-nek, 
Küssen-nek, utóbb Gissingnek neveztetett, Volfer gróf, 
a’ Hedervári család törzsökének testvére, és Hervas győri 
püspök, 1 157-ben, a’ szent Benedek rendiek számára apát« 
ságot alapított. E’ helyen Volfer gróf fából építtetett erős« 
sé g e t,2) de utóbb az apátság, a’ régi vár helyett újat 
emeltetett, honnét Újvárnak’s utóbb Német-Újvárnak ne
veztetett. 11. András ezen várat, azon ígéret mellett, 
hogy cserébe mást fog az apátságnak adni, elfoglalta. 
De ez ígéretet csak lia IV. Béla teljesítette, ki Honorius

λ) A* mondottakat IV. Bélának 1250-ben költ oklevele illykép állítja elő : 
„Cum nos in Scepus, iuxta fluvium Harnad super terra castri 
nostri, quoddam castrum aedificari fecissemus, quod castrum a no
mine Marcelli, qui primus ipsam terram coluerat, vulgariter vocaba
tur , ac in ipso castro cessatum fuerit ab opere multis annis, et in
consummatum manserit, ac vacuum, et siue aliquibus custodibus de
relictum, nec provinciales aliqui ad commonitionem et exhortationem, 
ipsum castrum consummandum assumserint, et servanduih, imo peni
tus remandaverunt, se non posse sufficere ad ipsius castri aedificia 
et onera supportanda; considerationis nostrae fuerat dictum castrum 
funditus demoliri, ne forte latrunculi, vel alii eidem provinciae no
cere possint, si se conferant ad ipsum castrum iu provinciae ipsius 
exterminium et convulsionem. Ob hoc meliori habita -deliberatione, 
dictum castrum cum terris duarum villarum castri Scepus, Heymuth 
et Lethon nuncupatis, cum omnibus suis utilitatibus . . , dictae Ec
clesiae donamus“ stb. Wagner Anal. Seep. P. 1. p. 107. Katona 
Hist. Crit. T. VI p. 137. — 2) Thurócsi Chron. Part. 11. Cap. 11.



pápa és a’ pannonhalmi apát kérelmére, megemlékezvén 
egyszersmind azon segedelemről is ,  mellyet a’ pannon
halmi apátságtól a1 tatárpnsztitás idejében kapott, Újvár 
és ama’ nyolczszáz marka arany fejében, 1263-ban, Uj- 
helyet ehhez tartozó Lubo, Zerdahely és Polrovich pusz
tákkal az apátságnak adta.') Német-Újvár, miután világi 
kezekre került, ez időszakban az Ottokárral folytatott 
háború alkalmával, minthogy földesurai többszer elpár- 
lak, a’ legszomorubb jelenetek színhelyévé lön.

10. Szigliget.
Jakab pannonhalmi apát,2) a’ Balalon-szigeti hegyen 

épített várat, melly utóbb Szigligelnek neveztetett. Egy
kor ezen sziget és földbirtok, Kaliáné volt, ki örökös 
nélkül halván el, azt IV. Béla király a’ pannonhalmi 
apátságnak adta. Az apát e' helyen 1259 utáni években, 
tetemes költséggel, erősséget emelt, melly miután elké
szült, a' királynak annyira megtetszett, hogy azt magá
nak fönlartani kívánta,’s helyette Nyitramegyében, Nyit- 
ravárhoz tartozó Debrete földet, Vágb és Dudvágh kö
zölt, 1263-ban a’ pannonhalmi apátságnak adta.*)

11. Medvevár.
A’ zágrábi megyét 1251— 1262-ig Fülöp püspök 

kormányozta. Ez idő alatt épilé ö , a’ káptalan hozzájá-

Jk* etyháii rem« polgári klrében. U7

I) Fuxh offer Monasteries. P. I. {>. 112. „quum ad partes maritimas tem
pore persecutionis Tartaricae nos ire oportuisset, de pecunia eius
dem' monasterii octingentas marcas puri auri recepissemus ad usum 
nobilinm regni nostri, quia tum fame periclitabantur.C( — 2) Fux- 
hoffernél P. I. p. 35., és a’ sz. Benedek rend névkönyvében, Favus 
név alatt fordul elő ; az általunk olvasott , e’ tárgyat illető oklevél
ben pedig Jakab névvel emlittetik. — 3} „Item terram castri Nitrien- 
sis Debreta vocatam, inter Vagh et Dudwagh existentem, in eisdem 
m etis, quibus castrum tenuit et possedit, pro commutatione et con- 
cambio cuiusdam insulae, qnae fuit Kaliani iuxta Balatinum simul 
cum monte in eadem existente, apto pro munitione facienda. . . . 
Monasterio sancti Martini de sacro monte Pannoniae per nos coi la
tae, in quo videlicet monte Venerabilis vir Jacobus, Abbas dicti Mo
nasterii dilectus et fidelis noster, utilitati Ecclesiae vigilans castrum 
bonum et utile cum magna summa pecuniae construxit; quod videli
cet castrum ad nos recepimus/4 sib. Cod. Dipl. T. IV. vol. 111. p. 118.



rultával, Slavonia szélén Medvevárat, ') mellyet IV. Béla, 
a' királyi kincsek és drágaságok biztosítására legalkal- 
matosabbnak ítélvén, Fülöp püspöknek 1262-ben az esz
tergomi érsekségre történt áthelyezése után, ideiglen a’ 
zágrábi egyháztól maga részére elfoglalt, Illykép a’ vár 
1272-ig a’ zágrábi egyháztól elidegenitve vala, midőn 
Kun László király, Timotheus püspöknek, Fülöp utódjá
nak, rendületlen hűségét, és számos érdemeit tekintetbe 
vevén, azt ismét a’ zágrábi egyháznak visszaadta.2) így  
került ezen erősség ismét a’ zágrábi egyház birtokába, 
mellytöl építési származását vette. IV. Béla halála után 
az V. István és Ottokár cseh király között folytatott, cs 
keseredésig űzött háborúban, mi nagy oltalmára szolgált 
a' hazának e' vár, Kun László királynak idézett oklevele 
bizonyítja. De később is , mint a’ történet mutatja, erős 
védfalul szolgált az a1 háborús időkben.3)

12. Garichvár.
Timotheus püspök érdemiért Kun László királytól a’ 

zágrábi egyház nemcsak JVIedvevárat kapta vissza, mint 
sajátját, hanem 1277-ben Garichvárnak is birtokába jutott. 
A’ püspök ugyanis a' haza iránti hűségben, midőn sokan in
gadoztak, rendületlen lévén, a’ királytól már 1272-ben Ga
richvár gondnokságát is kapta. Súlyosak voltak ekkor az 
idők, mert a' világi hatalmasok közül többen, kivált a’ 
határszéleken, IV. Béla és V. István alatt, Ottokárhoz

jig  Árpádok Moacwhn·

1) Kun László király 1273-ban költ oklevelében a9 püspök ezen érdemére 
vonatkozólag mondja: „dictunf castrum ex bonis et sumtibus ecclesiae. . , 
Zagrabiensis per praefatum (Philippum) venerabilem Patrem tunc 
praelatum ipsius Ecclesiae constructum . . .  et munitum.“  É s : „Ve- 
ner. Pater Dominus Philippus olim Eppus Zagrabiensis, et demum 
Archi Eppus Strigoniensis, Castrum Medve, una cum Capitulo Zagra- 
bieusi in terra ipsorum propriis sumtibus suis, et suorum construxe
rant . . . “  stb. Kerchelich Hist. Eccl. Zagr. p. 67. 68. Hattkay Me
moria Regum et Banor. Dalm. p. 69. — 2) „Propter suae (Timo
thei) inmensae fidelitatis et servitiorum merita, maiora et ampliora 
sibi et ecclesiae suae in perpetuitatibus, seu douationibus perpetuis, 
debuisset promereri, Praedictum castrum Medvevár cum ipsius omni
bus pertinentiis, ct utilitatibus universis restituimus et reddimus . .  .“ 
Kerchelich ugyanott. Katona Hist. Crit. T. VII. p. 647, — Jtatt- 
kay ugyanott p. 71.



pártollak; mások pedig·, az ország kebelében várak bir
tokosai, erejüket fosztogatásokra használták. A’ püspök 
hűsége nem  volt ingadozó. Az 6 jellemének vonásai va- 
lának: tiszta erény, magas lélek , tudomány- és szilárd 
hazaszeretet. Ezek által törte δ keresztül születése homá
lyát, melly minthogy sötét vola, annál szebb fényben 
tüntetik öt elő. A’ reábizott várat a' püspök a'haza vé
delmére tulajdon költségével tarlá főn, sőt, annak min
den terheit viselvén, épité is. Ezen oknál fogva Kun 
László 1277-ben, királyi adományozó oklevelével, azt a’ 
püspöknek és ntódjainak örökösen adta.’) Ezen adományt
1284-ben kök oklevele által, magasztalva a’ püspök ér
demeit, újólag megerősítő.2) — A’ vár utóbb, háborús 
idők förgetegi között, világi kezekre, a' Garák birto
kába jutott, honnét Garavics-, vagy Garavárnak is ne
veztetett, és hazánk történetében nevezetes események
nek lelt színhelyévé.

13. Filesdi erősség.
Kun László kiskorúságában, hatalmas lázadók nyug- 

talaniták az országot, erőszakos megtámadások által sa
nyargatván a' löld lakosait. Fejér, Szathmár, Bihar és 
a' szomszéd megyékben a' szászok rémitö pusztításokat 
vittek végbe, annyira, hogy az örökös félelem és rettegés 
miatt, sokan elhagyván tanyájukat, egész vidékek lakta- 
lanul maradtak.3) Péter erdélyi püspök tehát (1271—91)

Ab esihftzl reud |Wl(árl kSrében. J jy

IJ „Attendentes“  úgymond „plurimas fidelitates ac kenenierita servitia 
venerabilis Patrss Domini Episcopi Zagrabicnsis, dilecti et fidelis no
stri , castrum de Garich, quod a tempore coronationis nostrae con
servationi eiusdem commiseramus, eius quidem conservationis onus 
et labores idem Episcopus de propriis suis bonis supportavit, eidem 
Episcopo et successoribus suis . . . dedimus, donavimus.“  Cod. Dipl. 
T. V. vol. II. p. 38Ö—7. és Kercbelich Hist. Eccl. Zagr. p. 9 1 .— 
?) Farlatus lllyr. T. V- p. 380. Katona T. VI. p. 890. — 3) line a; nem
zetek életében fölmerülnek egyes esetek, mellyekről, a9 mint történ
nek, habár határozottan nem is , de a9 valóságot megközelítőleg el 
lehet mondani: hasznos vagy káros eredményt fognak-e szülni. ·— 
Hogy a5 végrendeletkép, vagy egyszer istenes fogadásból egyhazaknak 
szentelt jószágok megsértése, vagy erőszakos elfoglalása a’ kozállo- 
piásra, bárniilly szempontból tekintve,hasznos eredményű volna, nehéz 
megmutatni. A* történet legalább ellenkezőt bizonyít. Erről számos
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mind ön, mind pedig a' tájék biztosítására, a' filesdi er
dőben létező begyen, melly az erdélyi káptalan birtoka 
yala, 's mellyet a’ káptalan a' püspöknek 1276-ban át
engedett, ') várat építtetett. Sikerült is neki az erősza
kos hatalmaskodók ellen a' föld népét megvédeni, az 
utakat bátorságossá tenni. Ö a’ lázadók Szamos körüli 
várát elfoglalá, és lerontá. Kun László király méltányol
ván a' püspök ebbéli érdemeit, annak kérelmére 1282- 
ben Fejérvárt Erdélyben kiváltságokkal, szabadalmakkal 
ruházta fö l.* 2) így  a’ filesdi erősség és Fejérvár kivált
sága, eredetét egy időben Péter erdélyi püspöktől vette.

14. Szent flargit-szigeti erősség.
A’ folytonos háborúk, de leginkább a’ talároktól! 

félelem, kik szüntelen rémülésben tartották az országot, 
szükségessé telték, hogy minéltöbb helyen emeltessenek 
erősségek. Lodomer (1279—89) esztergomi érsek tehát, 
a’ boldogságos Szűzről nevezett szigeten, melly ekkor 
sz. Margitról, negyedik Béla király leányáról, sz. Mar
git szigetének kezdett neveztetni, erősséget ’s védtor- 
nyol építtetett, hogy veszély esetében ide menekülni ’s 
itt védelmet találni lehessen.3 * * *) Ezen szigeti erősséget
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adatok szólnak, valamint szól a9 jelen esemény is. Ime II. András a* 
vitéz rendtől ismételve elvett, de megint visszaadott egyházi birto
kot, végre csakugyan elvette, és a’ szászoknak adta, 9s már második 
unokájának ezen eseteket kellett tapasztalnia. — A’ vitézrendek a* 
kiil ellenség ellen védték a9 hazát, ezek pedig a9 békés földnépe el
len is föltámadván, azt javaikból kiforgatták.

1) Katona T. V. p. 699. Szereday Ep. Trans, p. 20—21. —
2) „Attendentes,“  ugymond „ipsius venerabilis Patris fidelitates, et 
grata obsequia, quae in expugnandis, et destruendis castris qiiortin- 
dam incolarum regni nostri, ex quibas spolia, et vastus in nostri ho
noris detrimentum, et regni nostri damnnm non mediocre circa flu
vium Zamos, et circa publicam stratam, per quam itur ad partes 
Transsilvanas committebantur, exhibuit regiae benignitati, in rccoin- 
pensam servitiorum ipsius praedictorum, talem gratiam ei duximus 
faciendam, ut tam praesentes inquilini civitatis Albensis, et aliarum 
villarum suarum praescriptarum , quam etiam hospites moderni con
venientes . . . sint exempti.“  Pray Hier. Hung. P. II. p. 213. —
3) „Curiam muratam et turrem lapideam . . .  ad habitandum et ma
nendum ac defendendum in eis se , ac sua bona , propter malitiam
temporis, . . . tum insultus tartarorum . . . “ Cod. Dipl. Tom. V.
vol. III. p. 288.



1285-ben Lodomer érsek, nyolcz évre, lakásul Tamás vá- 
czi püspöknek engedte által, melly átengedés Kun László 
király előtt ment végbe. 1294-ben pedig l-sö Lodomer- 
nek közvetlen utódja, II. Lodomer érsek, Tengur László, 
és Miké grófoknak abbéli kívánsága- és kérelmére, hogy 
háborús időkben személyeiket ’s javaikat biztosíthassák, 
ezen erősséget Bulcsu (Buls) helységgel, a’ király egyet
értésével, felcserélte.')

. A’ távol időkből ezeknek jöhetónk történeti nyo
mára. De hogy amaz őskor, a’ főegyháziak állal, a’ haza 
védelmére több várakat is látott emeltetni, erősen liisz- 
szük.i) 2 * * * * * *) Ezek világosan tanúsítják, hogy minden időnek 
megvan a’ maga szüksége, hogy minden kor munkás 
kezet kíván. Azért csak az ősök nemes telteinek tanu
lásában veszteglő, fogja ezen korra a’ veszteglő nevet. 
Más szükségeket fejt ki ugyanis a’ nemzet életében a’ 
béke, és másokat ismét a’ kardok és gerelyek csillogá
sának korszaka. Ekkor a’ nemzeti szükségek egyik fő 
része, a’ várak és erősségek építése és föntartása vala; 
és a’ tehetősb egyháziak példát mutatva áldoztak erre, 
’s áldoztak bizonyára többekre is, mint a’ miket itt föl ludánk 
hozni, mert e’ tárgyban is még sokat homály födhet.

Hl. NÉPEK KIVÁLTSÁGAI.

A* fegyverrel meghódított népeket, őseink is mint 
rabszolgákat tartották, ’s fölöttük szabadon rendelkező
nek. Ezeknek sorsa a’ keresztény hit terjedésével eny
hült, mert többen a’ hatalmasok közül, a’ hit magasztos 
tanításától áthatva lévén, ezen szerencsétlenekben is az 
embert méltányolni kezdők, és a’ szabadságot, tulajdon
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i) Bulcsú előbb a9 székesfejérvári káptalan jószága volt, de mivel az
Esztergomhoz közelebb esett, Tengur családnak pedig Bugud birto
ka a9 székesfejérvári káptalan jószágával volt határos, azért már
előbb az említett grófok ezen jószágot a9 fejérvári káptalannal fol-
cserélték, 9s igy adták később az érseknek Bulcsút az említett szí?
geti erősségért. Cod. Dipl. T. VI. vol. 1. p. 296. — 2) Bombardi
a9 tihanyi apátról említi, hogy V· István királyt, engedelemért meg
kérvén, a9 tihanyi várat építette. L. Topogr. Magni Regni Hung. p. 139
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lelkűk íidveért, visszaadák nekik. Az Ősök történetében több 
nyoma vagyon, hogy a’ rabszolgáknak azon legfölsóge- 
sebb inditó-okból adatott vissza uraik által a' szabadság, 
mert Krisztus megszabadított, ’s mindnyájunkat testvé- 
rekül fogadott. — De egész népek kiváltságai is ez idő-' 
be viszik föl eredetüket. A’ püspökségek, káptalanok 
vagy apátságok helyein, királyaink a’ lakosokat, sokszor 
a’ föpásztorok kérelmére, vagy érdemeik tekintetéből, 
ruházták föl kiváltságokkal. Ez időben ludnillik, midőn 
messzelerjedő földek, lakosok hiánya miatt, pusztán ’s 
elhagyatva hevertek, elkerülhetlenül szükségesek voltak 
az illy kedvezések, mert így tétetett csak könnyebbé a’ 
gyarmatosítás, igy mozdittatolt elő a’ földmivelés. Mi itt 
csak némellyeket említünk, mellyek figyelmünket jobban 
magukra vonták.

1. Vaska-Szentmárton kiváltsága 1255-ben.
A’ vaska-szentmártoni lakosokat Fülöp zágrábi püs

pök kérelmére IV. Béla király, 1255-ben ruházta föl 
kiváltságokkal. Ezen kiváltságokat 1275-ben Kun László 
király, Timotheus, szinte zágrábi püspök kérelmére, újó
lag megerősitette.')

2. A’ szőllősi jobbágyoknak kocsi-robottól főlmentetése
1270-ben.

A’ tihanyi apátsághoz tartózó Szőllősi (Scelleuse) 
lakosokat, Veszprémraegyében, Jeromos apát 1270-ben, 
szerződés utján, minden kocsi-robottól fölmenté. A’ mind
két részröli egyezkedés meghitelesitése a’ veszprémi 
káptalan előtt vitetett végbe. A’ jobbágyok robotjaikat 
pénzen válták m eg.2) 1

Árpádok Időszak«.

1) Schmitth Ep. Agr. T. 1. p. 197. — 2) Jeromos , az érdeklett fölsza^ 
baditó oklevélben, mellyet a9 veszprémi káptalan is, ez ügyben kiadott, 
oklevelébe szinte befoglalt, ezeket'mondja: „Jeromos Divina miseri
cordia abbas, totusque conventus Monasterii Tychonensis, omnibus 
Christi fidelibus, quibus praesentes patuerint, salutem in omnium 
Salvatore. Religioso Praeposito conveniens esse dignoscitur, Christi 
pauperes onere servitutis oppressos, modis congruis relevare, iustoque 
moderamine, per gratiam liberatoris humani generis concessae fidelibus



3. Fejérvár, Saard, S í -Király, Kolosvár stb. kiváltságai
1282-ben.

Kan László alatt a’szászok Erdélyben, sót Magyar- 
országban is, nagy pusztításokat okozván, több vidékeket 
a’ lakosok egészen elhagyni kénytelenek voltak. Hogy 
tehát ók ismét megtelepedésre édesgeltessenek, Péter er
délyi püspök László királytól számukra kiváltságokat esz- 
közlölt, a’ mit 1282-ben meg is nyert. Ekkor ruházta 
föl a’ király szabadságokkal Fejérvárt, Saardot, Szent
király pusztát, és Kolosvárt;') továbbá Goto, Kapus, és
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participes efficere libertatis. Hinc est, quod nos populorum nostro
rum de r i l la  Scelenus^ quae sita est iuxta Vesprimium . . , quorum 
exstitit hactenus debitum ad curiam Domini regis quandoque profici
scentibus nobis, victualia nostra propriis vehere curribus, et per sin
gulorum revolutionem annorum, unius mensis spatio, monasterio nostro 
ligna pro igne, et aquam deferre; multa fidelitate inducti, ac postu
lationibus inclinati , hanc de communi nostro, Jobbagyonumque no
strorum consilio et assensu duximus gratiam faciendam, ut . . . ydem 
pro . . . praefatis servitys* suis de cetero per annos singulos septem 
pondera stateralis argenti nobis et nostris successoribus, per singu
las mansiones solvere teneantur; ab omnibus praedictis obsequiis eo
rum libe ra ti penitus, et exemti . . .  Et hanc misericordiam, quam 
ipsis populis fecimus, ratam ipsis et inconvulsam conservari cupien
tes, concessimus, ut neque per nos, neque per noátrorum quempiam 
successorum, in perpetuum debeat immutari, nec ydem populi ad prae
dicta ciirruum  servitia possint compelli; dummodo fidelitatem, cuius 
merito praesentem obtinuerunt gratiam, studeant inviolabiliter con
s e r v a r e . —  Ki oem látja itt, a’ sokak által homályba burkolni szeretett 
eme9 században már ama9 humánus szellemet levegni, melly, épen 
időnkben, a9 népek kiváltsága körül kezd működni. Azon ok, melly 
Jeromos apátot és társait, a5 jobbágyokra nézve, ezen szabadalom
adásban lelkesítette, nemesebb volt minden anyagi érdeknél. Valóban 
amaz eszm e „per gratiam liberatoris humani generis concessae fidelibus 
participes efficere libertatis,“  a9 vallás hatalmas szárnyain magasra röp
pent eszm ék egyik legdicsóbbike. Miért is méltónak találjuk azok 
neveit is  ide följegyez n i , kik alatt ezen eset történt. Az egyezke
désbe befo ly tak : Péter P rior, Simon és Salamon szerzetesek, Péter 
zalai , és  Pál somogyi grófok, Noma, Németnek fia. A9 veszprémi 
egyház részéről pedig Pál püspök, Favus prépost, Pál éneklő-kano
nok, és R ngas őrkanonok. Cod. Dipl. T. V. vol. I. p. 77.

i )  lllykép  Kolosvár, a’ magyar történetben ezen nevezetes vá
ros , valamint szabadalmait, úgy alapfttatásának eredetét is, az egy
ház ápolása alatt nyerte. 1. Béla király ugyanis a9 boldogságos Szűz 
tiszteletére e9 tájon 1060—2f* körül apátságot alapítván, annak szom
szédságában , 9s védelmeül építtetett 1192-dik év körül Kolosvár, 
vagy m in t ekkor íratott Cius, Colus, vagy Klusvár. A9 tatárpusz-
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Körösprü pusztákat, Dobokamegyében Herinnnát, és Bayo- 
lakot; ZolnokbanZylak, és Thasnádot; Szathmárban Ebest, 
Biharban pedig Barátpüspökit; melly helységeknek ekkor 
a' püspök érdemiért, és a' haza körül telt dicső fára· 
dozásainak jutalmazásáért adott a' király kiváltságokat. ')

4. Győrvidék, Réfala, Tibnrje kiváltságai 1273— 98.

Karachin győri prépost kérelmére Kun László király 
Győrvárhoz tartozó minden sorsú népeknek, már 1273 -  
ban adott szabadalmakat, ’s ezen engedvényeit 1285- 
ben újólag oklevelileg megerősítette. A’ réfalusiak Theo
dor győri püspök érdemiért III. András királytól 1297- 
ben kaptak szabadságokat.2) A’ tiburjei lakosok pedig 
Mihály zágrábi püspök érdemiért 1298-ban ugyan III. 
András királytól kaptak kiváltságokat. Mihály püspök 
ugyanis András király előtt magának nagy érdemeket 
szerzett, mert egyéb országos fáradozásain kívül, Gar- 
<1 in, III. Andrásnak egyik ellensége, ő általa győzetett le .3)
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titás alkalmával ezen apátság egészen lerontatott, de IV. Béla 1263- 
ban azt ismét helyreállítván, Kolosvár újólag gyarapodott; Zsigmond 
király által pedig királyi városi rangra emeltetett. — így vették ez 
időben több helységek és városok eredetüket. Először tudnillik a9 
puszta tájékokon, mint ez az alapítványi oklevelekben többszer ki is 
tétetik, „in loco deserto** az Isten szolgálatára magukat szentelt 
szerzetesek számára kolostor alapittatott, majd azok által a9 tájék 
müveltetvén, kellemessé tétetett, minél fogva többen oda gyülekez
vén mcgtelepedének. így a9 kis pusztából utóbb terjedelmes falvak 
és városok lettek. így keletkezett például Kolosváron kívül ez idő
szakban Uj-Csazma, melly eredetét (1225—30) István zágrábi püs
pöknek köszöni; így kapott létre Hatvan, Vancha István esztergomi 
érsek által 1245 tájban. Az egyházak pártfogása alá bizonyára azért 
vonult szívesen a9 földnépe, mert tapasztald, hogy papi kormány 
alatt jó élnie. „Unter dem Krummstab ist gut zu wohnen.**

i) „Attendentes** úgymond „ipsius venerabilis Patris fidelitates, 
et grata obsequia, quae in expugnandis et destruendis castris quorun- 
datn incolarum regni nostri, ex quibus spolia et vastus in nostri ho
noris detrimentum, et regni nostri damnum non mediocre circa flu
vium Zamos, et publicam stratam, per quam itur ad Transsilvanas, 
committebantur, exhibuit regiae benignitati, in recompensam servitio
rum ipsius praedictorum, talem gratiam ei duxjmus faciendam.** Pray 
Hier. Hung. P. II. p. 213. — 2) Károlyi speculum Eccl. Jaur. p. 51, — 
») Kerchelich Hist. Eccl. Zagr. p. 97.



5. Jobbágyok szabad költözésének nyoma 1279-ben.
László sághi premonstrati prépost, a' rend egyet

értésével, az egveghi jobbágyoknak 1279-ben több sza
badalmakat adott, mellyekröl az esztergomi káptalan, ki
adott oklevele állal, tön bizonyságot. Ekkor ama'jobbágyok
nak szabad költözés is engedtetett: „És“ mondatik egyik 
pontban, „ha ki máshová akar menni, szabadon elmehet, 
sértetlenül hagyatnak javai; csak épüleljeit adja el, db 
eltávozáskor mindegyik tizenkét dénárt fizessen.“ 1) A’ 
jobbágyok sorsának századok alatt többféle fordulatai után 
a’ haza atyjai korunkban törvény által mondották ezt ki. 2)

IV. KÓRHÁZAK.

Szegények, szükölködök és elhagyatottak, kik, ma
gukon nem segíthetvén, emberszeretö keblektől várnak 
ápolást, segedelm et, mindenkor voltak, lesznek is min
denkor a' társaságokban. Az illy szerencsétlenek sorsa 
enyhítésére czélzó intézetek keletkezése, ismét a’ keresz
ténység érdeme. Ennek szent tanítása eszközlölte, hogy 
a’ tehetösbek leereszkedének az ínségben sinlődök nyo
moraihoz, 's vagyonukat megosztván velők, enyhiték 
szegénységüknek terhét. — És «zt ők miért, mi egyéb 
jutalom reményében tették és teszik most is, mint Annak 
csalhatlan szavaiban és ígéretében bizakodva, ki mondá: 
A' ki e g y g y e l ezek közül jót tesz, mintha velem tenné.

A' székesegyházak, káptalanok és apátságok helyein 
»’szegények ápolására azonnal, ezeknek alapillatásaután 
gond fordittatolt, mert az egyházak szegényeiről több- 
szer szó fordul elő. Hogy pedig ez időszakban az egy
háziak pártfogása alatt, nyilvános ápolóházak is kelet
keztek, a' történet tanítja. Iilyenek voltak

1. Bácsban, Egerben.
U grin kalocsai érsek, a* szegények és betegek ápo

lására, érsekségének első éveiben (1 2 1 8 ), kórházat
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0 Cod. Dipl. T. V. rol. III. p. 500—2. — *) 1836. 4. t. c



alapítóit Bácsban, ' )  ’s annak fölügyelését a’ cziszterczi 
rend szerzeteseire bízta. Erről Ugrin érsek IX. tíergely 
pápához tudósítást küldött; ’s a’ pápa 1234-ben, a’ tisz
tesség völgyéről nevezett posegai kolostor apátjához in
tézett levelében, meghagyja az említett rendnek, hogy 
alkalmas egyéneket, mindannyiszor, ha azok szükségesek 
leendnek, ezen kórház igazgatására küldjön.2)

Egerben a’ szent Jánosról nevezett jeruzsálemi vi
tézek, Vagy hospitalariusok, megtelepedésük alkalmával 
azonnal kórházat nyitottak; de idővel az megcsökkenvén, 
Kilit egri püspök 1240-ben ismét helyreállttá azt, mikép 
ez Gergely pápának, Jakabhoz, az egri hospitalariusoK 
kórháza igazgatójához, küldött leveléből kiviláglik.3)

2. Egyéb helyeken.
A’ hospitalariusok hazánkban ez időszakban már több 

helyeken kolostorral bírván, a’ kér. felebaráti szeretetet 
a’ betegek ’-s elhagyatott sinlődök körül, nemes önfel
áldozással gyakorlollák. Illy kolostorral ’s kórházzal bír
tak ők Budán Kelenföldnél, és a’ meleg fürdőknél, Szé- 
kesfejérvárolt, Uj-Udvaron, Csurgón, Esztergomban, Tol- 
máchon, Varasdon slb. Olly dicséretesen foglalkoztak ők I)
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I) Pray (Hier. Hung. P. II. p. fii) ezen kórház alapittatását 1234 kö
rül történtnek állítja; azonban IX. Gergety pápának ugyan 1234- 
ben költ ’s ezennel fölhozandó levelében előforduló o l i m,  inkább 
arra mutat, hogy azt előbb, azaz: 1218-dikat azonnal követő vala
mely évben, mint Ugrin érsekségének elsőiben, keletkezettnek lenni 
tartsuk- — 2) A’ pápa levelében ezek állanak: „Ex parté Ven. fra
tris nostri Colocen. Archiepiscopi nostris fuit anribus intimatum, quod 
cum o 1 i m quoddam hospitale in territorio Bachicn. ad receptionem 
infirmorum et pauperum de* propri i s  boni s  construxerit, et fa
cultates eidem, ex quibus concurrentes ad illud sustentari valeant, 
assignarit . . . Quocirca mandamus, quatenus praefato Archiepiscopo 
duos conversos vestri Monasterii viros ydoneos, ad dicti hospitalis 
regimen, cum necesse fuerit, concedatis, ut eorum ministerio idem 
hospitale in suo statu permaneat, et alimenta Christi pauperibus, iu 
quorum refectione ipse reficitur, ministrentur. Datum Laterani IV. 
id. Maii Pontific. nostri anno VI11.“ Koller Hist. Ep. Quinqiie-Eccl. 
T. II. p. 75. — 3) „Venerabilis frater noster Cletus Episcopus Agri- 
ensis pie considerans, quod ex refectione pauperum retributio prove
niat coelestium praemiorum, hospitale ipsum de consensu capituli 
Agricnsis, in statu hospitalitatis pristinae ibidein servandae perpetuo, 
deliberatione provida feformarit/* Schniitth Ep. Agr. T. I. p. 152.



az emberi szeretet eme' gyakorlatában a’ betegek körül, 
hogy 1292-ben a'szebeni kórházat is a’ közönség gond
juk alá bízta,1) hol az elhagyatott szegények 's utasok
nak, a’ sánták és bénáknak,szorgos ápolói voltak, sőt 
még föl is keresték őket. És ez az, a' mi e' rend 
szerzeteseit legszebb oldalról jellemzé, hogy a' szegény 
betegeket, '3  elhagyatottakat még föl is keresték!

V. NEMES CSALÁDOK.

Századok leforgása alatt egész nemzetek is , annál 
inkább egyes családok, sok változáson mennek keresz
tül. A’ nevek elavulnak 's megmásiltatnak annyira, hogy 
a' családokat illető legszigorúbb okleveli vizsgálatoknak 
is a'nehézségeket legyőzni, a'homályt eloszlatni, és a’ 
származási összefüggést világosan kimutatni, sokszor alig 
sikerül. Egyébiránt a' legjelesb magyar családok közül 
is, mellyekböl egykor a' hazának rendületlen bajnokai, 
a' veszély idején hatalmas védjei származtak, többen már 
sírba szállottak; mert nyolczszáz év csak az örökkéva
lósághoz mérve enyészik e l ,  de egy nemzet, vagy csa
lád életében iszonyú időszak. Midőn tehát e' helyen a' 
nemes családokat illetőleg néhány sort szentelni kívá
nunk, azt annyiból teszszüb, a'mennyiben jeles egyházi 
férfiak érdeme vagy hagyományozása által, e' korban, 
egyes családok emelkedése eszközöltetett;2) de soraink, 
a’ mondott okoknál fogva, messze nem terjedhetnek, sőt 
nem terjedhetnek még azért sem, mert e' tárgyban a' 
történet nem nyújt olly bő adatokat, mint egyéb, tisztán 
országos ügyekben; jelül, hogy a'nepotismus vétke, mi
kép ezt sokan nevezni szeretik, nem olly súlyosan és 
álalánosan terheli a' testületet, mellyet némellyek ezen 
váddal annyiszor, de igazságtalanul, terhelni szoktak. Noha 
pedig a’ családok emelkedését is, a’ hazára nézve, nye
reségnek tarthatni mindannyiszor, ha ez által jeles haza- I)
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I) Cod. Dipl. T. VII. vol. 111. p. 159. — A' kitűzött pályakördd* 
egyik pontja: „Molly hires'családok köszönhették, vagy köszönhe
tik most is virágzásukat a5 magyar kath. clerusnak?**

9



fiákkal szaporodik a’ nemzet diesőbbjeinek sora. Midőn 
tehát néhány adatokat e’ tárgyra nézve itt fölhozunk, 
megjegyezni kívánjuk, hogy csak ez időszakban szente
lünk reá külön czikket, és nem a’ következőkben is. 
Egyébiránt e' kérdést illetőleg, a’ nevezetesbeket alkal
milag érinteni el nem mulasztandjuk.

Ugrin győri püspök; 1204-ben kalocsai, és még 
azon évben esztergomi érsek, nemes és már ekkor vi
rágzó családból vette származását, mellyel ő még na
gyobb hatalomra emelt, ö  Mihály testvérét mindazon 
jószágok örökösévé tette, mellyeket országos érdemiért 
a’ királytól adománykép kapott, vagy pénzen szerzett. 
Ezen testvérének hagyta az érsek Udvarhely, Mihály, 
Cazmer, Bodoct, Zomárdi birtokot, és Guedns helységet; 
ezt az érsek Farkas gróf nejétől vette. Ugrinnak ezen 
testvérétől származtatják eredetüket a’ Csáky és Kisfa
ludy családok.')

IV. Béla király 1245-ben Pál káplánjának érdemi
ért, ugyan ő neki, és általa testvéreinek, Nógrádme- 
gyében Ipoly vize mellett, Halász birtok felét adta. *) 
Az eredeti oklevél a’ nemzeti múzeumban vagyon.

Mária IV. Béla király neje, 1269-ben Pál veszprémi 
püspök érdemiért, Benedek veszprémi grófnak, a' püs
pök testvérének, Monyorod és Mutfkád birtokot adta. a)

Karachin titeli olvasó-kanonok jeles érdemiért, ’s 
fölterjesztésére V. István király 1272-ben egész csalá- I)

I) Cod. Dipl. T. 111. vol. II. p. 204—6. és 225—6. és 228. — 2) „Con- 
siderantes devota et fidelissima servitia dilecti et fidelis Capellani no
stri Pauli, Plebani de Papa, quae nobis impendit, tam ante pestife
rum Tartarorum adventum, quam in eorum nefando introitu, ac et
iam post recessum ipsorum, applicando se nostrae curiae studio satis 
continuato, non solum in corpore regni Hungáriáé, verum etiam, cum 
iterum ad partes maritimas versaremur; in recompensationem sertii- 

, tiorum eius, sibi et fratribus eius Mauritio et Thywochk ac eorum 
legitimis successoribus, medietatem terrae nostrae Halász, quae me
dietas ad castrum Nogradiense tunc pertinebat . . . contulimus per
petuo possidendam.“ Cod. Dipl, T. IV. voi. I. p. 377—8. — 3) Ma
gasztalván a9 püspöknek és testvérének is a’ haza körül szerzett 
érdemét, mondja: „Cementes itaque ipsum venerabilem patrem in per
sona Benedicti comitis, fratris sui . . . terras nostras Munerod et 
Munkád vocatas, in Comitatu Strigoniensi existentes . . . dedimus.“ 
Cod. Dipl. IV. 111. p. 523—4.
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dot megnemesitett ’s adományozóit. Márton tndnillik, Ka· 
rachin kanonok zsoldos v itéze , Ottokár cseh királylyal 
folytatott bábomban magát kitüntetvén, megjutalmazás 
végett a’ kanonok terjesztette öt a’ király elébe.1)

János nyitrai föesperest és Kun László király házi 
káplánja a’ Forgách családból, 1276-ban, érdemiért csa
ládjának királyi adomány mellett jószágot szerzett.s) Ó 
Ghyinesvárat r Ottokár cseh királylyal folytatott bábom
ban, testvérével együtt, midőn mások e’ részeken elpár
tolnak, serényen védte.

Lodomer esztergomi érsek tulajdon rokonainak, Men- 
cher Móricz és Monoszló György grófoknak, 1292-ben 
Kenets birtokot adta Zalamegyében. Az érsek ezen jó
szágot érdemei jutalmául IV. Béla királytól kapta, ’s a’ 
királyi adományozó oklevél értelménél fogva, arról tet
szése szerint szabadon rendelkezhetett. *)

Pál banlai prépost és testvérei, személyes érdemük
ért, III. András királytól 1294-ben Hidegkuth helységet 
kapták. —  Pál prépost és testvérei, Stájerország szom
szédságában, Albert herczeg beütései ellen, rendületlen 
bátorsággal két várat megvédtek, miért királyi kegye
lemre magukat érdemesekké telték. A’ prépost ezen jó
szága családjára szállott.*)

Márk szepesi kanonok és III. András király házi 
káplánja, Szepesmegyében Korolhnik jószágot 1297-ben 
kapta. 1300-ban a’ király újólag megerösité ezen ado
mányát, különösen kiemelvén Márk kanonoknak a’ haza 
körül telt érdemeit, ’s külföldi követségeit.5) A’ jószág 
Márk kanonok Mihály testvérére szállott, honnét a’ Ko-
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t) „Ad instantiam . . . Magistri Karachiny , in cuius gratiosis obsequiis 
noster Regius animus frequenter conquievit, Martinion et Patrem 
suum , simul cum fratribus suis carnalibus, a paterna domo nondum 
emancipatis, et cum duobus filiis Chund, fratris sui, adhuc parvulis.“ 
stb. Cod. Dipl. T. V. vol. I. p. 210. — 2j . . . „attendentes meri
ta et servitia magistri Joannis Archidiaconi Nitriensis, comitis Ca
pellae nostrae, dilecti fidelis nostri . . . quamdam terram Nymcech 
vocatam . . . eisdem contulimus.“ Cod. Dipl. T. V. vol. II. p. 343. 
— 3) Cod. Djpl. T. VI. vol. I. p. 226. — «) Ugyanott p. 288. —
o) Wagner Anal. P. I, p. 114. Bárdosy Suppi, p. 419.
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rotnoki család eredetét vette. — A’ levéltárak még több 
hasonló adatokkal bővelkedhetnek r mi ezeknek jövénk 
ez időszakban nyomára, ’s azokat ide följegyzök.

Észrevételek.
a) Az egyháziaknak a’ köziigyekre befolyásáról.

Ezen századok tettek századai voltak, mellyekben 
nemzetünk magának hazát alkotott, ’s ez éghajlat alatt 
meghonosítván, itt polgári állomást szerzett, és a’ ha
talom magas polczára emelkedett. Az egyházi rendnek 
mindezekre nagy befolyása vala; mert a’ keresztény hit 
fölvételével királyaink főpapokat választván maguk mellé 
tanácsnokoknak, az országos ügyek elintézését többnyi·, 
re reájuk bízták. És a’ következés megmutatta, hogy ők 
híven, a’ legáldásosb sikerrel végzették a’ rájok bízot
takat, sokszor lecsillapítván az ingerültséget, békét sze
reztek a’ hazának; mikép a’ követségek tárgyalásában 
elég bőven vala alkalmunk ezt látni. De a’ háborúk ide
jén is, midőn a’ véres kard körtilhordoztatott a’ hazában, 
és a’harczra riasztó kürt honvédelemre szólitá föl a’nemes
séget , ők elsők voltak, kik síkra szálliták seregeiket, és a* 
király oldalánál harczolva vérüket ontották. így  hullott 
el IV. Béla mellett 1241-ben Mátyás esztergomi, Ugolin 
kalocsai, György győri, Raynald erdélyi püspök, Miklós 
szebeni prépost és többen; *) csak maga a’ pécsváradí 
apátság a’ hon védelmére állandóan kétszáz főből álló se
reget tartott. — A’ pannonhalmi erősséget, és azzal sok 
százak életét, a’ talárok öldöklő fegyvere elöl, Uros 
apát rendületlen bátorsága védte m eg.2) Ugyanő IV. 
Béla király segedelmére nyolczszáz marka aranyat adott. s) 
Mint segítették Bélát a’ templariusok, maga Béla ökle-

J) Rogerius Miser. Carni. Cap. 30. — 2) Rogerlus ugyanott Cap. 40.— 
a) A* nemes tett méltó föl jegyzésre, valamint azon családok őseinek 
tette is, kik a9 király megmentésére ekkor tulajdon lovaikat adták, 
’s ez által családjaiknak hirt, nevet 9s jószágot szerzettek. Ezek pe
dig a9 Forgách és Fáy családok ősei voltak. Ernyeiről is adomá
nyozó oklevelében a9 király nyíltan vallja, hogy neki, futás közben, 
tulajdon lovát adta. Cod. Dipl. T. IV. vol. I. p .  02.



velileg elismerő. *) — Midőn lázadás dúlta a’ haza béké
jét, a’ főpapok közbenjárásának sikerült sokszor azt le 
csillapítani, a’ feleket kiengesztelni. így  a* magyar al
kotmány hajnalán, Salamon állhallan kedélye fölzavar
ván a’ haza nyugalmát, a’ püspökök közbevetésének si
került azt többszer helyreállítani.I) 2) Midőn II. Béla üldöz- 
tetett, a’ pécsváradi apátságban lelt menedékhelyet. *) 
IV. Béla és fia István herczeg közötti viszálkodásokat, 
mellyek az országnak sajnos sebeket okoztak, Fülöp esz
tergomi, Smaragd kalocsai érsekek, Fülöp váczi püspök, 
intézték el a* haza javára. *) Ha a’ nemesi jogok és szép 
kiváltságok csonkulást szenvedtek, ők emelték föl sza
vukat azoknak sér Illetlensége melleit, és a’ bajt orvo
solván , a’ fejedelem és a’ nemzet közt többszer keze
sek, ’s közbenjárók voltak, mint ez II. András idejé
ben is történt.

Vérünk százados történetéből még több hasonló ada
tot lehet fölhozni, mellyek igazolják, hogy az egyhá
ziak eme’ befolyása mindenkor a’ haza javára szolgált, 
és hogy a’ földi hatalmasok oldala melletti tanácsnokok, 
minél hivebben ragaszkodnak Istenhez, ki által a’ kirá
lyok is országolnak, annál hűbbek földi fejedelmeikhez, ’s· 
ezen hűségben őket semmi viszontagság meg nem ingatja.

b) A3 * *szent-korona /tatalmának gyarapodásáról.
Midőn bizonyos oldalról némelly kérdések, például 

az egyházi rend nemessége és birtoka fölöttiek tárgyal- 
tatnak, az is fölhozalik, hogy ezen időkben a’ clerus 
kezében volt a’ hatalom. Ezt ugyan egész terjedelmé-
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I) Pray Dissert Hist.-Crit. in Anna!. Hiinn. p. 136. — 2) A9 régi ma
gyar kézirata az. László életében, e9 tárgyról következők állanak: 
„mynth chazaar ky ment vona ez arzagbol, Geyssa nagy erówel ottan be
yewc, Salamon kyral meg ottan ky fwtha előtte, De a z  Jamhor pys- 
pekók hamar he k e s e e g ó t  t eenek  kóztok:  Annak okáéért 
kyral zalla az kyralesagbau. Geyssa kedeeg az herczegsseegben, e* 
sok ydeyglen leeg barathsaag es eeggyesseeg kóztók.“ Tud. tár. 
1831. 1. köt. 226. lap. És: Thuróozi Chron Part. II. Cap. 45. —
3) Aliéi t a9 pécsváradi apátságot háladatosságból több javakkal gya
rapította is. Koller Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. I. p 2Q7. — *) Bél
Not. Hung. Tom. I, p. 118.
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ben állítani nem lehet, minthogy a' magyar polgári al
kotmány akkor is ugyanazon sarkalatos törvényeken nyu
godott. De ha ekkor a’ királyok és a' nemzet bizodal
mából a' közügyek elintézésében ő leghatályosb befolyás
sal bírt, a' mi tagadhatatlan, az a’ kérdés: homály há- 
rámlott-e ebből hazánkra?’s van-e okunk elpirulni, hogy 
az egyházi rendnek ez időben olly kiterjedi volt köre? 
Itt mellőzvén egyebeket, csak hazánk dicsősége ’s ha
talma gyarapodására függeszszük figyelmünket. Ha a’ 
történetet kérdezzük, az világosan mutatja, hogy hazánk 
szent koronájának hatalma ’s dicsősége ez időben leg
többet gyarapodott: ugyanis Szervin, a’ hajdani Moesiának 
egy része 1073-ban, ismét egy nagy része (a’ tiszántúli 
Szeréin és a’ dunamelléki városok) 1081-ben, Slavonia 
és Horvátország nagy része 1091-ben;’s már 1102-ben 
egész Slavonia és Dalmatország a’ magyar királyt uralta. 
Ez időszakban Dalmát· és Horvátországokat Kalan pécsi 
püspök dicsőségesen kormányozta; — Moesiának másik 
része Rama vagy Bosznia 1103-ban; Bolgárország nagy 
része 1202-ben; Galliczia és Lodomeria szinte ez idő
tájban kapcsoltatott Magyarországhoz, ’s 1207-ben azok 

> már a’ magyar király czimjeit ékesítették; Moldávia 1227- 
ben; Stájerország 1254-ben a’ magyar koronához tar
tozott stb.; a’ magyar barátságát pedig a’ szomszéd fe
jedelmek keresték. És ezek mind, a’ sokak által úgy 
nevezett papi-uralkodás korszakában történtek! Ezen kort 
értette a’ nagy tudományu Aeneas Silvius, 111. Fridrik 
császár titoknoka, midőn Dénes esztergomi érsekhez irt 
levelében hazánkat illy dicsérettel illeté: „Apud histori
cos veteres reperi vestrum regnum florentissiinum quon
dam fuisse, et hominibus et opibus beatum . . .  In eius 
gremio septem amplissima regna claudebantur, quae a 
corona Hungáriáé, tamquam fcuda dependebant; ut me
rito quod non tantum regem , sed Archiregem Hungá
riám habere dixerint.*4
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N E G Y E D I K  S Z A K A S Z ,
A* egyházi rend az irodalom körül.

1. Irástodomány becse.
A’ szellemi mivellség magasabb fokára irásludomány 

által emelkedhetik föl a’ még szilaj és mivelellen nem
zet. Azért a’ kik azt erre oktatják, ’s ez által szellemi 
fejlődésre elölte utat múlatnak, azok a'nemes keblíi utó
dok előtt is ,  mindenkor a’ legméllányosb hála-emlékre 
számolhatnak; mert a’ nemzetnek nagy eröködéssel, 
hosszas tapasztalással szerzett kincsei, fényes tettei, a’ 
harcztéren kivívott dicső gyözedelmei, mind a’ feledé- 
kenység homályába sülyednek, ha az az irástudomány 
birtokában nincsen; mikép ezt a’ magyar elöidők, mielőtt 
ludnillik őseink Pannonia földére léptek, eléggé igazol
ják. Sötét fátyol leplezi még most is sokban ezeket előt
tünk. De a’ szerzett birtokok, polgári jogok, nemesi 
kiváltságok, és a’ nemzet élete fölött elvonult viszon
tagságok is, mikép volnának tudva a' késő unokák elölt, 
ha azok vagy ugyanazon korbéli, vagy legalább a’ kort 
megközelítő jeles férfiak szorgalma állal föl nem jegyez
tetlek , és az utódra át nem szállíttattak volna. A’ puszta 
szóbéli hagyományok, a’ kőhalmok, minőket őseink is 
emlékül tevének, a’ határkövek, oszlopok és énekek; 
erdők, hegyek, folyók és kutak elnevezései a’ változé
konyság- és megsemmisülésnek aiája lévén vettetve, 
elégtelenek a’ történet hiv megőrzésére; mert az erdők 
kiirlathatnak ’s elpusztulhatnak, a’ hegyek és roppant 
kölömegek síksággá tétethetnek, a’ folyók és kutak el
enyészhetnek, vagy nevöket újakkal cserélhetik föl. Az 
írás tehát az , miáltal a’ valóságos tudomány és mivelö- 
dés fokonkint a’ nemzet kebelében kifejtethetik, miáltal 
az föntarlalik ’s gyarapittalik. Olly nép pedig, melly e’ 
nélkül szűkölködik, a’ tudományokra nézve tehctlen 
pangásban é l, a’ művelődésben ’s nemzeti csinosbulásban 
nagyra nem mehet, se magát ki nem tüntetheti, hanem



állandóan tudatlanságban marad; sőt, ba vagy hosszas 
tapasztalás, vagy mások Útmutatása által szert tesz is 
némi miveltségre, de azért abban a* középszerűség ha
tárán túl nem emelkedhetik, hanem mindaddig kiskorú
ságban sinlödik, mig valamelly szerencsés fordulat által 
előbbi állapotából ki nem ragadtatik, és neki az abban 
avatottak által ut nem mutattatik,

2. Irástudomány kezdete a’ magyaroknál.
Éltek-e őseink ide költözésükkor valamelly betűk

kel, használtak-e valamelly Írásmódot, mielőtt a’ keresz
tény hitet fölvették volna, eldönlöleg meghatározni neip 
lehet, mivel illy belük, vagy lulajdonkép irományok, 
ezen őskorból reánk nem szállottak alá. Azonban pusztán 
tagadni még sem lehet, hogy a' keresztény hit fölvétele 
előtt, némelly, fára vagy botokra vésett, jegyekkel, kü
lönösen a’ székelyek, nem éltek volna, minél fogva e' 
kérdést illetőleg, többfelé is ágoznak a’ vélemények. ’) 
Ugyan a' székelyekről írja Kéza, hogy a’ tőt ajkú né
pekkel összekeveredvén, az ö idejében azoknak írás
módjával éltek volna, 2) melly betűk az úgy nevezett 
glagol, vagy orosz betűk lehettek. De hogy ez nem 
nagy kiterjedésben használtatott, vagy hogy a’ botokra vé
sett betűk és jegyek , a' gondolat bővebb kifejezésére, 
és azoknak másokkal való közlésére, nem igen alkal
matosak valának, könnyen elgondolhatni. Magyar őseink 
pedig éltek-e illyenekkel, vagy birtak-e valamelly saját 
jegyekkel, még folyvást vitatkozás tárgya. Az újabb 
korbéli magyar utazóknak az Uly emlékek utáni haszta-
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)) Az 1358-ból fonmaradt chroniconban a9 székelyekről mondatik: ,,hi 
nondum scythicis literis obliti, eiusdem non encausti et papyri mi
nisterio , sed in baculorum excisionis artificio, Dicarum ad instar, 
utuntur." Thtiróczi Chron. Part. I. Cap. 24. Olrfh Miklós esztergomi 
érsek is, Attila életében, ezeket jegyzi meg: „Ad explicandam ani
mi sui sententiam ac voluntatem quotidianam, praeter usum papyri 
et atramenti, aut caracteris aliarum lingvaruni, notas quasdam bacr 
cilis ligneis incidunt, aliquid inter se significantes, quibus ita incisis, 
apnd amicos et vicinos vice nuncii, epistolaeve utuntur.“ Cap. 18.—
2) „Rlackis commixti, literis ipsorum uti perhibentur." De origin, 
•t gestis Hung. p. 33. Búdén 1833. 8.



lan fáradozása, és ez ügyben tett siker nélküli búvár
kodása, velünk azonban már az ellenkezét elhitetni kezdi.,

Schlötzer, a’ német történetírók egyik legjelesbike, 
nyíltan állítja, hogy a'lengyel, orosz, porosz, m a g y a r , 
cseh, dán, svéd és nór nemzetek, a’ keresztény hit 
fölvétele előtt, semmi betűkkel sem éltek: „Dass aber 
alle diese Völker die Scbreibkunst erst mit den Leren 
der christlichen Religion erlehrnel haben, zeigen ihre 
heutigen Ruchslaben.“ Az egyháziak és szerzetes férfiak 
lévén pedig a' még pogányságban tévelygőknek a’ ke
resztény hitre térítőik, azok voltak egyszersmind, kik 
lassanként ezen népeket, és ezek közt magyar őseinket 
is, az irástudományra tnnilotlák, ’s ez által a’ szellemi 
miyelödés vágyódására keblöket felgyulasztolták. Ölt tör
ték meg az utat, ők mutatlak itt, valamint egyéb mes
terségekben is ösvényt a’ felsőbb mivelödésre, ’s ezen 
érdem elvitázhallanul illeti őket. így történt, hogy a’ 
keresztény hit fölvétele után, núlunk*is találkoztak fér
fiak, mondhatni, kirekesztőig egyháziak, kik a’ kor ne
vezetesebb eseményeit hiven följegyezvén, megbecsül- 
lietlen irományaik állal, a’ későbbi kor előtt világitó 
szövélnek gyanánt, most is kalauzul szolgálnak, vagy 
pedig egyéb  írott munkájukkal a’ nemzet körében a’ tu
dományt előmozdították·

3. 11-dik századbéli írók.
A ’ legrégibb ’s most is eredetiben fönlevő becses 

hazai irományunk szerzője, D o m o n k o s  első esztergomi 
érsek vala , kinek sz. István sokszor élt tanácsával. Ö 
irta 1001-ben a’ pannonhalmi apátság alapiitatásának ok
levelét, mellyel Raynald, Inchoffer, Stilling és mások 
már korábbi időkben; később pedig Novák Chrysostomus 
pannonhalmi apát,1) Horvát István az országos könyv
tár egykori őrje ,a) és Fejér György kir. tan. és nagy
váradi kanonok jegyzetekkel kiadónak.3)

A m egyházi rend az irodaion» kűrftl. {35

Ϊ) Vindiciae Diplomatie S. Steph. Budán 1780. — *) Tud. Gyűjt. 1836.
1. köt. I tt betűről-betöre ’s pontról-pontra az egész oklevél, rézbe
niets/.ve, leghívebben jelent meg. — 3) Cod. Dipl. T. I. p. 280,
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Sz e nt  Ge l t ér t  Csanádi első püspök és vértanú. 
Ezen jeles férfiú Sagred hires velenczei családból vette 
származását, ’s midőn Magyarországon keresztül a’ szent 
földre zarándokoskodnék, Maurus pécsi püspök által fön- 
tartóztatott, és sz. István királynak, mint a’ kegyes le l
kületű ’s tudós férfiak nagy kedvelőjének, bemutaltatott. 
Szent István Imre herczeg nevelését bízta reá. Utóbb a’ 
bakonybéli magányba vonult, honnét a’ Csanádi püspök
ségre emeltetett. I. András király alatt pedig, a’ pogány
ságra visszatérni akaró lázadóktól, Budának Kelenföldén 
•1047-ben megöletett, honbét a’ Gellérthegy nevét köl
csönözte. Hátramaradt irományai közül némellyek sok 
ideig ismeretlenül kéziratban lappanglak. A’ múlt század
ban a’ frizingai székesegyház könyvtárában ismét egy  
munkája födöztelett fel, melly a’ szenlirásbéli három 
gyermek énekéről irt elmélkedést tárgyalja.') Hogy sz. 
deliért püspök, e’ munkán kívül többeket is irt, kive
hetni ugyanezen ^torbcli életirójának, valószínűleg Val
ter szerzetes és Csanádi iskolatanitónak szavaiból, hol a’ 
szent püspökről ezeket írja: „Gellért, az imádság és vir
rasztás gyakorlatinak szentelvén magát, állhatatos ma
radt; építvén magának templomot, mellyben fölolvasá a’ 
könyveket, mellyeket saját kezével irt vala;“  és ismét: 
„midőn belyről-helyre utaznia kellett, ö nem lóháton 
ment, hanem kocsin vitetett, ’s azon ülvén, a’ könyve
ket, mellyeket Szentlélek kegyelméből szerzett, ismé
telve átolvasó.“  i) * 3) Sansovin, Velenczeváros leírásában, a’ 
szent püspöknek ezen munkáiról tesz említést: Irt egy  
könyvet a’ bold. Szűz dicséretéről; egy könyvet böjti 
beszédekről; egy könyvet ünnepi homiliákról egész évre. 
Szent Gellért püspök életét, összes irományait gróf Bat
thyányi Ignácz erdélyi püspök 1790-ben adta k i.3)

i) ,,Exstat im chartario R. R. atque illustrissimi cathedralis Collegii Fri-
singensis codex antiquus, manu sin XI certe XII. sectili exaratus., 
cui titulus: Deliberatio Gerardi Moresinae Ecclesiae Episcopi supra 
hymnum trium puerorum ad Insigrinum liberalem, opu.s, nt videtur, 
orbi hactenus incognitum, verum nunc ad typos jam jam paratum“ stb. 
Meichelbeck Hist. Frising Eccl. T. I. p. 241.— 2) Cap. 9 és 14. —
3) Sancti Gerardi Episcopi Chanadiensis scripta et Acta hactenus inedita 
cum serie Eppornm Chanadiensium czim alatt Károly fejérv, 4-hen 372.1.



Maurus  pécsi püspök. Ö egyik volt a’ pannonhal
mi kolostor első szerzetesei közül, honnét sz. István a' 
pécsi püspöki székre, emelte ötét, mellyen, mennyire tud
hatni, második vala. Életkorának meghatározásában töbh- 
felé ágaznak a’ vélemények. Surius, Bonfin, Inchoffer, 
Hevenessy, Pray, Koller sib. egymástól elülnek.1) Ke
künk ebbe ereszkedni nincs szándékunk, iö czélunk itt 
az lévén , Írásban mit hagyott bátra. Mint pécsi püspök 
irta Zoerárdnak, a’ »zoborhegyi kolostorban sz. Benedek 
rendi szerzetesnek, és Zoerárd tanítványának, Benedek 
vértanúnak életét, mellyel a’ szentek éleiének írói, Bel
giumban a' korsendonknnói kanonokok könyvtárában íel- 
födözött kézirat után bocsátottak közre. Ennek nyomán 
adatott ki a" magyar szentek életében is .2)

V a l t e r  szerzetes,és Csanádi iskolatanitó, kinek tu
lajdoniba tik legvalószínűbben sz. Gellért püspök életirá- 
sa, mellyet, egyebeken kívül, mint emliténk, gróf Bat
thyányi Ignácz erdélyi püspök is kiadott.

Hogy az említetteken kívül e’ században még töb
ben is inak az egyháziak közül, a' kővetkező század 
íróinak némelly utalásai, nem alaptalanul engedik gyaní
tani ; a’ melly munkákat azonban, vagy homály föd most 
te* vagy pedig az idő viszontagsága már végkép föl
emésztett. Voltak e’ kornak ugyanis több jeles férfiai, 
kik tudományokkal ékeskedtek.

4. Egyéb tudós férfiak.
Azon jeles férfiak között, kik hazánkban éhkor itido- 

mánynyal ékeskedtek, kitűnő helyet foglal sz. A dalbe  rt ,  
ki már Géza vezér alatt Csehországból Magyarországba 
jött, és sz. Istvánt megkeresztelte, sokakat pedig a' ke
resztény hitre térített; utóbb visszatért Csehországba, 
innét pedig Lengyelországba, hol életét a' hitért föláldozta.

A s t r i k  vagy máskép Anastasius sz. benedek rendi 
szerzetes, utóbb Vpécsváradi első apát ’s nem sokára 
kalocsai első püspök, szent Istvánnak Sylvester pápá

I) Koller Hist. Kp. Qiiinque-Eccl. T. I. p. 84. stb. — 2) Acta Sanct.
Ηιιης. P. II. p. 64.
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hoz követje. Az oklevelekben többszer érseknek nevez
tetik, minthogy, Sebeslény esztergomi érseknek szem
baja lévén, egy ideig annak helyettese vala, honnét 
méltósága czimét megtartotta. 1015-ben a' pécsváradi 
apátság alapítványi oklevelében szinte aláírta magát. ') 

I s t vá n  Veszprémmegye első püspöke, ki a’ püs
pökségnek 1009-ben költ alapítványi oklevelében szent 
életéről nevezetesnek mondatik. Valószínű, hogy Astrik- 
nak a' romai követségben társa vala, hol püspöknek föl 
is szenteltetett.2) Meddig kormányozta a’ m egyét,’s mi
kor halt meg, eldöntöleg meghatározni nem lehet.3)

B o n i p e r t  első pécsi püspök, sz. István idejében 
Cancellarius.4) Tudomány-szeretetét hirdeti azon szorga
lom és gondoskodás, miszerint Hilduint 1009-dik év kö
rül Francziaországba Fulbert karnoti püspökhez Priscinian 
könyvéért küldé, hogy azt onnét magával elhozza.5)

Gunther  sz. benedek rendi szerzetes ’s bakony- 
béli apát, sz. Istvánnak Gizela nejéről rokona. Szent éle
tű ’s tudós férfiú vala, utóbb Csehországba visszaköl
tözött, hol 1045ben meghalt. ®)

Maurus  szerzetes, „kit sz. Gellért bakonybéli ma
gányából Csanádra vitt. Öt küldé Gellért püspök, az is
kolai növendékek megszaporodtával, azon czélból Fejér
várra, hogy a’ királynál tett tisztelgése után, nézze 
meg a’ fejérvári iskolát is , és innét magával Csanádra 
segédtanítót vigyen, a’ mi meg is történt.

V a l t e r ,  az ifjúság oktatásával Csanádon jelesen  
foglalkozó szerzetes, kinek gondja alá nemcsak számos 
főrangú magyar nemes urak bízták gyermekeiket, hanem 
még a’ lengyel, cseh, német és franczia ifjúságból is i)

i) I,. Katona Hist. Eccl. Coloc. P. I. p. 144. stb. — 2) Hungária suis 
cum Regibus p. 110. — 3) Smitth Arch.-Ep. Strlg. P. 1. p. 9. Stil
ting p. 108. Pray Hier. Hung. P. I. p. 260. — 4) Fessler ezeket 
jegyzi meg róla: „seiner ausgezeichneten Gottseligkeit, mid Gelehr
samkeit wegen, nicht nur vom Könige Stephan r dessen Hofcapellat» 
lind Kanzler er w ar, sondern auch von dem ehrwürdigen, frommen 
und gelehrten Fulbert Bischof von Chartres, hochgeachtet.“  Die 
Gesell, der Ungern. I. Th. S. 667. — 3) Pray Hier. Hung. P. I* 
p. 155. Koller Hist. F.p. Quinque-Eccl. T .l. p. 14 stb .— ·) Suriu.% 
Inchoffer Annál. Ung ad an. 1045. Indic. Ung. Sanct. p. 7. stb.



sereglettek i de ,  miéri segéd nélkül hivatalának megfe
lelni már nem lévén képes; az említett Maurus, Fejér- 
várról Henrik tanítót vitte Csanádra.

Nevezetes férfiak sorába számítandók még ez idő
tájból azok, kik királyaink adományozó okleveleit írták, 
különösen : Miklós főpap 1055-ben, Fábián 1082-ben al- 
cancellar, Barnabas 1002-ben, és Timoth 1096-ban ki
rályi jegyzők. Úgy nemkülönben Béla, Fülöp, Henrik, 
Konrád, K rató , Takló, István stb., kik sz. Gellért élet- 
írásában, mint tudós férfiak ’s deákból jeles magyarázók 
emlittetnek, ’s a’ pannonhalmi, pécsváradi, bakonybéli, 
zalavári és  zobori apátságból Csanádmegyébe mentek a* 
népet oktatni, hol sz. Gellért pártfogása alatt kolostort 
is emelének.
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5. 12-dik századbéli írók.

A’ tizenkettődik századból több jeles írót számlál
hatni e l , k ik  mindannyian egyháziak voltak. A’ tudomá
nyos m iveltségre nézve pedig, melly ekkor hazánkban 
vala, az e ’ korból fönmaradt jeles fogalmu oklevelek 
tesznek tanúbizonyságot.

Ezen században irta H a r t v i k ,  Timon szerint bosz
niai püspök, Kálmán király meghagyásából sz. István 
életét, m ellyet neki is ajánlott. E’ munka azon időkre 
nagy világot terjeszt, miért a’ magyar történetben becses 
kincsnek tarthatni. Kiadták többen: Stilting, Pray és az 
„Acta Sanctorum Hungáriáé“ czimü munka írója stb. Ko
rának meghatározása fölött, Schwartz Godefrid állítása 
ellen, bő tudománynyal ’s éles okoskodással értekezett az 
említett S tiltiqg, belga jezuita.') A’ múlt században közön
ségesen C h a r l u i t i u s  név alatt ismertetett és idéztetett, 
de miután az eredeti kéziratot József nádor majnaí Frank
furtból, hol az az egyház könyvtárában őriztetett, 1814- 
ben a’ nem zeti museum számára megszerezte, az előbbi 
hibáé név-olvasás megszűnt. Ugyan Hartvik püspöknek 
tnlajdonittatik sz. Imre herczeg óletirása is, mellyet köz

i) Vita S. Stephani p. J. stb. Edit. Jaurin. 1747. föl.
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lötl Surius; utána ismét kiadatott Frankfurtban 1600-ban. 
Pray pedig kiadta azt 1774-ben Pozsonban.')

Harlvikon kívül ez időben még egy n é v t e l e n  egy
házi férfiú leírta sz. István életét, mellyre utalás van szinte 
egy régi kéziratban, i) 2 *) melly a’ melliczi kolostor könyv
tárában födözletett fel.

Királyaink okleveleiben emlitlelik még egy szinte 
n é v t e l e n  élelirása sz. István királynak, melly magában 
foglalta a’ szent király által az egyházak, a'nemes urak 
és városok javára telt adományokat, és azoknak szabadal
mait, kiváltságait, sőt a' jószágok neveinek jegyzékéi is, 
mellyhez kétes ügyekben királyaink folyamodni szoktak. 
Ezen élelírás a’ székesegyházakban őriztetett. Nyoma van 
ennek a’ székesfej érvári és győri káptalanhoz e’ végből 
intézett kir. felszólításokban. a) Lajos király ugyanis, 
bizonyos ügyben fölvilágosilásért, a’ székesfejérvári káp
talan levéltárában őrizett illy éleliráshoz folyamodott, azt a' 
káptalantól kérvén, de innét sz. István élelirása már előbb, 
Róbert Károly alatt, Visegrádra vitetett, a’ honnét eltűnt.

Törvényeink n é v t e l e n  gyűjtője Alberik előtt. Albe- 
riknak ugyanis Serafin esztergomi érsekhez intézett szavai
ból az világlik ki, hogy mielőtt ő törvénykönyvünket ösz- 
szegyüjlötle, már ezen utón előtte egyebek is mentek, 
és ö munkájában azoknak nyomdokit követte.4)

A l b e r i k ,  szent benedek rendi szerzetes, ki, gróf 
Batthyányi erdélyi püspök szerint, a’ cassinoi kolostorból 
származott hozzánk, 5) ’s a’ magyar nyelvet megtanulván, 
Serafin esztergomi érsek meghagyásából, a’ magyar ki
rályok által hozott törvényeket összegyűjtötte, é s , mi
kép előszavában mondja, magyar nyelvből deákra for
dította. Ei’ munkáját Alberik az esztergomi érseknek, mint 
a’ tudományok pártfogójának ajánlotta. ®) Alberik meghalt

i) Scriptores rer. Hung. Frankfurt 1000. föl. p. 281. Pray Dissert. H ist.
Crit. de SS. Salamoné Rege et Emerico Dnce Hung. Posonii 1771.
4-rét. — 2) Ant. Mancini. Primi Hungaroruni Regis Apostoliéi S. 
Stephani vita e pervetusto Codice Ms. Cel. Monasterii Mell i censis.
Páson 1781. 8. — ?) Cod. Dipl. T. VII. vol. I. p. 108.— ♦) „Non
in hoc opere proprii arbitrii vestigia figo, verum praeviis alieni i t i 
neris visibus insisto.“  Colom. Deer. L. 1. Praef. — 5) Leges Eccl. 
Γ. I. p. l.iO. — 6) Colom. Deer. L, I. Praef.



1106-ban. Kritikai jegyzetekkel kiadta azt az imént em
lített gróf Batthyányi Ignácz.')

S imon pécsi püspök, ki Kálmán király meghagyásából, 
sz.Istvánnak a’ veszprémvőlgyröl nevezett apáczakolostor 
alapítását illető görög oklevelét, 1109-ben deákra fordilá. i) 2 3)

Említést érdemel ez időből Kálmán király és Lőrincz 
esztergomi érsek alatt, az ország tiz püspökeivel Eszter
gomban 1114-ben tartott zsinat n é v t e l e n  írója. Kiadta en
nek rendeletéit Sambucus 1605-ben Hanoviában, Bonfinnak 
történeti könyveihez mellékelve, és Péterffy jegyzetek
kel.*) Továbbá Pray, Koller1) ’s többen. Az eredeti kéz
irat a’ pozsoni káptalan levéltárában őriztetik.

A n o n y m u s ,  vagy Béla király névtelen jegyzője, 
egyházi férfiú, irta az Ázsiából kijött hét magyar ve
zér történetét azon időszakban, midőn a’ cseh nemzet 
egy Cosmas (prágai kanonok), az orosz pedig Nestor 
(Kiovíában peczeri kolostorbéli szerzetes) történetíróval, 
mint e’ korból alászármazolt legszebb nevezetességgel 
dicsekszik. Mivel nevét, munkája kezdetén csak P. be
tűvel jegyzó meg, koráról pedig említést nem tön, ezek
ről többfelé ágaznak a’ vélemények, valamint személye 
és viselt méltóságáról is. Többen, és ezek közt Fessler 
is, Pál erdélyi püspöknek lenni állítják ö t.s) Közelebbi 
időben, tudományt kedvelő hazafitól, jutalom is tétetett 
neve és kora legpontosabb meghatározójának. A’ munka 
béltartalmának szoros vizsgálata szerint, korát II. Béla 
idejére legbizonyosabban tehetni, kevésbé pedig III., 
még kevésbé IV. Béla idejére. Fejér prépost szerint 
legvalószínűbben Péter budai prépost volt a’ hét vezér
ről szóló ezen jeles munka írója, ki egyszersmind a’ 
király jegyzője, nótáriusa vala, és mint illyen aláírva 
előjön az 1142-dik évi oklevelekben,’s utóbb is. Azon, 
szinte csak magán N.-nel jegyzett férfiú, ki őt e’ mun·

A* e g y h á z i  r e n d  »ζΙι* ·« Ι» Ι·ιι>  k S r t t l .  J 4 [

i) Leges Eccl. T. I. — 2) Pray Vita B. Margarethae p. 121. És: Szer
dahelyi György Alajos. Diploma graecnm S. Stephani Regis Monia- 
libus Coenobii Vesprimiehsis B. Μ. V. datum. Bndán 1804. 8-rét.—
3) Sacra Cone. P. I. p. 52. — 4) Hist. Ep. Quinqne-Eccl. Tom. I.
Batthyáni Leges Eccl. T. 1. — ») Die Gesch. der Ung. II. Th. S 394.



ha írására serkentette, ’s kinek δ azt ajánlotta is , Ni
colaus vagy Miklós volt a’ királyi kápolna igazgatója, 
ki szinte aláírva előfordul az 1148-dik évi oklevélben. 
A’ munkából kivehető történeti körülményeket is tekint·? 
v e , senki egyébnek alaposban nem tulajdoníthatni ezen, 
eddig névtelen munkát.') Kiadta azt Schwandtner János 
György a’ bécsi cs. könyvtárban létező kézirat után, 
utóbb többen, különféle alakban.

A’ nagy tudományu Bél Mátyás magas dicsérettel 
emlékezik ezen munkáról, midőn írja: „Milly jeles ezen, 
eddig ismeretlen iról Valóban a’ hajdani magyar törté
net ismeretére nézve egészen páratlan. Mert azon fölül, 
hogy a’ Thuróczi állal adott magyar vezérek száraz tör
ténetét, és az általuk viselt dolgokat az olvasó itt bő
vebb készülettel leírva találja, föltalálja itt még a’ hun 
és szláv nemzet és vezérek viselt dolgait és lakhelyeit 
i s ; továbbá a’ tartományok földleírását, mellyek a’ kö
zépkorban e’ helyeken voltak; az egész magyarországi 
birodalmat, ’s itt az első vezérektől fogva örökségképen, 
de mégis bizonyos törvény által korlátozott uralkodás 
formáját, a’ régi megyék valóságos eredetét, fekvésük 
elnevezését, sőt némelly városok keletkezését is elég 
bőven; miért a’ magyar történet valódi kedvelői ezen  
munka iránt méltányos tisztelettel viseltethetnek. A’ ma
gyar tudósoknak pedig elég alkalmuk vagyon, hol é le 
sítsék elméjüket, ha e’ munka ismeretére ’s magyará
zatára gondjukat fordítják.“ 2)

Ugyanazon jeles egyházi férfiú, ki a’ hét magyar 
vezér történetét irta, még több munkának is szerzője vala, 
mellyeket azonban az idő megtagadott tőlünk, ő  a’ trójai 
történetet és a’görögök hadakozásának folyamát; a’ magyar 
királyok és nemesek nemzetségi származását, geneologiáját 
is irta, mikép ezt a’ hét magyar vezérről irt munkája 
előszavában, mellyet barátjához intézett, nyíltan vallja.3}

' )  Tud. Gyűjt. 1828. VI. köt. 83.1. — 2) L. Schwandtner Scriptores Rer.
Hung. T. 1. praef. — s) „Petiisti“  úgymond „a  me, nt sicut historiam 

. Trojanam .bellaque Graecorum scripseram, ita et Geneologiam regum
Hungáriáé et nobilium snormn tibi scriberem.“  ’s a’ mit tőle rd rt
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A'chronicon n é v te le n  írója, ki a '997— 1115-diki 
eseményeket jegyzékbe foglalta. Kiadta ezt Koller Jó
zsef pécsi kanonok.1) Az eredeti a* pozsoni káptalan 
levéltárában vagyon.

Említésre méltó itt még ama’, szinte a* 12-dik szá
zadból fönmaradt deák nyelven irt magyar chronicon, 
mellyet Lelewel Joáchim varsói egyetemi tanító, Pu- 
lavszky könyvtárában födözölt föl, és deákból lengyel 
nyelvre fordítván, 1823-ban Varsóban az egyetem könyv
nyomdájában közrebocsátott. E’ munka, Lelewel véle
ménye szerint, Béla király névtelen jegyzője által a* hét 
magyar vezérről írott munkánál idősb.3)

E' század hanyatlásán, 1182- vagy 1183-ban, íra
tott a' két halotti magyar beszéd is , mellyekről itt már 
csak azért is méltó említést tennünk, mert azok, anyai 
nyelvünkre nézve, megbecsülhetlen kincsek. Ezen be
szédek írója mindeddig ismeretlen; az való, hogy lelki
pásztorkodással foglalkozó férfiú volt. E’ két beszéd, 
különféle 's egymástól elülő olvasás-móddal többszer ki
adatott. Koller József, a' pécsi püspökség történetében; 
a* pozsoni káptalan könyvtárából bocsátá azt közre. *) 
Révay Miklós kegyes rendi szerzetes, utóbb győrme- 
gyei pap 's királyi tanító pedig, páratlan tudománynyal, 
egész munkát irt rólok.4) Nyelvünk ezen becses erek
lyéjét a’ mise-könyvvel, hová az írva van, a’ pozsoni 
káptalan egykor Pázmán Péter esztergomi érsektől kap
ta, 's azt híven megőrizvén, 1813-ban, szinte a' mise
könyvvel együtt, a’ Széchónyi-országos-könyvtárnak 
ajándékozta, hol az jelenleg őriztetik is.
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barátja, teljesít© is , ’s mintegy megelégedve magával, mondá a* 
munka szerencsés befejezésén: „Felix ergo Hungária, cui snnt dona 
data varia , omnibus etiam horis gaudeat de munere sui litteratoris. 
Quia exordium Genealogiae Regum suorum et Nobilium habet/* 
Schwandtnernál ugyanott Anonymus előszavában.

i) Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. I. App. Η. ρ. 402. — 2) Hör- 
mayr Archiv, für Geschichte 1824. p. 15. — 3) Hist. Ep. Quinque-> 
Eccl. T . I. App. II. p. 414. — *) Antiquitates Literaturen Hung, 
vol. L Pest. 1803. 8-rét.

io
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6. Egyéb tudós férfiak.
E’ században, a’ főn elszámlált írókon kívül, a' tu

dományok pártfogói, 's az irodalom előmozdítói voltak: 
Feliczián és Bánffy Lukács esztergomi érsekek, Heder- 
váry Saul Csanádi, Ugrin győri püspök, Tybus János 
1135-ben II. Béla király alcancellárja; Egyed, László 
vezér káplánja, ki 1138-ban a' demesi prépostság ala
piitatását illető terjedelmes oklevelet irta; Miklós, ugyan 
II. Béla királynál a'királyi kápolna igazgatója, ki a 'hét 
magyar vezérről szóló történeti munka íróját, Béla ki
rály névtelen jegyzőjét, több munkák írására serkentette; 
Briczen III. István király jegyzője, és Suda a’ királyi 
kápolna igazgatója, ki Farkas vitézi érdemiért, ezen  
családnak adott megnemesitő és adományozó oklevelet 
1162-ben irta; Katapán székesfejérvári prépost III. Béla 
király alcancellárja, ki 1193-ban a' végliai grófoknak, 
és 1198-ban Golának adományozó leveleit irta, mellyben 

<Jób esztergomi érsek ajánlására Golának, ki Trub és 
Leuhoeltól származott, Gömör- és Szent-Mihály-vár adatott.

7. 13-dik századbéli irók.
A’ magyar századokkal hazai íróink száma is növe

kedvén, irodalmunkat jeles munkákkal a', következők 
gyarapították.

K alan pécsi püspök (1190— 1 218), ki mellékne
veivel Juvencus Coelius Calanusnak, mivel pedig Dal- 
mat- és Horvátországokat nagy bölcseséggel kormá
nyozta, Dalmatának is neveztetik. Ö korának nevezetes 
embere vala. III. Incze pápa is 1212-ben Desider Csa
nádi püspökhez intézett levelében, tudományokkal ékes
kedő férfiúnak nevezi őtet.') Irta Attilának életét. E' 
munka elöszer Velenczében Pincius által adatott ki 1502- 
ben, melly kiadást Bél Mátyás, Domonkos püspöktől, a' 
bécsi cs. udvarnál levő pápai követtől, ismerni tanulván, 
Kalannak ama' munkáját ezután 1735-ben újólag kiadta. *) 
Egy előbbi kiadás 1608-ban Ingolstadtban történt

Árpádok Idóozoko.

í) Cod. Dipl T. III. rol. I. p. 38. — *) Adparatua ad Hist. Hung. Poaon 1735-



A* nagyváradi káptalan egyik tagja irta e’ század
ban azon munkát, melly most „Ritus explorandae veri
tatis per Judicium ferri candentis“ czim alatt ismeretes. 
Ez a' káptalan levéltárában födöztetvén fö l, 1550-ben 
Martinusius György nagyváradi püspök által Kolosvárolt 
4-rétben adatott ki. E’ munka írója hihetőleg Anianus 
kanonok v o lt, kiről a' munkában szó fordul elő. Szár
mazására nézve az iró magyar volt, a' mint ez előadásá
ból kiviláglik, mert a’ deák nyelvben is magyar ejte
getéseket használt; például: „impetiit Kebeket, et Bo- 
dolt... Impetierunt Iseput, Bulsuhut, Chimont, Medvét, 
Egidut,Tadeusut“ stb. azaz: megtámadta Kebeket ésB o-  
dolt . . .  megtámadták Józsefet, Bnlsut stb. íratott e’ mun
ka, mikép tartalmából kiviláglik,' 1214— 1235-dik év  
között. Sok tekintetből ugyan, de különösen érdekes a* 
magyar nyelvre nézve e' munka, minthogy számtalan 
szavak vannak elszórva benne, mellyek nyelvünknek a*
12- és 13-dik században! áliapotját’s alakját mutatják. ')

R o g e r iu s  nagyváradi kanonok, ki a' tatároktól 
fogságba ejtetvén, majd két évig náluk sanyargott, de 
a’fogságból mégis szerencsésen kiszabadulván, az egész 
gyászos történet folyamát, annak fejlődését, okait, a* 
tatárok állal elkövetett iszonyú pusztításokat, és öldök
léseket, valamint a* szerencsétlen ütközet kimenetelét 
és gyászos következményeit is „Miserabile carmen“ czi- 
mü munkájában, hiv tollal, még 1243-ban leírta, és azt 
János pestheni püspöknek ajánlotta.2) Rogerius még ez
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') (Ilyenek: besseneu (bessenyó) bajmik (bajnok) bum (bús) erens (erős) 
fegyvernec (fegyvernek) gumis (gonosz) joleguen (jólegény) Isep 
vagy lseph (József) quedtelen vagy queduetlen (kedvetlen) queseru 
(keserű) stb. „Eam hic veterrimorum Nominnm Hungaricormn co
piam reperi“  iigymond Hél M átyás/f quae vel sola meretur in luce 
iterum collocari, ut argumentum inde capi queat, cum de Gentis no
strae, tum de Ling vae, qua saeculo duodecimo utebatur, indole. Ru
dis nempe tum nostris Hominibus sermo fu it, et ex Scythicae Lin
gvo· contagio, quod recens adhuc erat, et iam inficetus; ut habeant 
omnino, quid hic scrutentur philologi Hqngari, quid observent Ex
teri.“  __ 2) Kit kell tulajdonkép érteni János Pestheniensis püspök
alatt, különfélék a’ vélemények- Desericius a’ váczi püspökség tör
ténetében (Hist. Episc. Vaciensis p. 52.) váczi püspöknek lenni ál
lítja ót. Szerinte, Vácz a’ tatárok által végkép elpusxtittatván, a’



év September havába IV. Incze pápától soproni főespe- 
rességre emeltetett, innét utóbb zágrábi kanonok lett, 
végre pedig 1249-ben spalatroi érsek .') Meghalt 1266- 
dik év május 18-dikán. Kiadatott Rogerius munkája már 
1483-ban, ezután pedig többszer.

Ugyanez idótájban, vagy még Rogerius előtt, 1241  
vagy 1242-ben leírta egy magyar püspök a' tatároknak 
Magyarországba berohanását, azoknak erkölcseit és val
lásos szertartásait is, mellyet a' párisi püspöknek Franczia- 
országba megküldött.* 2 * *) Az iró véleményünk szerint, Van- 
cha István, váczi püspök vala. — A’ püspök, mikép le 
írásában említi, az általa előadott dolgokat két tatárfo
golytól tudakozta, kiket az előrenyomuló nagy sereg, 
többekkel együtt, maga előtt Oroszország kikémlésére 
küldött, de közülök e’ kettő elfogattatván, Béla király
hoz vezettetett, Béla pedig a’ püspök gondjára bízta őket. 
Ezektől tudta és hallotta, szokásaikat illetőleg, miket 
írásba följegyzett rólok.

püspök ideigleni lakhelyét Pestre tette által, *s Rogerius ezen mun
káját neki ajánlván, lakhelyéről nevezte őtet; azonban, mivel az ek~ 
kori váczi püspök Haymo vala, 5s így, nem pedig János névvel irta 
magát többszer az oklevelekben alá, Desericius úgy vélekedik, hogy
keresztneve vala János, rs Rogerius ajánló-levelében csak ezt emlí
tette, elhagyván a5 * * püspök vezeték-nevét. Ezen véleményben van
Vácz történetének Írója Nagy Imre is (Tud. Gyűjt. 1818. 4. köt.
9. 1.) Pray (Hier. Hung. P. I. p. 342.) egyedül Haymo püspökről
emlékezik. Keresztury pedig (Compendiaria Descriptio fund, ac vi-
ciss. Epp. et Cap. M.-Varad. P. I. p. 44.) a9 pestheniensis név alatt
János bihomokot akarja értetni, ki, szerinte, Rogeriusnak pártfogója,
9s mielőtt IV. Orbán pápától 1261-ben a9 portui püspökségre emel
tetett, Nápolyban pestheni vagy pacsteni püspök volt volna. Keresz
tury szerint Rogerius a9 tatárfogságból történt kiszabadulása után 
hazájába Olaszországba költözött vissza, és János püspöknek , mint 
a9 ki előtt, távolabb léte m iatt, a9 tatárpusztitás körülményei tudva 
nem voltak, munkáját ajánlotta volna. Keresztury eme9 előadására 
csak azt jegyezzük meg, hogy Rogerius Magyarországot nem hagyta 
el, 9s Olaszországba nem tért vissza, mert ő még itt egyéb méltósá
gokat is viselt. Eredetét pedig tekintve, ő székely-származásúnak 
tartatik, 9s rokonai, miként Rogerius maga említi, Nagyváradon lak
tak. Könyvét is még mint nagyváradi kanonok 1243-ban Írhatta, 
minthogy előadása az ezen évrőli eseményeken túl nem terjed. I tt, 
czélunkhoz képest, kiemelendőnek leginkább véljük , hogy az iró és 
annak pártfogója egyháziak voltak.

i) Farlatns lllyr. Sacr. 111. p. 273. Katona Hist. Crit. T. V. 
p. 132. — 2) Math. Párisién». Hist. Angl. Addit, p. 1128

140 Árpá4ok ldászoko.



F. Mária-hegyről nevezett apát, kinek nevéből csak 
az első betűt engedte az idő tudnunk. Irt szinte a* ta
tárok berohanásáról, és a’ sajéi ütközetről hiberniai tár
saihoz, kikhez Magyarországból két tagot is küldött, 
kérvén őket, hogy az elpusztult hazából hozzájok me
nekülő két szerzetes-társat szeretettel fogadják.')

Negyedik Béla király idejében 1266-dik év elölt, 
egyik a’ korlátnokok közül készítette a’ magyar neme
sek családi származását mutató regestrumot, mellyre ki
rályaink okleveleiben többszer hivatkozás vagyon. A’ 
korlátnokok sorában ez idő tájban ékeskedett: Tamás 
(1252) fejórvári; Pál (1259) pozsoni, és Farkas (1263) 
ismét fejérvári prépost. Különösen nyoma vagyon amaz, 
ez időben készült regeslrumnak 1266-dikban a’ Dras- 
kóczi é» Kraszneczi, és ismét Drask és Mikula nemes 
családok ügyeiben. 2)

T am ás spalatrői főesperest élt 1200— 1268. Irt 
egy történeti munkát illy czim alatt: „Historia Saloui- 
tana,“  mellyben egyszersmind Magyarországnak a’ tatá
rok által történt elpusztiltatása is tárgyalva vagyon. Tör
téneti munkája fönebbi évig , Rogerius spalatrói érsek 
haláláig, terjed.

A n d rá s  egykor IV. Béla, és V. István király házi 
káplánja, ’s társalgója. Irta Károly szicziliai királynak, 
Robert-Károly magyar király ősatyjának, Manfred tarenli 
herczeggel történt hadakozását, és 1266-ban azon nyert 
dicsőséges győzedelmének történetét; Conradin halálát, 
és Károlynak a’ szicziliai ’s nápolyi királyi székre föl- 
emelkedését. Ajánlotta András ezen munkáját Péternek, 
VIU. Lajos franczia király fiának, alynzói ’s carnoli 
grófnak ,’s élőbeszédében nem mulasztá el magyar szár
mazását is megemlíteni.3) Mikép jutott András Sziczi- 
liába, följegyezve nincsen. Hihetőleg V. István király 
leánya kíséretében, kit Sánta-Károly szicziliai király l)

l) Math. Parisians Hist. Angl. Addit, p. 1130. — 2) Cod. Dipl. T. IV. 
m l. 111. p. 336. — 3) „Magister Andreas, Ungarns, felicis Recor
dationis Domini Belae et Domini Stephani Regum illustrium Hun
gáriáé quondam Capellanus, et familiaris . . .u stb. Du Cheine SS, 
Re. Franc. T. V. p. 826—51.
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1266-ban jegyzett el magának, jutott ö Szicziliába, ’s 
ezutáni években irta említett könyvét, ’s így külföld 
előtt is munkája által magának, és nemzetének dicső
séget szerzett.

Szent Margit IV. Béla király leányának n é v t e le n  
élelirőja, ki egyházi férfiú, vagy mint némellyek véle
kednek sz. Domonkos rendi apácza volt. írva van a’ munka 
magyar nyelven, és pedig mikép Pray, Belnay, Schvart- 
ner vélekednek, még a’ tizenharmadik században, nem 
sok időre a’ szentnek halála után, melly 1271-ben tör
tént. Ez egyik a’ régi becses nyelvemlékek közül. Ki
adta ezen életirást Pray 1770-ben Nagyszombatban 4-rét- 
ben; utóbb pedig Vajda Sámuel tihanyi apát 1782-ben 
neve elhallgatásával.

Szent Margit életének 1279*böl egy másil^, szinte 
n é v t e le n  írója, mellyröl említést tesz Pray ezen szent 
életének kiadásához irt élőbeszédében.

Szent László életének n é v te le n  írója, mellyet ki
adtak a’ belga tudósok, a’ szentek életének írásában. ')

K éz a Simon magyar származású egyházi férfin, ki 
Kun László király idejében nagy szorgalommal össze- 
gyüjtögetvén minden régibb hazai irományokat, azok
nak használata mellett, az 1282-dik évi eseményig irta 
két történeti könyvét. Ezután értekezik a’ jövevény ne
mesekről, udvarnokokról, várnemesekről, condilionariu- 
sokról, szabadalmasokról, és rabszolgákról. Könyvét Kun 
László királynak ajánlotta. Kézának ezen munkáját, mint 
talpkövét’s forrását minden utóbbi chronikonoknak, csak 
a’ tizennyolczadik század hanyatlásán kezdették hazánk 
tudósai belső kincséért igazán méltányolni, midőn Kósa 
Eugen sz. Ferencz rendi szerzetes, azt fölfödözvén, Ho- 
rányi Elekkel, a’ kegyes iskolarendi szerzet egyik fárad- 
hatlan munkássága tagjával közlötte, ki azt 1782-ben 
kétszer kiadta, Bécsben és Budán. Közelebb ezen jeles 
munka, a’ tudományok buzgó pártfogója, főméltóságu her- 
czeg Kopácsy József országunk prímása, költségén 1833- 
ban látott újólag napvilágot.2) i)

14$ Árpádok idóMOko.

i) Tom.V. mens. Jun. die 27. — 2) Lásd l’odhradczky Józs. kiadának előszavát



T h e o  d ó r ik  sz. Domonkos rendi szerzetes, irta 
1289-ben sz. Erzsébet Π. András király leányának éle
iét nyolcz könyvben. Kiadta azt régi kézirat után Pray 
1770-ben.1)  Theodorik régibb élelirásáről is emlékezik sz. 
Erzsébetnek, mellyet 5, mint előszavában mondja, látott. i) 2 *)

Az 1 1 1 5 — 1300-dik évekről szóló chronikon n év 
telen  írója, mellyet a' pozsoni káptalan könyvtárából 
Koller József .pécsi kanonok adott k i.*) Az egyházak 
jegyzői által több helyen is az évi nevezetesb esemé
nyek följegyeztettek, mellyekből néinellyek, mint például 
a’ zágrábi, és  váradi egyházaké, főn is maradtak.

8. Egyéb tudós férfiak.
Hazánk e' században több tudós férfiúval ékeske

dett. VHI. Bonifácz pápa ugyanis egyik levelében dicsé
rettel em lékezik, hogy Magyarország tanult férfiakat 
számlál. Ezek közt említendők: Pál (Paulus Ungarns) 
sz. Domonkos rendi szerzetes, törvények doctora, ki e’ 
tudományt a’ bolognai egyetemben tanitolta; de 1221- 
ben több társaival együtt Magyarországba visszajött, és 
Győrött ezen rendnek első kolostorát alapította. — U grin , 
első csazmai prépost, hasonnevű kalocsai érsek testvé
rének fia, k it, István zágrábi püspök, miután 1232-ben 
a’ csazmai társas-káptalant megalapilá, első prépostnak 
nevezett.4) E n ok  (1233) sz. Domonkos rendi szerzetes 
törvények tanára. G e ra rd , vagy Girard, hires hittudós, 
orvos, és csillagász, kiről IV. Incze pápa 1244-dik év
ben költ levelében, dicséröleg emlékezik.5) Istv á n  po
zsoni prépost, egykor Bolognában dicséretesen végzé is-
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i) Pray Vita 8. Elisabethae viduae Landgraviae, nec non B. Margarita·
virginis; Tyrnaviae 1770. 4-rét. 32-—217. lapig. — 2) Pray ugyan
ott p. 33. — s) Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. VII. App. II. p. 338.
etb.—  4) Tamás, ezen korbéli iró, róla ezeket jegyzé meg: „ fuerat
vir litteratus et naturali facundia praeditus, et maxime in divina pa
gina eruditus. Studuerat enim Parisiis annis fere duodecim in Theo
logica facultate; subministrante sibi scholasticos sumtus Ugrino colo- 
censi Axchiepiscopo, patruo suo.“  Thomas Arch.-Diac. Spalat. Hist. 
Salon, cap. 47. — 5) „De litterarum scientia,vitae munditia, nobi
litate generis et bonis moribus (celebris)f< Bardosy Suppi ad Anal.
Seep. p. 8.



kóláit, mikép ezt IV. Kelemen pápa 1266-ban biemelé azon 
levelében, mellyben kalocsai érsekké történt választatását 
megerősité. M átyás és M nthm er szepesi prépostok, 
Jakab  csazmai (1 2 8 0 ), A n d rá s esztergomi prépost, 
az összes törvények tanárai stb. E’ században olly szá
mosán voltak hazánkban a’ tudós férfiak, hogy magában 
a* veszprémi káptalanban az összes törvények tanárai, 
tizenhatan voltak, mikép Kun László királynak 1276-ban 
költ oklevelében följegyezve vagyon.1)

9. Könyvtárak.
Ez időszakban az egyházak és kolostorok mellett 

könyvtárak beletbeztének is nyomára akadunk; e’ helye
ken találván a’ tudományok fejlődésére vezető becses 
irományok is pártfogókra és kedvelőkre, valamint szor
galmas leirás és másolat állal gyarapítókra is.

A’ pécsváradi apátságnak 1015-ben költ alapítvá
nyi oklevelében az egyházi könyveken kívül, még kü«. 
lön Bibliotheca is emlitletik, melly ezen apátság birto
kában vala.2) — A’ veszprémi székesegyház könyvtára, 
melly földulatolt ’s elraboltatott, Kun László királynak 
1276-ban költ oklevele szerint, háromezer marka ezüst
re becsültetett;3) ezen kívül Pál prépostnak könyvei kü
lön ezer markára, ide nem számítva a’ káptalanbéli ti
zenöt törvénytanárnak, a’ káptalan tagjainak, könyveit. *)

László esztergomi prépost, 1277-ben tett végrende
letében , könyvtáráról szinte említést tesz , meghagyván, 
hogy az eladassék, és árából a’ szükségesek kielégít-. 
tetvén, a’ többi a’ szegények közt osztassák el. *)
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1) Cod. Dipl. T . VII./vol. II. p. 47. — ») Cod. Dipl. T . III. vol. II. 
p. 125. — *) Egy marka ezüst Árpádok korszakában tett a’ mos- 
tani pénzfolyam szerint mintegy négy forintot pengőben. — *) Cod. 
Dipl. T . VII. t o I .  II. p. 47. — 9) Nem lészen érdektelen, ha a* 
végrendeletben említett könyvek neveit, annak szavaival, ide felje
gyezzük : „Item Bibliám meam, et volumen menm, instituta, authen
ticam et á. libros codicis in uno volumine . , . Decretum cum ap
paratu Menardi; Digestum vetus infortiatum; digestum novum, sum- 
pma Athenis, Libri sententiarum; scholastica Istoria, et Eremitarum. 
Item moralia Gregorii in uno volumine complexa relinquo F. F. Prae
dicatorum de conventu Strigoniensi; Item Soliloquia Augustini cum
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észrevételek.
&) 4 ’ deák irodalomról.

A* középkorban egész Európának iskolája Olaszország 
vala. Ilt tűnt föl a* tudományos fölvilágosodás, és sugá- 
rait onnét árasztá széjjel, hol a’ katholicismus thronusa 
vagyon. Mivel pedig a* középkor népei a' keresztény 
hitet, és ezzel a’ művészetet és tudományokat Romától 
kapták, annak' nyelvét is a* kőzügyekben, a' tudomá
nyos közlekedésben, és az irodalomban elfogadták. A* 
németek, francziák, angolok, spanyolok, portugállok 
helyt adtak e' nyelvnek; nemzetünk is ősemlékeit e’ 
nyelven bírja. A’ deák nyelv elfogadása, mint némely- 
lyek vélekednek, nem volt a* népek közti tudományos 
fejlődés akadálya, vagy annak sírja, minthogy a' népek 
közt m ég nem is létezett, a’ mit fejlődésében gátolt 
vagy sírba dönthetett volna, hanem inkább a’ mi nem 
létezett, annak fejlődést és életet adott. Illy módon ser
kent föl a' nemzetekben a’ tudományos élet, melly még 
tovább alszik, ha ezen ébresztője nincsen. — Az európai 
népcsalád közt az orosz nem fogadta el e' nyelvet, in- 
digenalust nem adott annak, és ki fogja állítani: hogy 
ezért egyebeknél magasabb miveltségi fokra emelkedett 
volna. Sőt inkább épen azért, mivel azt el nem fogadta, 
az európai testületen kívül maradott.

Ha megengednék is, hogy a’ tudományoknak a' nem
zetkörében átalános terjedését most akadályozná e' nyelv, 
de ama* századokban nem igy állott a* dolog, hanem in
kább midőn egy felül az a* tudományokat dermedő áléit- 
tágból ébresztette fö l, más felül a’ jövendő fejlődésnek 
wagvát tartotta főn. A’ nemzetek épen a* deák nyelv 
segedelmével szerezték mindazon tudományt és fölvilá- 
gosodást, a* mit saját nyelveiken és régiségeikben hiá-

Ab cgyliMl rená mb irodalom klrAl.

nuiltia libris eiusdem, in uno volumine, relinquo fratri Marcello, filio 
Marcelli. Item distinctiones Mauricii per alphabetum, super dictioni* 
bus Theologicis et psalterium glossatum F. F. minoribus de Strigo- 
nio. Item epistolas Pauli cum apparatu incluso, relinquo Magistro K. 
Piaeposito S, Thomae; itent Sumpmam Goffridi Magistro A. Prae- 
pos, Posoniensi." sib. Cod. Dipl T. V. vol. U. p. 410—H .
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ban kerestek volna. A' romai classica literalnränak meg* 
becsälhetlen müvei kedvelőkre találván, az azokon sze
dett zsákmányokból gazdagították meg a’ népek saját 
nyelveiket, és a' tudományokban ezen nyelv segéde mellett 
léptek azon polczra, hol állanak mostan.

Ki számítja föl a' hasznot, melly a' tudományokra 
nézve ezen nyelv átalános elfogadásából hárámlott, mi
dőn egyes nemzetek körében föltűnt jeles elmék, hosz- 
szas virrasztás, és kitartó munka után, mély igazságok 
ismeretére jutottak, és azokat a’ deák nyelv kincstárába 
lerakták, mellyekbez minden nemzetbéli tudós, fordítás 
nehézsége nélkül, hozzányúlhatott ’s azonnal használhatta* 
Mi történik', ha a’ tudományos közlekedés nehéz kor
szakában a’ tudósok nem e’ nyelven írnak ? — Ha ők fárad
ságos munkáik gyümölcsét saját nyelveiken jegyzik föl, 
mellyek pedig a’ lefolyt századok alatt minden népeknél 
sok változáson mentek keresztül, mi hasznot hajtanak 
most müveikkel a’ tudományokra nézve?

Nekünk ezek fölött hosszasban értekezni nem szán
dékunk; de mégis, midőn hazai irodalmunknak e’ kor
ból alászállotl maradványaira függesztjük szemünket, 
kérdezzük: mi sors érte volna azokat, ’s hazai történe
tünkre nézve ama’ becses források hová lettek volna, 
ha Latium nyelvén szerkesztve nincsenek. Ismernők-e 
most Hartvik, Anonymus, Kalan, Roger, Kéza és töb
bek munkáit, ha ők deák nyelven nem írták azokat. Is
merne-e ezek által bennünket külföld, vagy inkább a’ 
külföld tudósai, kik anyai nyelvünket nem bírták, meg
ismertették volna-e ama’ munkákat velünk? Ezeket csak
nem egyről-egyig ők adták kezünkbe, a’ mit bizonyára 
nem lesznek, ha előttük ismeretlen nyelven valának írva. 
Sz. Gellért munkáit a’ frisingai egyház őrizte m eg; Mau
rus pécsi püspökét Belgiumban a’ korsendonkanói kano
nokok könyvtára; Hartvik munkáját Surius Lőrincz egy  
kölni carthusiánus szerzetes adta ki elöszer, és utána 
Bongarsius egy orleani franczia, majd ismét a’ belga 
jezuiták; Béla király névtelen jegyzőjének a’ hét magyar 
fővezérről irt munkáját egy stadelkircheni német tudós
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húzta ki a' homályból, Kalan Attiláját, és Roger talár- 
pusztítást történetét Olaszország hozta napfényre elöszer; 
II. András király leányának sz. Erzsébetnek e' korból 
fönmaradt történetét, Aichstadt melleit a’ rebdorfi kolostor 
őrzötle m eg, honnét azt Canisins Henrik ingolstadti ta
nító adta ki elöszer stb. Leendett-e ennyi részvét azok 
iránt, ba írva vannak anyai nyelvünkön, mellyet ama* 
tudósok nem bírtak. Nem jutottak volna-e ezek örök fe- 
ledékenységbe, és nem semmisültek volna-e meg régen, 
ha nicsenek deák nyelven írva. Nagy részint épen ezen 
körülménynek tulajdoníthatni, hogy elvesztek anyai nyel
vünkön szerzett amaz irományok, mellyekröl a' fönmaradt 
deák munkákból tudjuk, hogy léteztek egykor. — De 
még magyar nyelv-emlékeink is a’ deák gyámsága által 
maradtak főn. Újabban Klagenfurtban fölfedezett, és a* 
tudósító szerint 1046·, vagy 1047-ben irt magyar ima 
egy Breviarumban, a* két halotti beszéd pedig égy mise
könyvbe írva tartatott főn. — Ezek noha kevés sorból 
álló egyszerű halotti beszédek, mégis a' régi írásmód 
miatt különféle olvasást és magyarázatot nyertek már, 
pedig az egész tárgy csak e’ körül forog: porból lel
tünk, a’ várdorpálya után ismét porrá leendünk. Hát 
ha egész történeti munkák illykép írattak volna?

Anonymus a' hét vezérről irt deák munkájába ma
gyar szavakat is vegyített, valamint Kéza is , de ha 
azokat deákul is nem értelmezik, nehéz volna most kita
lálni, milly jelentőséggel bírnak. Ki mondaná meg, hogy 
Iletumoger, hét fő magyart jelent, ha az író ezt deákul 
szinte ki nem teszi; Zecufeu, hogy Szék fő, hol Eudu 
vezér Székhelyét, lakását választotta; loponsu = lopva, 
lappangva, latenter; Saruuar földből épült vár; hymus- 
oduor <= himes udvar, Qunuves, mivel könyvből tudott, ’s 
könyvet hordozott magával, tehát * Könyves. Mi lett volna 
a’ történeti igazságból, ha egész munkák illykép és nem 
deákul irvn szállottak volna reánk?!

b) A’magyar irodalomról.
De midőn ez időszakban az egyháziak Latium nyel

vén írlak, a’ magyar nyelvet sem hanyagolták e l, mint
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némellyek szerelik hinni. Ezt* több történeti adat, sőt 
maga a’ dolog állása is matatja. Mikép is gondolható 
lehetségesnek egy nagy és hatalmas nemzet megtérítése, 
anyai nyelvének használata nélkül. Azon hét sz. Bene
dek rendi szerzetesről, kik sz. Gellért püspök idejében 
Csanádmegyébe mentek a’ népet oktatni, följegyezve 
vagyon, hogy tudós magyarázók voltak; de mutatja az 
1046— 7-böl fönmaradt magyar imádság is , melly által 
a’ kereszténység, lelkipásztoraival, I. András király ide
jében a* templomokat leromboló, Gellért, Bulsu stb. püs
pököket meggyilkoló lázadók ellen, Istentől segedelmet 
k é r t ,1) és a' két halotti magyar beszéd, melly 1182  
vagy 1183-ból származik alá. Ezeket, habár kevésből ál
lanak is , nemzetünk dicsőségének méltán tekinthetni, 
hogy a’ magyar, Európában történt megtelepedése, és a* 
keresztény hit fölvétele után már első és második szá
zadban, az írás gyakorlatának anyai nyelvén némi ma
radványát mutathatja elő, mit alig tehet egy más nem
zet illy nyelvbéli őskincsnek, maga köréből, előmutalása 
által. Annyiban tudnillik, hogy a’ mennyivel előbb né- 
melly nemzetek e’ földön a’ magyarok előtt megtelepe
dőnek, és az irástudományt gyakorlollák, előbb^ehetne 
tőlük várni, hogy anyai nyelvükön a* magyarok itt la
kásának idejéhez mérve, illy emléket állítanának elő, 
azaz: a*magyarok 12-dik századból fönmaradt nyelv-em
lékénél szinte ötszáz évvel idősbet.

Hogy ezen korban költői darabokkal ’s anyai nyel
ven szerzett énekekkel is bírt nemzetünk, Béla király 
névtelen jegyzőjének munkájából tanuljuk. Ezen író ide
jében azok ugyanis énekeltetlek.* 2 *) Hogy ez időszakban 
az egyháziak közül, mint a* kiknek kirekesztőig birto
kában volt az irástudomány, anyai nyelvünkön történet
íróink is voltak, szinte nem alaptalanul lehet gyanítani, 
Cornides legalább Béla király imént említett jegyzőjének 
munkája után, és Kéza Simon, a* bécsi magyar képes
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chronika, és Thuróczy szavai nyomán, okokkal bizonyítja, 
hogy a' magyar első századokban, magyar nyelven irt 
történettel is bírtak őseink.') Szerinte Béla király jegyző
jének előszavában ama' szavakat, midőn „aperta histo
riarum interprelatio“ ról szól, ngy kell érteni, hogy ő, 
a’ már előtte magyar nyelven irt és éneklett története
ket más alakban deákra fordította, valamint Alberik szer
zetes, a' már előbb magyar nyelven a' püspökök ’s fő
papok tanácskozásában a’ királyok által hozott törvénye
ket, szinte deákra forditá. Hogy a’ nyelvügy csakugyan 
nem volt elhanyagolva ezen időben, dicséretes nyomára 
akadunk a’ sz. Domonkos rendiek által 1244-ben Bndán 
tartott közönséges gyűlés határozatában is, hol a’ 9-dik 
pont alatt a’ kolostor elöjáróinak meghagyalik, misze
rint gondjuk legyen, hogy az újon megtértek, hétköz
napokon oktatást halljanak anyai nyelven.2)

De ha ezen időből fönmaradt oklevelekre függeszt
jük szemeinket, azokban is nyelvűnkre nézve nem cse
kély kincset elrejtve lenni találunk. Azon egyházi fér
fiak tudnillik, kik a’ királyok oldala mellett a’ nemesi 
adományozó okleveleket szerkesztették, vagy egyéb or
szágos és családi viszonyokban illyeneket kiadónak, több 
helyen, mit deákul kitevének, ugyanazt magyarul is ki
tenni el nem mulasztották, minélfogva ezeknek egybe
gyűjtése által, nyelvűnk nem keveset nyerne. Ezek te
hát, és ez időszakból alászármazott ama’ magyar iro
mányok, mellyekről az írók között már említést tevénk, 
a’ kérdésre nézve, hogy a’ clerus által a’ nyelv ápol
tatott-e? nem csekély érdekű világot öntenek. Hogy pe
dig nyelvemlékeink közűi csak annyi, és nem több szál
lott reánk, noha mint. látók, többel is bírtunk, az idő 
viszontagságain kívül még egyéb okoknak is kell tulaj
donítani, különösen pedig azon nehézségeknek, mellyek- 
kel az első magyar íróknak, a’ hangok választása és 
betűkkel való kitételében küzdeniük kellett.
') Cornides Vindiciae Anonymi Belae Regis Notarii. Budán 1802. 4-rét 

220 1. — 2) >9ltem provideant priores, quod iu diebus communibus 
fratres conversi sermonem habeant in vulgari.“  Martene Thesaurns 
Anecdotor. T. IV.

Am egyházi rend me Irodalom köríti. {55
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c) A* magyar helyesírás .
Mennyi nehézségekkel kelleti ez időben az irástu- 

dománynak egyedül birtokában levő egyházi és szerze
tes férfiaknak, anyai nyelvünkre nézve, küzdeni, maga a* 
dolog természete mutatja. Idegen jegyekkel, ezekhez 
egészen idegen hangokat hilenni. Minő helyezet!

Tagadhatlan igazság ugyanis, hogy a’ deák nyelv
nek betűi nem elégségesek a’ magyar nyelv hangjainak 
kitételére. Ezen nehézségeket a' magyar nyelven ekkor 
íróknak fölöttébb nagy mértékben érezniük kellett. A* 
deák betűsorból hiányzó á , é , í ,  ó , ú , ö , ü, ez, cs , 
ds, g y , ly , ny, ty , j ,  sz , zs , belüket magyar hang
zással mikép tegyék ki, nem csekély gondol adott. ’S illy  
hangok kijelölésére alkalmas jegyeket találni, a’ betű
ket jól összeilleszteni, az első íróknak nem kis föladat 
vala; és ők mind e' mellett igyekeztek legyőzni ezen  
nehézségeket. Innét vannak a’ sokféle írásmódok és pró- 
bálatok, mint ugyanannyi tanúbizonyságok, mikép ipar
kodtak mindig alkalmatosban kijelelni a’ hangot. Való
ban , a’ fönebb említett munkákban és oklevelekben elő
forduló írásmód változtatása és különfélesége, majd an-, 
nak észrevehető tökéletesbülése nem alaptalanul engedi 
hinnünk, hogy már ezen időkben a' magyar helyesírás 
szabályairól az íróknak elmélkedniük kellett, mert a’ he
lyesírásban így történik most is a’ jobbítás, tökélyre 
való fölemelkedés. Az első együgyüségböl és darabos
ságból, mellyet kezdetben minden emberi találmány ma
gán visel, így közelit az mindig a’ nagyobb tökélyhez. 
Ez mindennek sorsa. Hogy pedig az egyháziak, mint e’ 
nyelven első irók, a' kísérleteket ebben meglevék, és a* he
lyesírást csakugyan tökéletesbiték, az írásban észrevehető 
fokozat mutatja. Világos példánk ebben a’ két halotti beszéd, 
és sz. Margit életirása,amaz 1182. tájban, emez 1271 után 
íratott, mellyben szembetűnő már az irásbéli különbség. 
Amaz: „Latialuc feleym zumtuchel mic vogmuc.ysa pur es  
chomuv uogmuc.“ stb. itt pedig: „Mykoron ez zent zúz, Zent 
Margit azzon volna immár bodog azzonnak clastromaban.“  
stb. De e’ tárgyról hosszasban értekezni czélunkon túl van.



c) A* munkák f  öntartása-, és az irodalom akadályairól.
Midőn illykép, az Árpád családból származott kirá

lyok korszakában, hazai irodalmunkat és ezzel tudomá
nyos állásunk fejlődését előadók, a’ mondottakból eléggé  
kiderül: hogy az ezen időszaki írók, valamint azok párt
fogói, és átalában a’ tudományok kedvelői, egyháziak 
voltak. Egyháziak voltak továbbá, kik a' nemzetünk tör
ténete földerítésére nagy fontosságú irományokat szigorú 
és lélekismeretes gondossággal megőrizték, föntartották, 
és a’ késő kornak azokat átadták. Nem kell figyelem 
nélkül szemünk elöl bocsátani azt sem , hogy a' hajdan 
korból alászállott becses irományok lemásolói is az egy
háziak, a’ csendes magányba vonult, és az önmegtaga
dás fölsóges erényét gyakorló szerzetes férfiak voltak. 
Ok olly gondos kezekkel másolták le ezen irományokat, 
hogy a’ tudományt becsülő férfiú kebelét azoknak szemlé
lete, a’ tisztelet leginéltányosb érzetével tölti el. így  
adták ők át ezen tudományokat magukban rejtő kincse
ket az utóvilágnak. Valóban egyedül iparuknak lehet kö
szönni a' mit a' görög és a’ romai régi szokásokról, a’ 
hajdankor nevezetességeiről, az országok emelkedése, 
virágzása- és hanyatlásáról, úgy nemkülönben a' görög 
és romai miveltség fokozatairól olly kimeritöleg tudunk. 
Ezen irományok használata ébresztette föl a’ későbbi 
nemzedék elmetehetségeit; 's igy mozditottatott elő a’ 
tudományos fejlődést. Ezen időszak alatt minden tudo
mány, minden művészet a* kolostorok falai közé rejte
zett, itt találván menedéket és pártfogót. A* sarjadék 
ezen lépcsőkön emelkedett a’ polczra, hová később ju
tott, ’s ez emelkedés fokonként történt; mert egyik kor 
a’ másikkal, mint láncz-szem, kapcsolatban vagyon. — 
Valamint a* ki magas hegyek csúcsára föllépett, előbb 
a’ bérezek lábainál kezdé az utat, úgy a’ nemzetek is 
a’ tudományos mivelödésben.

Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy a’ püspök
ségek, káptalanok, és apátságok voltak a’ hiteles levél
tárak, é s  a’ háborús idők pusztításai között, a* nemesi 
adományozó-oklevelek őrzői ’s fönlarlói. így  mentetett
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meg sok becses iromány a' tatárpnsztilás szomorú nap· 
jaiban is. Ki erről inkább meggyőződni akar, az tekintse 
meg Fejér György prépost és kir. tanácsos által vas 
szorgalommal gyűjtött oklevéltártmknak, az Árpád vér
ből származott királyok korszakát illető, első tizenhét 
könyvét, és a* mondottakon kétkedni nem fog. Pedig 
mennyi nehézséggel, mennyi akadálylyal kellett ezekben 
Is küzdeni! Kevésbé méltányos, sőt igazságtalan, ki a* 
lefolyt századokat jelenkorunk nézeteihez méri. A* nem
zeteknek, mint minden egyes embernek, megvannak fej
lődő életkoraik, mellyeken átmennek, mellyeken ár· 
menniük szükség. Mint az egyes ember, fejlődik 's meg
erősödik, mig a’ gyermekből ifjú, az ifjúból férfiú lészen. 
így  a' nemzetek is polgári, ’s tudományos állásukra nézve. 
A ’ növekedés fokonként halad. Az izmos tölgy is, melly 
most mélyen bocsátja gyökereit a’ földbe, egykor gyönge 
veszszőcske volt. Azért ha valamelly kor fölött ítéletünket 
kimondani akarjuk, hogy az egyoldalú ne legyen, szük
séges azon idő, hely és körülmények viszonyaiba, mely- 
lyekben az akkor élők voltak, magunkat átgondolnunk, 
azoknak helyzetébe mintegy átvarázsolnunk, a’ kort és 
annak szükségeit fölfognunk. Ezen idők a’ vitézség szá
zadai voltak, miért a’ világiak tudománya fegyverfor- 
gatásban állott, részükről minden figyelem és ipar ide 
lévén fordítva. A’ fegyverek villogása között pedig a’ tu
dományok zárakozva hallgatnak. — Szükség meggondol
nunk, hogy e’ századokban a’ könyvsajló még föl nem 
találtatván, a* tudományos közlekedés végnélküli bajjal 
volt összekapcsolva; a’ tudományos kiképezésre vezető  
módok és eszközök hiányzottak, könyvtárak közhaszná
latul nyitva nem állottak, de illy gyűjtemények, kivált 
hazánkban, melly alakulásának alig egykét századát olvasd, 
még ekkor nem is létezhetlek, a’ mik pedig nagy áldo
zattal gyűjtöttek, mint a* veszprémi egyházé, azokat az 
egymást követő sanyarú idők förgetege, a’ kül ellenség  
pusztításai, vagy , a’ mi kibeszélhetlenül gyászosabb, a* 
belső egyenetlenség, visszavonás és erőszakos elfogla
lások, mint épen az említett veszprémi gyüjteménynyel
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is történi, mind fölemésztették. Szükség még ezt is 
figyelembe vennünk, hogy a’ hajdankorból fönmaradt 
egyes nagyobb munkának csak lemásolása is több évet, 
sőt emberéletet kívánt, és az, épen ezért, mi kevésnek 
juthatott kezébe. Örökös hálával tartozik az emberi-nem 
mindazon szorgalmas egyházi és szerzetes férfiak emléke 
iránt, kik mindennapi buzgd imádságaikon kivül, ha 
egyebet nem tettek volna, egy becses munkát lemásol
tak, és azt illykép az utókorra átszállították; igy adván 
át a' tudományok temploma építéséhez tartozó anyagot 
az utókor kezébe, melly nélkül a* könyvsajté sem lett 
volna képes földeríteni a' tudományok napját.

Tekintetbe kell vennünk a* papiros-hiányt is 0' szá
zadokban, a* mi aT tudományok bővebb kifejtését, és a’ 
tudományos közlekedést nem kévésé akadályozta, minél
fogva a’ könyvek ritkák és nagy értékűek lévén, azok
nak birtokába csak tehetösbek vagy testületek léphettek. 
Nekünk, a' sajtó hatalmas működése után, egészen más
képen tűnik ez föl, midőn pillanatok munkája ezerekro 
szaporítja ugyanegy könyvnek számát, és mindenki könnyű 
áron annak birtokába juthat. De ez nem igy volt ekkor. 
Van példánk, mikép a* zalai szent Adorjánról nevezett 
szent Benedek rendi apátságtól egy fő nemes bibliapél
dányt kölcsönözvén, azt tovább magánál tartotta; később 
pedig hatvan marka aranyért a’ zsidónak elzálogosítván, a’ 
könyv elveszett, miért a’ nemes ur 1263-ban Mura vize 
mellett egy falut, és Somogymegyóben egy másik falu 
részét adta kárpótlás fejében. így  volt ez külföldön is ; 
az írott könyvek fölöttébb drágák, ’s nagy becsüek 
voltak. Még a’ könyvsajtó föltalálása *s működése előtti 
években is, a’ párisi adásvevésen, egy bibliapéldány nyolcz- 
száz, sőt ezer forinton kelt el. Ezen arány állott más 
munkákra, a* classicusok müveire nézve. Ezen nehézsé
geket ’s akadályokat tekintve, szerintük a’ tudományok, 

’ bármikor kellő virágzásra a’ lehető legnagyobb ipar .és 
szorgalom mellett sem vergődhetnek. De mások is vol
tak e’ kornak körülményei, mások szükségei. Az első 
ás legfőbb gond pedig az idegen népek közt újon alakult
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haza állásának megszilárdítása, és a’ külső éré elleni 
védelem vala; miért a’ magyar Ősökben méltán csodál
ható és magasztalható amaz éberség és lelki nagyság, 
melly annyi vihar és förgeteg között e’ hazát épen fön- 
tartá, azt a’ végenyészettöl megoltalmazván; mellyben 
hogy az egyházi rend, a’ tudományokat is ápolva, kitü- 
nöleg munkálkodott, a' történet, mikép a’ fönebbiekben 
már láttnk, elvitázhatlanul tanúsítja. Tekintvén pedig ha
zánk sokféle szomorú viszontagságait, és gyászos csa
pásait, épen nem volna csoda, ha ez időkből minden 
irományaink is elvesztek volna.

Árpádok M ianka.



■  á s o d i k  k ö r í v .

V egyes  u ra lk o d ó k
I D Ő S Z A K A .

E L S Ő  S Z A K A S Z ,
A ® egyházi vend egyházi hírében.

I. HIT-TERJESZTÉS.

1. Oláhok ’s konok megtérítése.
Harmadik András halála után a’ király-választás miatt 

szinte tíz évig tartott a’ nemzeti meghasonlás, mig végrö 
1308-ban a’ higgadtabb kedélyek Robert Károly válasz
tásában a’ Rákoson megegyezőnek. Ezen idők az egyházra 
nézve is súlyosak voltak. Trencséni Máté, ki Venczel 
király alatt nádorispáni méltóságot viselt, az esztergomi 
érsekség és a’ nyitrai püspökség javaiban iszonyú pusz
tításokat követett e l ,  ’s így a’ közjó előmozdításán ta
nácskozók szent szándékát is akadályozta. De miután 
Tamás esztergomi érsek az erdélyi vajdától a2 szent ko
ronát visszaszerezte, Ágoston zágrábi püspök pedig 
1310-ben a’ Rákosmezőn tartott gyűlés alkalmával hat
hatós beszéddel a’ rendeket arra bírta, hogy Károly 
megkoronáztassék, a’ mi azon évben Székésféj érvár ott 
meg is történt, a’ királyi tekintély mindig szilárdabb ál
lást kezdett nyerni, és igy hazánk is szebb jövendőnek 
nézett elébe. Károlyt és fiát nagy Lajost vallásos buz
galom lelkesítette, melly* a’ föpászlorok igyekezetét is 
előmozdította.') Ezen időszakban nevezetes az oláhok és l)

l) Robert Károlynak a5 boldogs. Szűz iránt olly kitűnő volt ajtatossága, 
hogy az 6 tiszteletére mondott imádságai némelly napokon százra, 
sőt kétszázra is szaporodtak, mellyeket 6,  mielőtt országos gondok·
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kunoknak a* kath. hitre térittetése. Nagy Lajos uralko
dása alatt ugyanis 1350 körül a’ marmarosi oláhok, Bog
dántól vezéreltetve, a’ kunok lakhelyét a’ mostani Mol
dáviában elfoglalták, és itt hatalomra vergődni kezdőnek; 
de e’ föld uj lakosait nagy Lajos meghódítván, semmit 
inkább nem óhajtóit, mint hogy azok a’ keresztény hitet 
elfogadják. Buzgó téritők kezdék tehát e’ népet oktatni, 
és nem siker nélkül; mert sokan közülök csakugyan a' 
katholika egyház kebelébe tértek .') Miután VI. Kelemen 
pápa ezen eseményről értesült, az esztergomi és kalo
csai érsekeket arra figyelmeztette, hogy egyesített ta
nácskozással az uj megtörtöknek olly pásztor adassák, 
ki nyelvüket bírja; ’s ez Antal sz. Ferencz rendi szer
zetes vala.2) Utóbb azonban ezek előbbi tévelygésükbe 
ismét visszaestek.

Szinte nagy Lajos uralkodása alatt a* kunok eg y  
része, kik a’ tatárok vallását követték, a* keresztény 
hitre térittetének. A’ kun nemzet nagy része ugyan a* 
múlt században, II. András idejében, már a’ buzgó térí
tők által az egyház kebelébe vezéreltetett, de azért 
voltak közöttök, kik folyton a’ pogánysághoz szítottak; 
ezeknek tehát hitbeli oktatásuk, az előbb megtérteknek 
pedig abban leendő megerősiltetésük végett, XI. Bene
dek pápa már 1303-ban a’ szent Domonkos rendi szer
zetesek főnökéhez Magyarországba levelet küldött, 3) 
serkentvén őt, hogy e’ nép megtérítése és hitbeli oktatása 
végeit ide buzgó szerzeteseket küldjön, a’ mit ezen rend 
dicséretesen teljesített is. Az oktatásban ekkor a’ szent 
Domonkos és sz. Ferencz rendi szerzetesek kitűnő buz
galommal fáradtak. Nagy Lajos királynak is egyik leg 
forróbb kívánsága vala, hogy a’ kun nemzetet az egy- I)

kai terhelve nem volt, példás buzgalommal szokta végezni, de ké
sőbb, számos foglalkozásai miatt, azoktól magát a9 pápa által fölmén- 
tetni kérte. A9 pápa tehát tizenötre határozta ezen imádságait, azon 
tanács-adással, hogy olly napokon, mellyeken öt ven imádságnál 
többet végzett, még tizenkét szegényt tápláljon. Raynald ad an. 
1338. p. 05. 66.

I) Thuróezi Chron. P. 111. Cap. 48. — 2) Timon Imago Ant. 
•t novae Hung. p. 145. — 3) Cod. Dipl. T. Vili. vol. VII. p. 30.



háznak megnyerje.1) Kelemen pápa 1349-ben kelt leve
lében ezen hivatalt njabban a’ sz. Ferencz szerzeteseire 
ruházta,2) miért a1 pápát több ízben levél által a' király 
megkereste. így  sikerült ez időszakban a' nemzetnek 
átalános megtérítése, és ezzel a’ polgárosodásban is 
előbbre haladása. XXIII. János pápa pedig 1410-ben a’ 
placentini püspökhez, Zsigmond királynál levő követjá- 
hez, azon utasítást küldé, hogy a’ kunok, tatárok és 
philisteusok (jászok) közt, kik Magyarország környékén 
a’ keresztény hitre nem régen tértek által, plébániá
kat alapítson.s) Illykép gyarapodott ez időszakban a* ma
gyar egyház híveinek száma.4)

2. Patarennsok térítése.
A’ patarennsok eretneksége Bosznia- és Bulgáriá

ban, de hazánkban is terjedvén, annak követői közül, 
nagy Lajos uralkodása alatt, a' szerzetesek buzgalma so
kat az egyházba vezérlett. Peregrin boszniai püspöknek 
csüggedetlen vala ebben fáradozása,8) ki a’ sz. Ferencz 
rendi szerzetes-társakkal az evangeliomot hirdetvén,, hit
beli oktatásukat Isten olly termékenynyé tette, hogy nyolcz 
nap leforgása alatt, kétszázezernél többet számláltak 
az egyház hívei közé.6) Nagy Lajos király is pártfogá
sával segítvén e' szerzetesférfiakat, az igyekezetét leg
szebb siker koszoruzta. V. Orbán pápa 1367-ben, né
pének üdve fölött örvendezvén, nagy Lajoshoz küldött 
levelében ebbéli örömét ki is jelentette.T) Zsigmond ki
rály alatt Marchia Jakab, szinte sz. Ferencz rendi szer- I)

A* egyházi rend egyházi herében. \ ß3

I) Thuróczi Chron. P. 111. c. 46. — *) Wadding Annál. T. VIII. p .23 . 
etb. — 3) Timon imago ant. et novae Hung. p. 146. — 4) Thn- 
róczi igy emlékezik erről: „cui quidem genti, jam in fide Christi
ana ernditae , fratres de ordine minorum, auctoritate eis a sede 
ApostoJica commissa, curam animarum, jura Parochialia, et Sacra
menta Ecclesiastica administrant; et de die in diem, in fide confor
tantur." Chron. P. 111. cap. 46. — s) „Paterini de Bozna, qui ni
mium erant multiplicati, et diversis erroribus implicati, per domi
num Peregrinum, Episcopum Bosnensem, ordinis minorum, virum 
magnae devotionis et scientiae, ad fidem, rege commonente, con
vertuntur, et baptisantur." Thuróczi Chron. c. 4 7 .— «) Cod. Dip!· 
T. IX» vol, IU. p. 602. — *) Cod. Dipl. T. IX. rol. VII. p. 257.



zeles 1436-ban oily hatalmas vala a’ szónoklatban, hogy 
a* magyar püspökök öt megyéjükben e’ végből különö
sen meghívták. 0  Boszniában Twarkust, ezen ország fe
jedelmét is a’ katholika hitre térítvén, ez népének val- 
íásgyakorlati szabadságot adott.')

3. Magyar szerzetesek térítési buzgalma külföldön.
A’ magyar szerzetesek buzgalma ez időszakban az 

ország halárain túl is kihatott, hirdelvéh ők az Isten 
igéjét, és népeket az evangeliom világosságára vezé
relvén. XII. János pápa 1329-ben Ázsiába Jaretán nagy 
magyarországi fejedelemhez, alattvalóinak hitbeli okta
tása végett, magyar szerzeteseket küldött,2) kik itt so
kakat téritének az egyház kebelébe. A’ tatár népek té
rítésében is a’ magyar szerzetesek kitűnő buzgalommal 
fáradtak. Ezek közt különösen Illés magyar származású 
szerzetes, ki Uzbeg tatár fejedelem előtt is kedves ember 
vala. XII.Benedek pápa 1338-ban ide ismétlőbb szerze
tes férfiút küldvón, azokat a’ már itt létező Illés szer
zetesnek ajánlotta. Uzbeg fejedelem Illést a’ pápához kö
vetségbe küldvén, a’ pápa ez állal válaszolt 1340-ben 
a’ tatár fejedelemnek, többek közt kérvén őt arra is, 
hogy Magyar- és Lengyelországok megtámadásától n é
pét tartóztassa vissza.3) így törekvék a’ pápa atyai köz
bevetése által hazánkat veszélytől megóvni. — Hová lelt 
amaz ázsiai magyar törzsök, kik között ekkor ama szer
zetesek a’ hitet terjesztették, már föntebb a’ 17. lapon 
véleményünket előadók.

II. EGYHÁZI ZSINATOK.

Tagadhallan igazság, hogy a' zsinatokból kiszámit- 
hatlan haszon hárámlik az egyházra, mert azok által 
tartalik főn a’ hitbeli egység , az egyházi testület ép
sége. Mikép is ne volna üdvös egy oily intézel, melly- 
ben a’ főről és annak tagjairól, a'hit, alázatosság, er-
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0  Parich Ramus Vilid. Olirae p. β. — >) Raynald ad an. 1320. η. 00 
— «) Ugyanott a. 75. 7β.



kölcsiség és isteni tiszteletről, az egyházi fegyelem- és 
engedelmességről, és mindazon módok- és eszközökről 
foly a’ tanácskozás, mellyek a’ keresztény embert pél
dás és jámbor életre vezérlik, ’s az egyház minden tag
ját összetartják, lnnél egyik legliindöklőbb érdeme volt 
a’ főpásztoroknak mindenkor ama buzgalom, mellyel idő
szakonként, a’ kor által kifejtett szükségek fedezése, és 
a’ sérvek orvoslása végeit, egyházi zsinatokat tariának, 
és azokban az egyház java- és a’ hívek üdvének elő
mozdítására üdvös törvényeket hozlak.^ A’ magyar egy
ház főpásztorai ezt gyakorlót iák az Árpádok időszaká
ban is, midőn a’ királylyal és nemzettel az egyház és 
polgári állomás jóvoltáról együtt tanácskoztak. A’ ve
gyes uralkodók időszakában is többszer tartottak ők egy
házi zsinatokat, mellyek ben az egyház és polgári társa
ság virágzása körül üdvös intézkedéseket hozlak.

1. 14-dik században.
Zágrábban Gazotus Ágoston zágrábi püspök, bő lu- 

dományu és szent életű férfiú, több ízben megyei zsi
natot tartott. Kerchelich háromról emlékezik, mellyek 
1307-, 1314-ben, és 1318-ban általa tartattak, de ezen 
zsinatok rendeletéi vagy végkép elvesztek, vagy.m ég  
most is homályban lappangnak.') Ágoston utóbb Ápuliá- 
ban luczerini püspök lett, hol 1332. aug. 3-dikán szent 
emlékben jobb életre költözött által.2)

Budán Gentilis bibornok, V. Kelemen pápának Ma
gyarországban apostoli követje, miután a’ rákosmezei 
országgyűlésen 1308-ban a’ rendeket Robert-Károly vá
lasztására serkentette volna, következő évben Budán zsK 
natot tartott; ’s itt, minthogy többen még a’ hatalmasok 
közül trencséni Mátéhoz szítottak, az újon választott 
király megkoronáztatását sürgette; ekkor némelly hasz
nos törvények is alkottattak, mellyek a’ király szemé
lyét és tekintélyét érdeklelték. Trencséni Máté a’ haza

A z e g y h á z i  r e n t l  e g y h á z i  U M b é z .  1 6 5

1) Kerchelich Hist. Eccl. Zagr. p. 104. — 2) Ung. Sanct. indicia p, 00.
És Ferrarius de Reb. Hung. Prov. Ord. Praed. p. 0. stb.



javára szolgáló ezen igyekezetek fö okát Tamás eszter
gomi érsekben keresvén, az esztergomi határt pusztí
tani kezdé, minél fogva Gentilis bibornok a’ püspökök
kel Pozsonba vette magát, hol a’ megkezdett zsinat 
1309-ben folyláttatott, ebben üdvös rendszabások hozat
ván. Különösen pedig: 1) A’ püspökök és a* pápák kö
veteinek üldözői ellen; 2) Az egyházi férfin világi
nak az egyház és egyháziak romlására segítséget, ta
nácsot vagy kedvezést ne nyújtson. 3) Senki a' világi
aktól kisebb vagy nagyobb egyházi javadalmat el ne fo
gadjon. 4 ) Az egyházi javaknak erőszakos elfoglalói, az 
egyházból kizárassanak, . . .  5 ) Agyasokat tarló egy
háziak jövedelmeik negyed részétől megfoszlassanak.
6 ) A’ fosztogatás és lázadás kezdői, ha a'püspökök in
tésére szándékuktól el nem állanak, a’ hívek egyessé- 
géből kizárassanak; ha pedig azok egyházi személyek 
volnának, az egyházi javadalomtól is elmozdittassanak.
7) A’ kik a’ király személye, az egyházi javak elfog
lalása, vagy a’ főpapokon elkövetett méltatlanság miatt 
egyházi átok alá estek, és abban egy év leforgása alatt 
konokul megmaradnak, eretnekeknek tekintessenek, ’s 
ellenük ítélet mondassék. 8 ) A’ katholikus hiten levők 
közül senki leányát, unokáját, vagy rokonát, eretnek
nek házastársul ne adja, az egyébként cselekvők azon
nal a’ hívek egységéből kizárassanak, az egyházi temet
kezés is megtagadtatván tőlök. 9) Ezen utolsó fejezel 
különösen Lengyelországot illeti, abban az itteni főpász
torok és káptalanoknak meghagyatván, hogy az apostoli 
szent-szék követei iránt engedelmességgel viseltesse
nek.1) Ezen rendszabályok, különösen a’ 7-dik pont alattiak, 
nem maradtak siker nélkül, miután tudjuk, hogy László 
erdélyi vajda, a’ koronát Károlynak nemcsak visszaadta, 
hanem Tamás esztergomi érsek előtt esküvel hűséget is 
fogadott neki.3)

Udvardon, Komárom megyében, Tamás esztergomi 
érsek a’ püspökökkel 1309-ben zsinatot tartott. Péteríiy

*) Píterffy S. Cone. Hung. T. I. p. J42. «fb. — 3) Fridtaldszky Miner.
M. PrJnc. Trana, p. 107.

|ge uralkodói* tdóflzaka.
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határozatainak birtokába nem jöhetvén, csak némelly tö
redéket közlött belőle. A’ zsinattartás oklevelét egész terje
delmében Pray és Koller bocsálák közre.') Ebben kő
vetkező üdvös intézkedések körül folyt a’ tanácskozás: 
1) A* ki az egyházakat, vagy az egyháznak javait és 
jogait akármint megsérti, az q Isten és boldogságos Szűz 
méltó haragját vonja magára, ’s azonnal a’ hívek egyes· 
sógéből kizáratik. 2 ) Valamint azok is egyházi átok alá 
esnek, a’ kik a’ plébániákba lelkipásztorokat helyeznek, 
vagy elfogadnak azok előtti jelentés nélkül, a’ kikhez 
tartozik a’ hivatalbeli megerősítés; az egyháziak hason
lóképen, a’ kik illyeneket titkon vagy nyilván elkövet
nek, vagy elkövettetni engednek, magokra azon bünte
tést vonják. 3) Azok, kik adott, vagy elfogadott pénz
ért a’ plébániákba valakit béig tatnak’, vagy más által 
beigtattatnak, és a’ kik, a’ püspök tudta nélkül, egyik 
megyéből a’ másikba, vagy a’ főesperes levele nélkül 
más kerületbe, vagy egyik egyházból a’ másikba men
nek, szinte egyházi átok alá esnek. 4) Azon egyháziak, 
kik egyházi átok alatt levő helyeken, vagy személyek 
jelenlétében isteni szolgálatot végeznek; valamint azok 
is, a’ kik az illyenek holt tetemit szent helyre kisérik, 
hivataluktól nemcsak fölfüggesztetnek, de egyházi átok 
alá is esnek, sőt a’ főesperesektöl fogolykép bünlettet- 
hetnek; ha pedig konokul a’ gonoszságban megmaradnak, 
a’ papi méltóságból kivetkeztetvén, a’ világi törvény- 
hatóságnak adassanak által.. . .  5) Ezen zsinatban hoza
tott be a’ boldogságos Szűz tiszteletére az estvéli ha
rangszó, rendeltetvén, hogy a’ hívek a’ harangszó hal
latára három Üdvözlégy Máriát mondjanak el, mellyhez 
tíz napi búcsút engedett a’ zsinat.2) Ezen dicséretes szó- 1

1) Pray Hier. Hung. T. I. ρ. 286. Koller Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. II. 
p. 28Ő. — 2) „Cum honor?“  úgymond Tamás érseknek zsinati le
vele, „B. V. genitrici Domini nostri Jesu Christi impensus, vel 
impendendus, eidem Domino nostro Jesu Christo, et toti coelesti 
curiae impendi nullatenus ambigatur, de consilio reverend, patrum 
et Dominorum Episcoporum, collegarum nostrorum, et aliorum prae
latorum statuimus et ordinamus , sicut in plurimis locis a fidelibus 
Christi hoc firmiter observatur, ut quolibet die de sero, cum jam 
dies inclinari coeperit, quivis praelatus cuiusounque dignitatis, aut

As eeyháxl rend ftjháil hírében.



kás a’ magyar egyházban sokáig híven főn is tartatott, 
de a’ török uralkodás és vallási viszálkodások időszaká
ban megszűnt, míg csak a' jézustársasága szerzetesei 
állal, Oláh Miklós esztergomi érsek engedelmével, elöszer 
ugyan Nagyszombatban, utóbb pedig az egész országban 
ismét föl nem élesztetett. Az udvardi zsinat, ezen eg y 
házi rendszabályokon kívül, még egyéb hasznosak körül 
is intézkedett, meUyek az egyházi ügyeket, az egyházi 
javak birtokosait stb. illették.')

Esztergomban Monoszló Mihály érsek két ízben, 
1353. és 1359-ben megyei zsinatot tartott, mellynek 
azonban üdvös rendeletéi, némelly töredékeken liivül, 
mind elveszlek.2) Szinte kevés nyoma maradi főn azon 
megyei zsinatoknak, mellyeket e’ században Széchényi 
Mihály egri püspök 1371 május 6-dikára hirdetett; és 
mellyeket Dömötör esztergomi érsek 1382-ben; Kanizsa 
János érsek 1390-ben, és 1393-ban .Esztergomban tar
tottak; úgy hogy Pélerffy ezen zsinatoknak, nagy szor
galom után is , csak némelly történeti emlékére, de nem 
egyszersmind az ezekben hozott egyházi rendeleteknek 
jöhetett nyomára.
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status secularis aut regularis, et universi ecclesiarum parochialitim 
sacerdotes ad instar tintinabiili campana sonari faciant, quo signo 
audito, universi Christi fideles ad honorem B. V. ter dicant Ave 
Maria, ut sic suorum, remissionem mereantur peccatorum “ Schmitth. 
JEp. Agr. T. 1. p. 242. A’ zsinat eme’ határozatából is nyilván kitet
szik , hogy a’ magyar ősök sz. István példáját követvén, buzgó tisz
telői voltak mindenkor a9 boldogságos szűznek, mint Isten előtt ha
talmas pártfogó, szószóló Nagyasszonyuknak, kinek hathatós és 
Isten előtt kedves könyörgése által sokféle kegyelmekben részesültek 
is; de azért fonákul gondolkodik, ki a’ magyar ősök ezen példás 
szokásából azt következteti, mit némelly protestáns írók cselekedtek 
is, mintha ők szűz Máriának isteni tiszteletet adtak, vagy őt Isten 
gyanánt imádták volna, ók ekkor is tudták, hogy egyedül Istentől 
származik alá minden jó , és hogy a9boldogságos szűz tulajdon ere
jéből, mint teremtmény semmit sem adhat, semmit sem tehet, de 
a9 mindent tehető és mindent adható Ur Isten előtt esedezése által 
a9 hozzá folyamodóknak mégis sokat nyerhet. A9 szent szűz tiszte
lete olly annyira gyökerezett volt a9 magyarok szivében, hogy Beth
len Gábor fejedelem, protestáns létére is, szent Szűz képével ékeskedő 
pénzt veretett, nem merészkedvén a9 régi szokást ebben megsérteni, 

*) Szvorényi Synop. Deer. Synod, p. 124. -— 2) Péterffy Sacra 
Cone. Hung. T. I. 170.171. Schmitth Arohi Ep. Strigf. P. I. p. 192. stk
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2. 15-dik században.
A’ tizenötödik században ismét több zsinat tartatott 

Magyarországban. Győrött Kelemen püspök, ki e’ megyét 
1423—1437-ig kormányozta, megyei zsinatra az egy
háziakat összehívta. Említést tesz ezen zsinatról Schier 
Sixtus a’ magyarországi szent Ágoston rendi szerzete
sekről irt munkájában; hol Wanker János auguslinianus 
szerzetesről állítja, hogy ö Austriából a’ győri zsinatra 
meghivattatván, itt beszédet tartott, melly Schier szerint 
a’ bécsi cs. kir. könyvtárban főn is vagyon. *)

Esztergomban Széchy Dénes érsek 1449—50-ben 
zsinatot tartott. Ebben különösen az esztergomi érseki 
templom helyreállításának módjáról, és az ehhez kiván- 
taló költségek megszerzéséről folyt a' tanácskozás, mint
hogy az, elvesztvén előbbeni fényét, már az idő viszon
tagságai miatt romlásnak indult. Áz érsek a’ püspököket 
és tehetösb egyháziakat adakozásra szólitá föl, ö maga 
e’ szent czélra hyolczszáz aranyat szentelvén. A’ mint 
Dénes érsek eme’ dicséretes igyekezete V. Miklós pá
pának értésére esett, a’ magyar egyház löpapjait arra 
serkentette, hogy ama’ szent czélra kétezer aranyat, és 
az egyházi javak tizedét áldozzák.2) Ezeknek következ
tében a’ templom csakugyan előbbi ékességét vissza
nyerte, és 1453-ban Széchy Dénes érsek által be is 
szenteltetett. Az említett zsinatnak egyéb rendeletéit szinte 
homály födi. Azonban, hogy ezen zsinatban az egyház 
dicsőségére, az erkölcsiség gyarapítására több üdvös in
tézkedések is tétettek, az érsek által 1450-ben kibocsá
tott ama’ zsinati meghívó levél tesz bizonyságot, mellyel 
ő a’ leleszi és jászói prépostokhoz intézett.®)

Az egyházi rend egyházi htráhen.

·) Szvorényi Syn. Decr. Syn. p. 160. — 2) Péterffy Sacra Cone. Hung. 
P. I. p. 180. Schmitth Arclti Epp. Sírig. T. I. p. 260 — 3) Ezen 
oklevélben, mellyet Kaprinay felfödözvén Schmitthel közlött, ez pe
dig az egri püspökök életirásában nyilvánított, a9 zsinati tanácsko
zás tárgyát illetőleg következők állanak: „Quia sanctorum Patrum 
canonica sanxit authoritas, Antistites synodalem cleri suae dioece- 
seos celebrare congregationem, ut per salubres exhortationes, con
stitutiones synodales, et canonicas monitiones vitia exstirpentur, vir
tutes incerantur, actus noxii, et disciplinae aequitatisque norma di



Nevezetes ezen században, üdvös rendeletéit tekint
ve, azon zsinat, mellyel Stock János szepesi prépost az 
egyházi törvényhatósága alatti egyháziakkal, Lőcsén 1460- 
ban tartott. Stock János származására nézve sziléziai, 
Zsigmond királynak kedves embere vala, miért is előbb 
ugyan a’ sz. Péter és Pálról nevezett ó-budai, innét 
1433-ban a’ szepesi egyház prépostjának nevezte, ké
sőbb orvosává és házi társalgójává is választván őt, 
azon fényes hatalommal is fölruházta, miszerint a' sze
pesi egyházban jeles személyeknek egyházi méltóságot 
is adhatott; miután pedig II. Pius pápa a’ szepesi pré
postok zsinattartási jogát, Stock kimutatása szerint, meg
erősítette volna, a’ fönebb kitett évben .Lőcsére zsinatot 
hirdetett, mellyben, rövideden tárgyalva, következő 
hasznos és üdvös egyházi törvények hozattak: 1. A’ ke- 
resztkut zárva tartassák, annak kulcsai pedig a' plébá
nos, vagy a’ káplán őrizete alatt legyenek. 2. A’ ke- 
resztelendőre a’ viz azon időben öntessék, midőn a' ke
resztelés szavai fölötte elmondatnak. 3. A’ régibb szen
telt olaj és chrisma használata tilalmaztatik. A’ keresz
teléskor csak három keresztatya vagy anya választat- 
hassék. A’ férfigyermeknél két férfiú, és egy nő, a’ 
leánynál pedig két nő és egy férfiú legyenek jelen. 
4. A’ plébánosok a’ nagyböjt minden vasárnapján vagy 
személyesen, vagy mások által a’ püspök által föntar- 
tott föloldási eseteket kihirdessék, vagy kihirdettessék, 
melly esetekben csak a' nyert engedelem után oldozhas- 
sák föl a’ bűnösöket. 5. A’ nagyböjt első vasárnapjától 
fogva egész „Invocavit“ vasárnapig, bizonyos órában, ha
rang által a’ híveknek gyónásra való készületre jel adat-
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rigatur, status ecclesiarum, et personae ecclesiasticae reformentur, 
ne igitur de manibus nostris, qui in partem solicitudinis divina mi* 
seratione vocati sumus, subditorum nostrorum sangvis in districti 
judicii examine requiratur, habita super his una# cum venerabilibus 
et circumspectis viris Dominis, de capitulo ecclesiae nostrae Strigo- 
niensis, salubri et matura deliberatione indiximus, et tenore prae
sentium indicimus, promulgantes sanctam synodalem congregationem, 
anno in praesenti in ipsa Ecclesia nostra Strigoniensi . . sth. 
Schmitth, Ep. Agr. T. 1. p. 38·



tassék, ’s azoknak kihallgatására a’ lelkipásztor minden· 
kor készséggel legyen. 6. Figyelmeztessenek a’ hívek, 
hogy fele böjt lefolyta alatt gyónásaikat elvégezzék; la· 
nittassanak a’ gyónás módjára; és hogy a’ szent-misét 
minden vasárnap egészen hallgassák, intessenek. 7. A’ 
ki a’ böjti idő másik felében, egész husvétig, alapos ok 
nélkül gyónását, tulajdon lelkipásztoránál, el nem vég
zetté, és az Oltári-szenlségben nem részesült, az a’ tem
plomban való bemeneteltől eltiltassék, és ez a’ prépostnak 
bejelentessék. 8. A’ gyóntató ne engedje a’ bűntársat 
a’ gyónásban fölfödöztetni, sem azon körülményeket, 
mellyek annak ismeretére szolgálnának. 9. Az egyházi 
férfiú haldoklóhoz vivén a’ szentséget, a’ híveket intse, 
hogy kövelökül legyen ek ,’s ezen cselekedet által tizen
két napi búcsút nyervén. 10. Az Oltári-szentség egy  
hónapnál tovább, megújítás nélkül, ne tartassék. A* cor- 
peralek minden kántornapokban a’ papok, vagy diakónu
sok által kimosattassanak. 11. A’ boldogságos Szűzről 
nevezett külvárosi plébános, Űrnapján -szentséggel a’ fő
templomba vezesse a’ népet, ’s onnét a’ kijelelt helye
ken szent menetet tartván, térjen vissza. 12. Azon plé
bániákban, mellyekben szokás vala a’ reggeli szent-mi
sét, délesti isteni szolgálatot és a’ completoriumot éne
kelni, Űrnapjának nyolczadán a’ többi „hora“k is ének
kel tartassanak, és IV. Orbán pápának a’ jelenvalókra 
nézve kedvező engedményei kihirdettessenek. 13. A’ kik 
a’ negyedik fokú vératyafiságban vagy sógorságban; va
lamint azok is ,  kik a’ lelki vagy a’ törvény szerinti 
atyafiság házassági akadályában vannak, és ezt tudva 
házasságra lépnek, azonnal a’ hívek egyességéböl kizárat- 
lassanak; a’ templomnak egy hónap leforgása alatt har- 
mincz font viaszgyerlyát tartozván adni. 14. A’ plébá
nos a’ szószékről tanítsa a’ házasság szentségét illető 
tudományra a’ népet. 15. Mielőtt a’ házasság köttetik, 
az harmadnappal előbb a’ szószékről kihirdellessék. 16, ' 
A’ ki a’ tilos házasokat összeadja, félévig hivatalától 
fölfüggesztve legyen. 17. Valamint az is , a’ ki a’ há
zassági .akadályban levőket tudva összeadta. 18. A’ kik
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titkon házasságra kelnek, tudnillik kihirdetés nélkül, és 
nem az egyház színe és három hiteles tana előtt, bün
tetésül egy hónap alatt tulajdon egyházuknak húsz font 
viaszgyertyát kötelesek adni; ha pedig erre hasztalanul 
figyelmeztetnének, a'templomból is elliltassanák. 19. Ez 
a’ plébános által minden három hónap alatt kihirdettes- 
sék, egy marka arany és húsz font viaszgyertya bün
tetés alatt, mellyet ö a’ helytartónak, és az egyháznak egy  
hónap alatt tartozik adni. 20 . A' tilosán házasságra ke
lők a' tempiomba-lépéstöl ellillassanak, föladatlatván az 
egyházi főnek. 21. Tiltott napokon a' plébánosok ne es- 
küdtessenek, se a' házasságra senkit ne bocsássanak ; ad
vent első vasárnaptól Vizkereszt nyolczadáig; a’ septua
gesima vasárnaptól husvét nyolczadáig; és a’ keresztjáró 
hét vasárnapjától pünkösd utáni első vasárnapig. 22. A* 
házassági ügyekben, kivált midőn a’ vér-, lelki- vágy- 
törvényes atyafiság forog főn, a’ plébános a’ prépost 
tudta nélkül, két hónapig tartó hivataltól! fölfüggesztés 
büntetése mellett, ne ítéljen. 23. Midőn ő a' préposttól 
megbizatik valaki megidézése, intése, vagy az egyház
ból kizáralása végett, azt személyesen vagy pedig káp
lánja , és nem más által teljesítse. 24. Hogy az említett 
ügyekben a’ plébános kézaláirással és pecséttel erősített 
hivatalos tudósítást adjon. 25. Senki se merészeljen az 
egyházi átok alatt levők előtt szent-misét mondani. 26. 
A’ szerzetesek, különösen a’ hittől elszakadlak, vagy 
tébolgók, a’ néphez beszédet tartani, vagy gyóntatást vé
gezni ne engedtessenek. 27. Alamizsnapénzt szedni az 
esztergomi érsek, vagy szepesi prépost fölhatalmazása 
nélkül, senkinek se engedtessék. 28. Az egyháziak el- 
mellözvén a’ templomban minden illetlenséget, azt cse
lekedjék, a’ mit a’ hely szentsége kíván. 29. A’ templo
mokban, vagy lemetőhelyeken vásárokat tartani vagy 
bíráskodásokat végezni tilalmazlatik. 30. A’ gonosztevők, 
kivévén az éjjeli rablókat, vagy a’ szántóföldek pusziid 
tóit, a’ templomokból vagy temetőkből, hová menekül
tek, ki ne hurczoltassanak egyházi büntetés, alatt, melly 
rendelet a’ plébános állal többszer hihirdeltessék. 31,
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A* hí az egyháziak közül nyilvános helyeken (ekével 
játszik, vagy a’ játszóknak pénzt kölcsönöz, vagy a' já
tékon jelenvan, az a' templomból való kizáratás büntetése 
alatt fenyittessék. 32. Az egyháziak ne tartózkodjanak 
a' vendéglőkben, kivévén szükség esetében. 33. Senki, 
egyházi büntetés alatt, gyanús személyeket házánál lar- 
tarlani ne merészkedjék. 34. A’ ki ezen rendelmény el
len cselekszik, egyházi javadalmától fölfüggesztessék. 
35. Sőt ki ezek értelménél fogva a' vétkeseket büntetni 
elmulasztja, szinte büntetés alá essék. 36. Ágyasok ha
szonkereset végeit se tartassanak. 37. A’ kanonokok il
lendően jelenjenek meg a’ choruson. 38. Kar-ing nélkül 
senki se legyen. Az egyháziak mindnyájan illendően él
jenek. Csapházakat, mészárszékeket ne tartsanak, és ke
reskedést ne űzzenek. 39. A’ javadalmas egyháziak a’ 
horák elmondásában magokat az esztergomi egyház szo
kásához szabják. 40. A’ vasárnapok illendően megünne- 
peltessenek. 41. Mindegyik plébános, ha ki a' föegyház- 
hoz egy  német mérföldnél valamivel tovább van is , a' 
kereszljáró hetekben híveivel együtt ott megjelenni tar
tozik. 42. A’ javadalmas egyháziak egy óránál tovább 
a’ plébániától távol ne legyenek. A’ 44-dik szól a’ sze
pesi káptalanról, mikép tartozott az a’ prépost iránt hű
séggel viseltetni. 45-dik rendeli, hogy a’ zsinat által 
hozott egyházi törvények leiraltassanak. A’ 46-dik pedig 
szól azokról, kik a’ zsinaton jelen nem voltak. 1) A’ sze
pesi zsinat eme rendelményeit azért is készséggel szám
láltuk e l, minthogy azoknak éleibe léptetése a' vallás 
és erkölcsiség gyarapítására bő gyümölcs nélkül nem 
maradhattak ekkor, valamint azok fönlétéböl származó jó 
sikerről,.ha megtartatnak, kétkedni jelenleg sem lehet.— 
János prépost, e’ zsinat után négy évre II. Pál pápa 
megbízásából, némelly ügyek elintézése végeit, Budára 
utazván, itt földi pályáját végzé, ’s a' prépostságban 
temetletelt el. 2) 1

Αχ egyházi rend egyházi körében. ^73
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Esztergomban 1493-ban lbafalvy Tamás sz. György
ről nevezett esztergomi prépost és érseki helyettes, Este 
Ipoly ferrariai herczeg ’s Mátyás királynak Beatrix ne
jéről unokája,’s esztergomi érsek idejében zsinatot tar
tott, mellyben az egyházra nézve sok üdvös törvények 
hozatlak. Ezen zsinat töredékeit Pélerffy eg y , 1494-ben 
megjelent, de az idő viszontagsága miatt sok helyen te
temesen megrongált nyomtatásból hitelesen leirt kézirat 
után bocsátó közre; mellynek azonban hiányait, a’ nyit- 
rai zsinat szerint kiegészíteni lehet. Ama’ zsinat intéz
kedéseit Bakacs Tamás esztergomi érsek 1515-ben szinte 
megerősitette. ’)

Ezen század hanyatlásán Antal nyitrai püspök (1492  
— 1500) egyszersmind pozsoni prépost 1494-ben Nyitrán 
zsinatot tartott, mellynek rendeletéiben az egyházi élel
és hivatalra nézve terjedelmes oktatások és útmutatások 
foglaltatnak. A’ zsinat végzéseit később Bornemisza Pál 
nyitrai püspök, némelly bővítéssel 1560-ban Bécsben ki
adta. i) 2) A’ zsinat végzetei 35 fejezetből állanak, ’s a’ 
következőkről szólnak: Az első hét fejezet a’ hét szent
ségekről ’s azoknak kiszolgáltatásáról; 8. A’ tiltott idők
ről. 9. A’ házassági egybekelésről. 10. A’ házasok ki
hirdetéséről. 11. A’ szentségek illendő kiszolgáltatásáról.
12. Az egyháziak imádságáról. 13. A’ Simonjáról. 14. 
A’ temetkezésről. 15. A’ tizedekről. 16. Az egyházból 
való kizáratásról. 17. Az egyháziak öltözetéről. 18. Az 
ágyasokról és azoknak büntetéséről. 19. Az egyháziak
nak foglalkozásáról. 20. Az isteni szolgálat végzéséről. 
21. Az egyházi rendbe való fölvételről. 22. Az egyházi 
jogok bitorlóiról. 23. Az egyházi javadalmakban meg 
nem erősítettek büntetéséről. 24. Az egyháziakról, kik 
javadalmaik helyén nem laknak. 25. Ezeknek büntetésé
ről. 26. A’ végrendeletekről 27. A’ szent' czélokra tett 
hagyományokról. 28. Az egyházból kizártak kikerülésé
ről. 29. Az egyháziak ítélete elé tartozó dolgokról. 30. 
A’ kolduló szerzetes rendekről. 31. A’ föesperestek hi-
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vataláról. 32. A’ vendégeskedés tilalmáról. 33. A’ zsa
rolásokról. 34. A* megüresült plébániák törvénytelen el
foglalóiról. 35. A’ kisdedek keresztelését nyolcz napnál 
tovább halasztók büntetéséről. 36. Az ünnepek megszen
teléséről. Továbbá ugyanitt előadatnak a)  azon esetek, 
mellyeket a’ gyóntatónak tudnia szükség; bj mi huzza 
maga után a* nagyobb, és mi a’ kisebb excommunicatiot, 
és ej a’ töredelmes gyónó, az elvett jószág visszaadá
sára milly esetekben köteleztetetik. *)

H l. VALLÁSOS TÁRSULATOK.

Sí. György, Kalandas és Krisztns testéről nevezett 
társulatok.

Az erkölcsiség gyarapítására, és igy a’ közjóllétre 
halni egyik és legszebb föladata az egyház szárnya alatt 
keletkezett vallásos társulatoknak, mellyek az egyház 
kebelében mindenkor az idő által előidézett szükségek 
enyhítése vagy elhárítása végett keletkeztek. Ezen idő
szakban a’ magyar püspökök ’s egyháziak buzgalma a’ 
kor szükségeihez mért több vallásos irányú társulatot* 
alakított. Különösen említendő itt a’ sz. Györgyről neve
zett társulat, melly 1326-ban alakulván, Károly király 
által is annak szabályai megerősittettek. Hogy irányát 
közelebbről ismerjük, itt csak egy két pontját emlitend- 
jük, mellyekböl megítélhetni, milly nemes vala a’ czél, 
mellyel ezen társaság kitűzött magának. Egyik pontja 
szerint ha a’ társaság valamellyik tagja ellenség kezébe 
került, annak kiváltására mindnyáján segedelemmel já
rulni tartoztak; ha ütközetben szerencsétlenség találta 
egyiket, a’ másik segítségére sietni köteles vala; a’ sze
gényekről és alamizsnáról is vala gondoskodás, mi vég
ből különös pontot alkotának, hogy mikor és mennyivel 
segittessék a’ sínylődő -emberiség. Ha ki a’ társulatba 
lépett, de később szándokát megválloztatá, ama' köte
lességektől föl vala mentve. Ezen társulat alapítói valá-
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nak Boleszló esztergomi érsek, Miklós győri, János 
nyitrai, László pécsi, Péter boszniai, Lőrincz váczi püs
pökök és egyéb egyháziak.')

A’ liptói plébánosok által létrehozott Kalandas nevű 
vallásos társulatot Telegdy Csanád esztergomi érsek, párt
fogása jeleül, 1348-ban különös szabadalmakkal ’s ke
gyelmekkel ellátta. Iránya ezen társulatnak kirekesztő
i g  erkölcsi vala, melly az Istennek minél hivebben való 
szolgálatában állott.2)

Egerben János egri püspök a’ Krisztus testéről ne
vezett kegyes társulatot alapiiá 1386-ban, melly szinte 
a’ vallásos élet előmozdítására ezélzott. Ezen társulat 
mindig nevezetesebb lelt, minthogy a’ legmagasb ranguak 
közül is többen annak tagjaivá lettek. Maga Zsigmond 
császár és király, nejével együtt, ezen társulatba be
írta magát.4)

IV. EGYHÁZI ALAPÍTVÁNYOK.

A’ vegyes uralkodók időszakában ismét számos ne
vezetes alapítványok tétetlek a' íöegyháziak által, mely- 
lyeket ők részint az örökségkép reájok szállott vagyon
ból , részint a’ királyoktól polgári érdemért kapott, vagy  
rendes felosztás következtében maguknak meggazdálko
dott javakból teltek, ezek által az egyházi birtokot te
temesen gyarapítván.

1. Esztergomi érsekségben.
&) Tamás, Boleszlo és Telegdy érsekek alapítványai.

A’sz. Györgyről nevezett prépostság alapiitatása.
Mikó gróf 1305-ben végrendelete szerint olly föl

tétellel hagyta az esztergomi érsekségnek Hetyn és Vrs 
jószágait, hogy az érsek, lefizetvén annak becsüárát, 
birtokába léphessen. Egyébiránt a' jólelkü alapitványozó
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ezen pónzöszveget is szent czélokra kívánta fordittatni, 
mikép ez végrendelete szavaiból kiviláglik.')

Tamás esztergomi érsek 1309-ben Vaas Móricz gróf
tól Zamárd birtokot, ötven marka tiszta ezüstért örökre 
megvette, mellyröl az esztergomi keresztes vitézek fő- 
mestere és szerzete adá ki oklevelét.2) 1314-ben ugyan 
Tamás érsek, Mihály, Byhan és Domonkos esztergomi 
polgároktól Garan vizén létező malmot huszonhat marka 
tiszta ezüstért megvette.3) 1320-ban Boleszló érsek, Rosd 
családból származott Mikocha gróftól, esztergommegyé- 
ben kebelezett Chew birtokot, egyháza javára, ölven marka 
tiszta ezüstért vette meg. Az e’ fölötti szerződés szinte 
az esztergomi keresztes vitézek társulata előtt történt, 
mellyen az érsek személyében jelenvoltak: János esz
tergomi és Dömötör egri kanonokok.4)

Telegdy Csanád esztergomi érsek 1334-ben Kuth- 
lói, Rubin fiától, egy jószág-részt vett m eg, mellyröl 
ezen, és 1335-ben újólag az esztergomi keresztes vité
zek conventje által adatott ki a' szerződési oklevél. s) . i)
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i) „Possessiones meas Hetyn et Vrs vocatas in Comitatu Komariensi 
existentes lego et relinquo D.Archiepiscopo et Archiepiscopatui Strigo- 
niensi, ita tamen, quod iuxta regni consvetudinem aestimando valo
rem, seu pretium eorum solvat fratri P etro , Priori Ecclesiae Annae 
in Strigonio, et ipse Prior pretium villae Vrs expendat ad constru
ctionem Capellae Sanctae Annae construendae, quam ego personali
te r aedificare inchoavi.“  Cod. Dipl. T. Vlll. vol. 1. p. 196.— ^ „ N o 
bilis *ir Comes Mauritius de Vaas, nomine et vice Nobilis Dominae 
filiae suae Dominae Catherinae . . . Venerabili Patri Domino Tho- 
mae Archiepiscopo Strigonien. . . . pro quinquaginta marcis fini ar
genti plene ab eodem habitis et receptis, praesentibus fratre ipsius 
Magnifici Michaelis, et aliis multis consangvineis eiusdem et vici
n is , et in nullo contradicentibus, de voluntate et beneplacito, con- 
niventia et assensu benevolo, praedictae Dominae Catherinae, filiae 
suae memoratae, prout iu eiusdem procuratoriis continebatur litteris, 
se asseruit vendidisse, tradidisse, et etiam resignasse perpetuo et ir
revocabiliter per eundem possidendam.“  Cod. Dipl. T. Vili. vol. I. 
p. 362. — 3) Cod. Dipl. ugyanott p 553. — *) Cod. Dipl. ugyan
ott vol. 11. p. 269. — 5) „Sessionem ipsorum cum omnibus aedifi
ciis, et utilitatibus in villa S. Pauli . . . Venerabili in Christo Patri 
Domino Chanadino . . . Archiepiscopo Strigoniensi . . . irrevocabi
liter possidendam . . · vendiderunt et locaverunt coram nobis, nullo 
contradictofe apparente.“  Cod. Dipl. T. Vlll. vol. III. p. 755. 
vol. IV. p. 130.
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1336-ban pedig, Károly király helybenhagyásával, Nyiira- 
megyében Kendi birtokot hat marka tiszta ezüstért vette 
meg, mellyről Visegrádon adatott ki az ok levél.')

De nevezetesb Telegdy érseknek amaz alapítványa, 
mellyet δ a’ sz. Györgyről nevezett prépostság létreho
zására szentelt. Régibb időben virágzott ugyan Eszter
gomban a’ sz. Györgyről nevezett prépostság, melly a’ 
préposton kívül négy kanonokot számlált; de később az 
idő viszontagsága miatt az annyira hanyatlott, hogy csak 
egy tagot számlált. Telegdy tehát ezen prépostságot 
ujonan megalapilni ’s előbbi fényébe, visszahelyezni, sőt 
tagjainak számát nyolczra emelni magában eltökéllette, 
a’ mit 1336-ban csakugyan foganatba is vett, alapítvá
nyi oklevelét azon évben kiadván. Ezen prépostság biz
tosítására Telegdy több javadalmat szentelt, u. m. Maroth, 
Nándor, Perbelhe, Olaszi, Szepszi, Kakoth, Elefant, 
Choarth, Szerdahely, Chelecheny, Chiskek, Woysan, 
Széplak stb. javakból származó jövedelem-részt, mellyek 
az'érseket illették.2) — Továbbá Telegdy ugyanaz év
ben Szerdahely birtokért Károly királynak két száz marka 
aranyat tett le .3) 1339-ben pedig Bekétől, Jakab fiától, 
sz. Pál majorságban vett ismét birtok-részt, mellyről 
azon évben adatott ki a’ szerződési oklevél.4) Ugyan 
Telegdy az esztergomi főtemplom építéséhez olly tete
mes áldozattal járult, hogy két testvéréről reászállolt 
vagyonát is mind ide fordította.

Dömötör esztergomi érsek 1384-ben a’ Krisztus tes
téről nevezett kápolnát Esztergomban megalapítván, an
nak biztosítására Marchal, Busa, Alsó vendre falua, Vá
sáros, Teremne, Mohara, Kalnu, Kezű, Dray, Zacol, 
Sklabina, Saul, Sakal, Kasaar, Kis- és Nagy-Chilar, 
Tarnauch, Kirch, Zobor, Loch, Novák, Zeel, Chestue, 
Sagh stb. birtokok tizedeinek négyed részét adta. Eze
ken kívül pedig még tulajdon házát is a’ préposlságnak 
alapítványul átengedvén.5) '
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1) Cod. Dipl. T . Vili. vol. IV. p. 161. és 467. — 2) Cod. Dipl. ugyan-
ott vol. IV. p. 246. — 3) Cod. Dipl. ugyanott vol.*VlI. p. 288. —
4) Cod. Dipl. ugyanott vol. IV. p. 397. — 5) Cod. Dipl. T. X. vol. I. p. 159.



b) Kanizsa, Széchy és Bakacs érsekek alapítványai.
Sz. Istvánról nevezett prépostság

A’ sz. Istvánról nevezett prépostságot, mellynek 
alapítására már 1272-ben Sixfus és Valentin kanonokok 
nevezetes alapítványt tettek, Kanizsa János érsek 1391- 
ben nagyobb virágzásra emelte. Oklevelének értelménél 
fogva, Maroth, Baynotb, Ujfaln, Tythew és Moch bir
tokot annak adván;') egyedül azt tűzte ki, bogy a' ki
rályért és δ érette, mig élnek, és holtuk után lelkűk
ért, isteni szolgálat folyton tartassék.2) IX. Bonifácz pá
pa János érseknek ezen alapítványát 1394-ben egyházilag 
megerösité.3) Ezen kívül Kanizsa érsek az esztergomi 
várban, sz. István első vértanú tiszteletére templomot 
építvén, azt 1396-ban olly czélból alapitá m eg, hogy 
abban a' boldogságos Szűz tiszteletére folyton isteni 
szolgálat tartassék. Ezen egyháznak adta δ Budavárban 
létező két házát, Pilismegyében kebelezett Ákospalota 
és Bayon birtokokat, mellyek sajátjai voltak. Ezen ado
mányait 1418. költ oklevelével ismét megerösité. Továbbá 
ugyan Pilismegyében Zamárd birtokot a’ hozzátartozó 
szigettel együtt, mellyet pénzen vásárlott, és Ipoly vi- 
zén egy általa épített malmot, és még niás ingatlan jó
szágokat is ezen czélra szentelvén, mikép ezeket az em
lített alapítványi oklevélben elszámlálá.4)

Kanizsa érsek idejében az említetteken kívül, Esz
tergomban tizenkét egyházi férfiú nevelésére tetemes ala-
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i) „Insuper adiicimus, quia Princeps Serenissimus Rex Hungáriáé Sigis- 
mundus etc. nostrorum fidelium seruitiorum intuitu villas et praedia 
nostrae donauit ecclesiae supradictae, quorum nomina sunt haec: Ma
roth, Bayoth, Vyfalu, Sythen, item duas possessiones habitatoribus 
destitutas in Comitatu Strigoniensi existentes; item Moch in Comi
tatu Kaniarieu9i sitiiatam et habitam, quarum donationum ob respe
ctum partim de prouentibus et bonis ad mensam Archiepiscopalem 
spectantibus, partim vero de propriis bonis nostris Praeposituram 
sancti Stephani fundavimus et dotavimus Ecclesiam.“  Cod. Dipl. T. 
X. vol. I. p. 700. — 2} Cod. Dipl. ugyanott p. 695 — 3) „Unam 
praeposituram et sex canonicatus ac totidem praebendas eadem au
ctoritate fundavit, ipsasque Praeposituram et Canonicatum ac Prae
bendas . . . sufficienter dotavit.“  Cod. Dipl. T. X. vol. II. p. 196 
stb. — 4) Cod. Dipl. ugyanott p. 361. és T. X. vol. VI, p. 144.



pitvány tétetett, mellyet 1406-ban Zsigmond király 
is megerősített.

Széchy Dénes érsek 1465-ben az esztergomi fő
egyháznak, alapjából leendő fölépítésére, nyolcz száz ara
nyat hagyott, mellyet később Mátyás király a’ háborúk 
szükségeinek rögtön kívántaié fedezésére fölhasznált. ') 
IV. János érsek, ki 1489-ben mint salzburgi érsek halt 
meg, az esztergomi egyháznak tetemes kincset hagyott. 2)

Bakacs Tamás érsek Esztergomban az általa épített 
kápolnának 1520-ban, vógrendeletileg, Zynyer birtokol 
hagyta ,3) melly kápolna sok viszontagságok után is Esz
tergomban fönáll.

Az elszámlált alapítványokon kívül ez időszakban 
még említendő, Péter esztergomi és pozsoni kanonok 
alapítványa, mellyet ö az Idvezilöröl nevezett pozsoni 
egyházban örökös misére hagyott.4) Tamás és Boleszló 
esztergomi érsekek Zolnán plébániát alapitának, melly- 
ről 1347-ben az esztergomi keresztes vitézek társulata 
adá ki az oklevelet.5) Miklós aradi prépost és eszter
gomi kanonok tulajdon curiaját épületekkel, és sz. Erzsé
bet tiszteletére épített kápolnával, az esztergomi kápta
lannak hagyta, mellyet az, 1380-ban Küküllö (Kykyllew)
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i) L. Bonftn Dec. IV. L. I. — 2) „Reliquit apud sedem Metropolitanam 
multa clenonia in auro et argento et Iapidibus pretiosis.“  Schmitth 
Archiep. Strig. P. H. p. 6. — 3} ,ltem possessionem meam Zynyer 
in Comitatu Simeghiensi cum castello, ac omnibus, et singulis oppi
dis, villis, nonis, tributis, teloniis, promontoriis, vallibus, pascuis, 
sylvis, nemoribus, piscinis, etc. lego capellae meae Beatissimae Vir
ginis Mariae Annunciationis in dotem perpetuam, pro servitiist Divi
nis jugiter in ea continuandis.“  4) „Pro Capellani sustentatione ad 
dictae Missae onus subeundum, ordino, dispono duas vineas meas; 
qnafuni una sita est in Holmey, iuxta vineam Teuffiiukesy, et alia 
sita est in opposito Meynoldssprun, quae vocatur Groseer. Item qua- 
tuor libras reddituum super domum meam . . . item allodium meum 
situm foris civitatem . . . item triginta tres libras denariorum Vien
nensium . . .  de quibus per Dominum Joannem longum, et Magistrum 
Paulum comparata est domus, cum agris et horto olerum , pro duo
decim libris denariorum; residui vero denarii in structuram ejusdem 
domus exponentur pro capellano eodem- Item breviarium meum, ct 
speciales missas, item unum Calicem , integrum ornatum, cappam, 
crucem, et omnia alia Sacraria, et unum librum inissalein. stb.“  Cod. 
Dipt. T. Vili. vol.lV.p. 534. -c- 5) Cod. Dipl. T. IX. vol.l. p. 543.



János föesperestnek adott át javadalmai.') Henrik, a' bol- 
dogságos Szűzről nevezett nj-pusztai egyház plébánosa, 
sz. Mihály főangyal tiszteletére kápolnát építvén, annak 
örökös alapítványul malmot, földeket stb. ingatlan jószá· 
got adott, miért Bonifácz pápától azt kérte k i, hogy 
ezen egyházi javadalomra ő , és utódjai nevezhessenek 
le lkészt.2)

2. Kalocsai érsekségben.
László, Gábor és Frangepán érsekek alapítványai. 

Ez időszakban a’ kalocsai érsekség több jószágnak 
jött birtokába, mellyel;et László érsek a' káptalan egyet* 
értésével Tamás erdélyi vajda jószágaival cserélt föl. A* 
kalocsai érsek Tamás vajdának adta: Rimaszombat, Ba
nya, Pokrag, Chisolth, Mayno, és mindazon jószágokat, 
a’ mellyel; ezekhez tartoztak; Tamás vajda pedig az ér-- 
sekségnek adta: Gerech, Thoulfalu, Chalanus, Lugos, 
Baturfajva, Gymnlcbin, Venechia, Zurduk, Lázárfalva, 
Chamana és Zuchi jószágokat, Ezen birtok-csere a' ja
vaknak egyik és másik részre alkalmast) fekvése miatt 
történt. Megerősítő azt Károly király 1334-ben.3) Gábor 
érsek Czobor grófoktól Hethes birtokot, Banzoka pusz
tát, és Gergely, Zakó, és Aranyad birtok-részeket meg - 
vévén, azokat 1478-ban, végrendelete értelménél fogva, 
a’ kalocsai káptalannak hagyta.4) Frangepán György ér
sek 1521-ben pedig a’ sz, Ferencz rendi szerzeteseknek 
ezer aranyat hagyott. *)

3, Egri püspökségben.
ft) Telegdy észt. érsek, és Péter prépost ,

Telegdy esztergomi érsek, előbb egri püspök, az 
egri káptalannak 1331-ben egy birtokot, mellyet ö·előbb 
pénzen vásárlóit, örökösen ajándékozott.6) I)

I) Cod. Dipl. T. IX. vol. V. p. 412. — 2) Wagner Anal. Seep. P. I. 
p. 270. — 3) Katona Hist. Eccl. Coloc. P. 11. p. 487. Pray Hier. 
Hung. P. II. p. 171, Hol Pray Robert-Károly kirrflylyal történtnek 
lenni állítja e* cserét, a’ mi a?· oklevél tartalmával azonban meg nem 
egyez. — 4) Katona Hist. Metr. Eccl. Coloc. P. I. p.452. — í>) Ka
tona ugyanott p. 513. — ej „De patrimonio nostro, emtionis titulo 
comparatam.“  Schmitth Ep. Agr, T. 1. p. 259.
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Péter egri prépost, végrendelete szerint ugyan 
1331-ben az egri káptalannak, örökségkép reászállott, 
Rozvágy jószágát hagyta.')

b) A’ boldog ságos Szűzről nevezett egri
alapiitatása Rozgon püspök által.

Midőn sz. István király az egri püspökséget és káp
talant alapította, egyszersmind kél prépostságot is állí
tott Egerben; a’ kis-prépostság 1241-ben a' tatárok 
pusztítása alkalmával egészen megszűnt, úgy hogy a' 
későbbi korra annak csak emléke maradt. Rozgon Péter 
az egri püspökségre emeltetvén, ezen prépostság létre
hozásán és megalapításán törekedett, a’ mit 1430-ban 
csakugyan teljesített is. Előbb ez zempléni prépostság. 
nak neveztetett, de miután Rozgon a’ várbeli főtemplom
hoz a* boldogságos Szűz tiszteletére kápolnát építtetett, 
a’ prépostságot is erről nevezte e l, miért az most is 
„Praepositura Beatae M. Virginis de castro Agriensi“ 
nevet visel. Hogy pedig ő ezen prépostság állását bizto
sítsa, a’ káptalan egyetértésével Kis-Tállya és Novay 
birtokot, melly a’ székesegyház javához tartozott, min
den jövedelemmel együtt, ezen prépostság alapítására 
fordította. Mivel azonban az egyház illykép megkárosit- 
tatott volna, ama’ jószágok fejében, az,egri püspökség
nek Solymos, Lentpataka, Kompollh, Kápolna, Dob, 
Benedektelek saját jószágait örökösen adományozta, mi
kép ezt alapítványi oklevelében ki is fejezé. A’ prépost
ság ama’ javaknak most is birtokában vagyon.* 2)

1 8 2  \ e g y e »  uralUotlók l4ÍM«k>·

I) ^Portionem suam, quam habet in possessione sua Razuad (Rozvagy) 
vocata, in comitatu Zempliniensi existentem, a primaevis suis paren- 
tibus ipsum haereditarie contingentem, et devolutam ad eum, cum 
quodam loco molendini emtitio, in villa capituli Almagyar vocata, 
super fluvio Egur existente, et aliis utilitatibus et pertinentiis suis 
universis, pro remedio animae suae . . . praefhto honorabili capitulo 
Agriensis Ecclesiae, iure perpetuo et irrevocabiliter possidendum et 
habendum (legavit)“  . . . Cod. Dipl. T. VIII. vol. 111. p. 547. —
2) „Quia“ úgymond ,,iuxta sacras sanctiones, Praelati et Episcopi 
Ecclesiarum Cathedralium possessiones Ecclesiarum, quibus praesi
dent, alienare, et jn usus alienos vertere sine manifesta recompense 
prohibentur, in recompensam igitur dictarum possessionum, videlicet



4. Erdélyi püspökségben.
Kilián kanonok, András,István és II. András .

püspökök alapitvátn/ai.
Kilián erdélyi kanonok, törvénytudomány doctora és 

filesdi főesperest, 1301-ben telt végrendelete szerint, 
Nagylak saját birtokának felét, mellyel pénzen szerzett, 
az erdélyi káptalannak hagyta, mellyröl Péter erdélyi, 
püspök adta ki oklevelét.')

András erdélyi püspök, Mikud bán (iától, Fejérme
gyében kebelezett, Újvárt az egyház részére örökösen 
megvette, az e’ fölötti törvényes egyezkedés 1316-ban 
Péter erdélyországi alvajda, Forró Mihály, Kernén Már
ton és többek előtt vitetett végbe. Noha pedig a’ vett 
jószág csak száz ölven marka tiszta ezüstre becsültetelt, 
mindazáltal a’ püspök, tekintvén az eladók csökkent álla
potát, a’ becsen túl még száz hatvan markát adott, sőt 
egy ideig a' jószágból a* tizedet is átengedte neki, mi
kép mindezek a' fönebbiek előtt költ, és általuk kiadott 
oklevélben terjedelmesen előadatnak.2) 1318-ban Gáld 
nemesektől Fejérmegyében, Bervey birtok-részt hetven 
nehéz marka ezüstért vette meg a’ püspök; 1320-ban 
pedig a' kublusi nemesek (nobiles de Kublus) Kolosme- 
gyében fekvő Kublus birtokot hatvan marka ezüstért ad
ták el a’ püspöknek. II. A n d rá s püspök alatt 1346-ban 
a’ galdi nemesek, Fahíd szomszédságában fekvő jószá
gukat húsz marka ezüstért adták el az erdélyi egyház
nak. Istv á n  püspök 1402-ben a’ szent keresztről neve
zett ’s általa már .előbb megalapított egyházi javadalom
nak, ismét némelly fekvő jószágot adományozott.3) 1403- 
ban pedig ugyan ennek Tywis birtokot adta. * i)

Αλ  egyházi rend egyházi körében. J8 3

Kis-Tállya et Novay, modo, ut praefertur, dictae capellae in dotem 
assignatarum^ quasdam possessiones nostras proprias, et aquisitas. 
(t. i. a’ fonnevezetteket) Ecclesiae nostrae . . . damus.“  Schmitth 
Episc. Agr. T. 1. p. 13. Cod. Dipl. T. X. vol. VII. p. 279. stb.

i) Szereday Ep. Transsyl. p. 56. — *) Szereday Ep. TranssyJ. 
p. 65—66, — 3) Cod. DipU T. X. vol. IV. p. 172.



5. Győri püspökségben.
Miklói, Kálmán, Péter, Dömötör és Orbán püspökök 

alapítványai.
Győrmegye főpásztorairól, noha e’ megyét illető 

számos oklevelet az idő fölemésztett, több adatot mégis 
följegyezve találunk, mennyire törekvének gyarapítani 
az egyház érdekét alapítványaik állal. Miklós püspök a' 
remete sz. Pál rendi szerzetesek számára a’ jenői, vagy 
később tüskevári kolostort 1311-ben alapította, mellynek 
négyszeg kövekből tett roppant épületéi még a' mnlt 
század elején Károlyi Lőrincz skardoni püspök, és győri 
nagy-prépost és püspöki helyettes, a' megyének egyházi 
látogatása alkalmával, épségben látta.1) Kálmán püspök 
1360-ban Szombathelyen a' sz. Ferencz rendiek kolos
torát alapította; a’ győri egyház őrkanonokjának pedig 
Körtvélyes és Köpcsény tizedeit alapítványul adta. Péter 
püspök 1377-ben az éneklő kanonokságra lett alapítványt. 
Csupor Dömötör püspök 1480-ban a’ győri székesegy
házban sz. Dömötör tiszteletére „al(aria“t alapított. 2) 
Dóczy Orbán püspökről, Mátyás király kincstárnokáról, 
Bonfin, ez időbeli történetíró a’ legszebb dicsérettel em
lékezik, mikép minden jövedelmét az egyház és polgári 
állomás boldogitására szentelte.3)

6. Nagyváradi püspökségben.
Imre, Telegdy (észt. érsek prépostságot And

rás és Valentin püspökök alapítványai.
Imre püspök a' belényesi aranybánya jövedelmének 

harmad részét 1317-ben a' káptalannak adományozta. *) 
Telegdy esztergomi érsek, előbb nagyváradi prépost, 
Nagyváradon a’ boldogságos Szűzről nevezett egyházban, 
prépostságot hat kanonoksággal alapított, ugyanazon egy
házban három „altaria“-t is alapított.5) * IV.

*) Specillum Jam·. Eccl. p. 56. — 2) Ugyanott p. 60. 62. — 3) „Tem
pla aedesque magnificas erigebat, suas Ecclesias superbis non modo 
aedificiis, verum etiam aureis vestibus scyphisque argenteis mirifice 
exornabat.“ Bon fin Dec. I. L. I. p. 4· — 4) Cod· Dipl. T. IX. vol.
IV. p. 595. — δ) „Item Chanadinus, olim Praepositus Ecclesiae no-
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András püspök 1338-ban Nagyváradon Nagy Páltól 
és Chuha Miklóstól fekvő jószágot vett, mellyet később 
a’ szent Annáról nevezett, ugyan általa alapított nagy
váradi apáczáknak adott.') Valentin püspök 1495 ben 
végrendelelileg az egyháznak három birtokot hagyott, 
mellyet Ulászló király, Domonkos püspök, Valentin utód
jának kérelmére, még azon évben királyi hatalmával 
megerősített.* 1 2)

7. fé c s i püspökségben.
Miklós és Valentin püspökök alapítványai.

Miklós püspök Pécsett kápolnát építtetvén, annak 
örökös megalapításául jószágot adott, mikép ez VI. 
Incze pápának 1355-ben költ ’s a’ kápolnának búcsúkat 
engedő oklevelében foglaltatik.3) Valentin püspök Alsan- 
ban az eretnekek és hittelenek -közölt, tulajdon örökségi 
jószágán, sz. Ferencz tiszteletére nagy költséggel tem
plomot építtetvén, azt megalapította, mikép ez XI. Ger
gely pápának 1376-ban költ okleveléből kiviláglik. 4) 
Említendő itt, hogy Kuthas Mihály faddi plébános, mi
vel a’ török háború alkalmával két ezüst kehely és egy  
szentségtartó a’ templomból elveszett, ugyanezen egy
háznak 1427-ben tulajdon fekvő jószágát örökre ha
gyományozta. 5)

8. Zágrábi püspökségben.
Ágoston és János püspökök alapítványai.

Ágoston zágrábi püspök, János és Miklós birtoko
soktól egyháza számára fekvő jószágot vett, mellyet
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strae, tandem Archiepiscopus Strigoniensis de consensu Episcopi, at
que nostro, Ecclesiam sanctae virginis minoris de iuxta porticum Ec
clesiae nostrae erexit in collegiatam, instituens in ea Praepositum et 
sex canonicos, ut eidem et Ecclesiae serviant. Aedificavit et donavit 
etiam tria altaria sita in dicta Ecclesia nostra.“  Batihyaui Leges 
Reel. T. 111. p 257.

1) Keresztury Hist, vicist. Ep. et Cap. Magn. P. 1. p. 144.—
2) Pray Hier. Hung. P. II. p. 185. — Koller Hist. Ep. Quinque-
Eccl. T . III. p. Ő3. — 4) Ugyanott p 175. — Cod. Dipl. T,
X. vol. VI. p 906.



Robert-Károly király is 1313-ban oklevelével megerő
sített. ') Guerche János zágrábi főesperes, ezen korban 

'je les irományairél is nevezetes férfin, 1347 körül a' 
növi plébániát alapitá.2) János püspök Nagy-Kemlek vár
ért, a’ törökök elleni háború alkalmával, Zsigmond ki
rálynak 1427-ben tizennégyezer aranyat adott; a’ király 
ekkor fölfaalalmazta a’ püspököt halála esetében ezen jó
szágról úgy rendelkezhetni, hogy ha a' király azt vissza
váltani akarná, 14000 arany letételével visszaválthassa, 
de világi annak birtokába ne jöhessen.3) Nevezetesek 
János püspöknek jótékony czélokra tett alapítványai. 
Arany és ezüst ékességéinek felét a’ zágrábi, másik fe
lét pedig a’ pécsi egyháznak hagyta, a’ kelyheket és 
egyházi ékességeket pedig a’ káptalan rendelkezésére 
bízta. Kővárt, Kapronczát, Szentpélert, mellyeket Zsig
mond királytól tízezer forintban bírt, a' zágrábi egyház
nak, nemkülönben Kemlek várat is a’ zágrábi egyháznak 
hagyta. Ezeken kívül még egyéb alapítványokat is tett, 
miként ezt 1433-ban alkotott 's minden tekintetben ne
vezetes végrendeletében olvashatni.4)

9. Sz. Benedek rendi apátságokban.
Boldogságos Szűzről nevezett kolostor alapiitatása;

Borsmonostori és egyéb apátságok gyarapodása.
Eberhárd gróf és Menyhárt sioni plébános, a' sz, 

Benedek rendi szerzetesek számára Szepesben kolostort 
alapítván, azt a’ boldogságos Szűzről nevezték el; Ta
más esztergomi érsek pedig 1314-ben ezen alapítványt 
főpapi hatalmával ollykép erősité m eg, hogy a' kolostor 
elöjárója a' garanmelléki apáttól függjön.5)

A' borsmonostori apátság ez időszakban Egyed Im
rétől, keresztény szeretet gyakorlatáért, jószágot kapott. 
Ezen nemes férfiú ugyanis örökös nélkül lévén, hosszas 1
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1) Kerchelich ezeket jegyzi meg Ágoston pjispökről: „Basilicam repe rat. 
et praeteritis tumultibus spoliatam supellectile ornat, instruit/ 4 Ker
chelich Hist. Eccl. Zagr. p. 102. — 2) Kerchelich Not. Praei, p. 
413. — 3) Kerchelich Hist. Eccl Zagr. p. 163. — «) Ugyanott p. 
165. — 5) Cod. Dipl. T. VII!. vol. I, p. 547.



és gyötrelmes betegségében ezen kolostor falai közt 
keresett vigasztalást és menedéket, a' mit föl is talált, 
minthogy az apátság őt minden szükségeiben szeretettel 
ápolta. Hogy tehát háláját megmutassa, Sopronmegyében 
kebelezett Egyed nevű jószágának felét 1314-ben örö
kösen ezen apátságnak adta.1) De az apátságok is a'javak
ban megfogyatkozott kolostorokat többszer segítették: 
igy a’ garanmelléki apátság a' monyoródí, kolosmonos- 
lori, bulchi, bisserei, és bélai kolostorokra négyszáz 
arany forintot költött, mellyet később ugyan ezen kolos
torok az előbbinek visszafizettek.2) A’ zobori apát 1349- 
ben pedig a’ nyitrai tizedért Keer jószágot adta az esz
tergomi érsekségnek. *)

10. Premonstrati prépostságban.
Csornai prépostságban tett alapítványok.

A ’ csornai prépostságnak, István zágrábi püspök, 
mivel ősei ezen kolostor falai között nyugodtak, Karach- 
földet, vagy máskép Kis-Kolos, és Sz.-Pályi saját birto
kait 1373-ban minden javaival együtt örökösen adta, mi
ről a’ csazmai káptalan által adatott ki a’ hiteles okle
vél. 4) Ugyanezen prépostságnak 1404-ben Kanizsa János 
esztergomi érsek, és testvérei, Baráthy, Aleghe, és 
Gyarmalh birtokokat örökösen adták, a' mit Zsigmond 
király szinte megerősített.5)

11. Remete sz. Pál szerzete.
Jenői, középnémeti, remetei, egermelléki, viliéi, gyula- 

fehérvári, kápolnai, pókafalvi, visegrádi stb. kolosto
rok alapittatása

Remete sz. Pál szerzete, mint eredetileg magyar 
szerzet, ezen időszakban legnagyobb hajlamot tapasztal- * IV.

i) „Postquam divina volente clementia pedum ac manuum et ceterorum 
membrorum truncatione et contractione foret plagatus, semper in mo
nasterio de Borsmonostra, per Abbatem et conventum ejusdem loci, in 
cunctis suis necessitatibus sufficienter et decenter fuisset constitutus 
. . Cod. Dipl. T. Vili. vol. I. p· 549. — 2) Ugyanott vol IV. p 
6 0 4 . _  3) Cod. Dipl. T. IX. vol. 1 p. 704. — 4) Ugyanott vol.
IV. p. 515. — s) Ugyanott T. X. "vol. IV. p. 340. és vol V. p 31 ■·
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ván, hatalmas pártfogókat számlált. A’ királyok, püspö
kök és tehetős világi nagyok, ezen, erényes élettel és 
tudománynyal ékeskedett szerzetnek javára több helye
ken nevezetes kolostorokat alapítónak. Legfényesb dicsé
retekkel illetik e ' rendet az ez időbeli írók, okleveleik
ben pedig a’ fejedelmek, mint Roberl-Károly, nagy Lajos, 
Mátyás király és többen, kik ezen rendi szerzetese
ket kitünőleg pártfogolták.')

Miklós győri püspök Mária-Magdolna tiszteletére Je
nőn, vagy máskép Tormován ezen rendnek már 1311- 
ben kolostort alapított, fekvő jószággal pedig később is 
gyarapította a z t ,2) utódja Kálmán püspök 1361-ben szinte 
jótevője vala ezen kolostornak.3) Hernád szigeten Aba- 
ujvármegyében a’ közép-német-völgyi kolostori 1319- 
ben Egyed, ugyanezen rendi szerzetes alapította.4) A’ 
remetei kolostort, mellyel a' rend keletkezésének első 
éveiben a’ zágrábi káptalan alapított, 1347-ben ugyanaz 
ismét több javakkal gyarapította.5) Eger mellett Miklós 
egri püspök 1347-ben Mária-Magdolna tiszteletére ala
pított kolostort, az általa épített templomban pedig a* * 
boltozatot Csanádi Kelemen kanonok tetemes költséggel 
meslerileg készíttető e l .6) A* patachi kolostor, melly ezen 
rend kolostorai közt első vala, 1371-ben maga erejéből 
fekvő jószágot vett.7) A’ viliéi kolostort Ungban, Sze- 
rednye mellett, egy nagyváradi kanonok és ennek test
vérei 1380-ban alapiták. ®) Gyulafejérvárott Goblin er
délyi püspök 1384-ben alapított e’ rendnek kolostort. 9) 
Kápolnán Lukács nagyváradi püspök 1398-ban;,0) Póka- 
falván pedig László szebeni prépost 1416-ban. ") — Bene
dek zágrábi püspök ezen rendnek Alsó-Novák birtokot 
1447-ben örökös alapítványul olly czélból adta, hogy
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1) Pongrácz Triumphus Pauli p. 19. 20. — 2) Fragm. Panis Corvi Pro- 
toeremitici p. 109. — 3) Cod. Dipl. T. IX. vol. III. p. 174. ■— 4) Ap
pend. ad Syn. TjTn p. 128 edit 1667. — -r>) Fragmen panis coni
protocmeremitici p. 84 és 127. és Cod. Dipl. T  X. vol. VI p. 29. 
— *) Fragmen panis p. 127. és Pázmán Append, p. 123. — D Cod, 
Dipl. T . IX. vol. IV. p. 364. — ») Ugyanott vol. VII. p. 426. —
·) Pázmán Append, ad Syn. p. 124, — I0) Ugyanott p, 124. -—
n) Fragmen panis corvi stb, 187.
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lelke üdvéért évenként isteni szolgálat tariassék; Tamás 
püspök pedig Sternice pusztát adta ugyan e’ czélból. ') 
Visegrádon sz. András tiszteletére 1497-ben Tamás esz
tergomi érsek alapított kolostori ezen szerzetnek.

De a’ fejedelmek és az országnagyok is kitűnő ke
gyelemben részesítették e’ rendet, midőn annak számára 
több kolostort alapitának, jelül: mennyire bírta c’ szer
zet azoknak bizodalmát. Nagy Lajos király a’ nostrei ko
lostort 1352-ben, a’ marmarosit 1363-ban, a’ tbalitPo- 
zson mellett 1377-ben, a’ budait 1382-ben alapitá; Konth 
Miklós nádor 1361-ben Csatkán Veszprémmegyében, Zá
polya Imre gróf 1470-ben Tokajban; István erdélyi vajda 
1474-ben Csáktornyán; Mátyás király 1475-ben Sámbo- 
kon 's ugyanez évben Csulhon is; Kinisy Pál 1483-ban 
Vásonyban; Drugelh gróf 1484-ben Ungváron; Perényi 
Imre nádor 1502-ben Terebesen alapított ezen szerzetes 
rendnek kolostort. A' szent élet és tudomány állal olly 
nagy hírre emelkedtek ezen magyar szerzetesek, hogy 
V. Miklós pápa 1454-ben Romába meghívta őket, és sz. 
István király által itt alapított egyházat az ö gondjuk 
alá bízta; 1492-ben pedig a’ portugallusi szerzetesek is 
a' magyarországi provincziához kapcsolták magukat.2 >

12. Sz. Ferencz rendi szerzetesek.
Ezen korszakban a' sz. Ferencz rendi szerzetesek

nek nagy számmal voltak kolostorai. A ’ magyar korona 
alatt négy provincziát, u. m. dalmatiait, melly huszonkét, 
boszniait, melly negyvenegy; raguzait, melly kilencz; 
és magyart, melly hetvent, és igy öszvesen száznegy
venkét kolostort számlált, mellyek közül most-is még 
sokaknak birtokában vagyon. A' föpásztorok óllal segít- 
tetve keletkezett jelen korszakban szinte néhány szer 
zetes-koloslor. Telegdy esztergomi érsek Telegden, sa
ját jószágán 1335-ben;3) Kálmán győri püspök Szombat
helyen 1360-ban alapított kolostort.4) Kanizsa János esz- I)

A z e g y h á z i  r e n d  e g y h á z i  U S ré b e n .

I) Fragmen panis corvi p. 211. — 2) Triumphas Pauli p. 433. — 3) 
ΡΛκηηιι Appetii, ad Syn. Dioc. p. 119. — 4) Schönvisner Aut. Sa- 
bar. p. 257.



tergomi érsek Kanizsán ugyan e’ szerzet számára 1 4 1 8 -  
ban állított kolostort.') Egyéb kolostoraik is, mellyek e’ 
században emelkedtek, a’ főpásztorok és hivek buzgal
mát dicsőén tüntetik elő.

13. Carthasiánus szerzetesek.
A’ carlhusiánus szerzetesek „Lapidis refugii“  kotos-, 

tora, melly már 1299-ben, III. András király uralkodása 
alatt, Márton, vagy mint némelly oklevelekben iratik, Már
kus izsáki plébános által kezdett alapittatni, ez időszak
ban tökélyre vitetett, midőn 1305-ben a’ kér. sz. János 
tiszteletére a’ kolostor és templom alapkövét ugyan Már
ton plébános letette.2) Ezen rend birtoka idővel maga szer
zeményei által mindinkább gyarapodott. 1307-ben Chyba 
unokáitól, János és Lászlótól fekvő jószágot vett,3) ugyan
ekkor húsz igás földet Orbán és Pál grófoktól, melly 
vételekről a’ szepesi káptalan 1307-ben adá ki okleve-- 
lé t.4) 1310-ben Konrád, ezen kolostor elöljárója, Márton 
plébánossal olly kérelemmel járult Pál szepesi prépost
hoz, hogy pártfogása által ezen szerzetet ő is gyámo- 
lilsa, a' mi meg is történt, mert Pál prépost a’ kápta
lan egyetértésével, és Tamás esztergomi érsek helyben
hagyásával, őt illető némelly tizedeket ugyan 1310-ben 
ezen kolostornak engedett által, egyedül azt óhajtván, 
hogy bizonyos időkben a’ szepesi kanonokok lelkeiért 
sz. mise tartassék, a’ mit egész eltöröltelésig híven tel
jesített is e’ szerzel.3) Ugyanezen rendnek sz. Antal- 
völgyröl nevezett kolostora 1330-ban nyolczvannyolcz 
marka ezüstért fekvő jószágot vett.®) * 11
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1) Pázmán App. ad Syn. Díoec. p. 119. — 2) Wagner Analecta Seep. P.
11. p. 71—72. — 3) „Quadraginta ingera terrae arabilis regiae men
surae, et pratum medium continens . . . pro undecim marcis fini ar
genti“  — 4) Cod. Dipl. T. Vili. vol. I. 243 és 404. — 5) Vagner 
Anacleta Seep. P. 11. p. 73. Katona Hist. Crit. T. Vlll. p. 200. — 
β) A9 carthnsiánusok hazánkban hat kolostornál többel nem bírtak; 
ezek közt egyik legnevezetesb vala a9 lövöldi, nie Ilyet 1352-ben 
nagy Lajos király bőkeziileg alapított. Ezen kolostor a9 haza szük
ségeinek fedezésére állandóan szép áldozattal járult, midón annak vé
delmére folyton kétszáz katonát tartott. Cod. Dipl. T. Vlll. vol. 477.



14. Apáczakolostorok.
A’ sz. Domonkos rendén levő sz. Margitszigeti apá- 

czák kolostora ez időszakban tetemes javakkal gyarapo
dott, mert ezen intézetbe főranguak közül is többen lép
vén, örökségkép reájok szállott javaikat annak általirták. 
Nevezetes alapítvány nyal gyarapította 1309-ben ezen 
apáczakolostort Csáky Móricz sz. Domonkos rendi szer
zetes, ki örökségi jószágát ezen kolostornak adta, ') 
mellyet Robert-Károly király 1323-ban királyi oklevelé
vel szinte megerősített.i) 2 * * * * * *) Csáky sok viszontagságon ment 
keresztül, míg a’ szerzetes rendben, szünteleni vágyó
dása egyetlen czéljánál, lelki nyugalmát *s boldogságát 
föl nem lelte. 0  a’ híres Csáky családból vette szárma
zását , atyja Dömötör bán volt. Gyermekségétől fogva 
szerzetes életre hajlandósága lévén, azt sokáig el nem 
érhette. Szüléi ösztönzésének engedvén, Amadé nádor 
leányát feleségül vette; de minthogy neje is rokon in
dulata vala , három év leforgása után, mindketten 
kolostorba kívántak lépni. Csáky tehát Győrött a’ sz. 
Domonkos rendi szerzetbe avattatott, neje pedig a’ Mar
gitszigeti ápáczák kolostorába lépett. Ekkor adá át ama’’ 
jószágát ezen kolostornak, mint a' fölhozott oklevél bi
zonyítja. De ezután sem lehetett ő tökéletes békességben.

i) A9 győri káptalan illykép adá ki erről oklevelét: „Capitulum Jauri-
nensis Ecclesiae Vniuersis Christi fidelibus, praesentes litteras inspe
cturis, salutem a Domino sempiternam. Ad vniuersorum notitiam ha
rum serie volumus pervenire , quod frater Mauricius de Ordine fra
trum Praedicatorum, filius quondam Demetrii bani de genere Chak,
vnacum fratre Ladislao Priore dicti Ordinis de Conuentu Jaurinensi,
ad nostram accessit praesentiam, et idem frater Mauricius, quandam
possessionem suam Papuch vocatam, cum omnibus vtilitatibus, et per-
tinentiis, quae in toto et viniversali ipsam possessionem contingunt 
pro dote, et dotalitiis Dominarum, videlicet Dominae relictae Chák 
bani et dominae consortis suae, iam in praedictum ordinem'receptae, 
relictae filiae scilicet Omodei Palatini, sororum de insula Virginis 
gloriosae Budensis, eisdem Dominabus dedit, contulit, ac pacifice 
possidendam assignauit. In cuius rei memoriam, et perpetuam firmi
tatem praesentes concessimus litteras nostro sigillo roboratas. Datum 
die Sabbathi infra octauam Epiphaniae Domini anno eiusdem MCCC1X. 
Magistro Ladislao Praeposito, Matthia Lectore, Stephano Custode Ec
clesiae nostrae existentibus.“  — 2) Cod. Dipl. T. VIII. vol. I. 363. 
és vol. II. 444.
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Amadé nádor ezen tettben leánya megvettetésél gyanít· 
ván, Csákyt alattomban elfogatá, és őt, nejével leendő 
együttélésre kényszerűm akarta, miután pedig a’ fenyege
tések nem használtak lömlöczbe is záralá, hol, némelly 
írók szerint, másfél évig sinlödölt, föltétele mellett állha
tatosan megmaradván. Utóbb Bolognába ment, honnét ké
sőbb ismét visszatérvén, Győrött 1336. mart. 20-kán 
szent hírben halt m eg .')

Ezen apáczakolostor iránti részvét és tisztelet ez 
időszakban nagy volt, mert az ország különféle részéről 
szent áhítattal annak látogatására számosán jövének, a' 
hátalmasbak pedig egyházi ékességekkel és javakkal 
ajándékozták azt meg. Robert-Károly király neje Erzsé
bet 1308-ban telt végrendelete szerint a’ kolostornak 
száz forintot hagyott, 's a' Krisztus testéről nevezett 
kápolnában kívánt ellemellelni, mellyel ö férjével együtt 
e' szigetben épített. Az említett apáczák háborilhallan 
birtokában voltak ezen szigetnek, és az ebben létező ko
lostornak, mig a' szerencsétlen mohácsi ütközet után 
Budát a' török meg nem hódította. Ekkor ők is elhagy
ván előbbi lakásukat, Nagyszombatban kerestek menedé
ket, hol a' kér. sz. Jánosról nevezett kolostor engedte
tett nekik lakásul; de innen 1614-ben Pozsonba a’ sz. 
Kláráról nevezett apáczakolostorha költözőnek állal, ma
gukkal vivén egyszersmind sz. Margit ereklyéjét, és 
egyéb egyházi ékességeket. Illyenek . voltak jaspisból 
két ékes gyerlyatartó; drága gyöngyökkel kirakott ke
hely és tányér, mellyeket még a' kolostor alapítása al
kalmával IV. Béla ajándékozott az Isten tiszteletére; to
vábbá sz. Margit feje, meflyet Krisztina, herczeg Esz- 
terházy Miklós neje, drága kövekből készített koszorúval 
ékesitalt, e' szavak lévén kövekből rajta kirakva: „Ca
put beatae Margaritae Virginis filiae Belae quarti regis 
Hungáriáé.“ A' mohácsi gyászos napok után e’ szigeti 
kolostor jámbor lakosaitól elhagyatva, a' siralmas évek  
hosszú során, midőn hazánk a' török járom alatt nyögött, i)

i) Ferrarius tie Rebus Ung. Prov. Pred. cap. 19—24. Acta Sanct. Hung, 
p. 160—74.
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vég- pusztulásnak indult; most pedig a' bemohosult dű- 
ledékfalak némi romjai hirdetik a' hajdani kolostor egy
kori létét, és azt, hogy e' helyen századokon át, szent 
áhítattól átmelegült keblek, buzgó imák és énekek zen- 
gedezése közt dicsöiték a’ Magassságbelit.

Nagyváradon a’ szent Kláráról nevezett,’s nőneve
léssel foglalkozó apáczák számára, 1340-ben Báthory 
András nagyváradi püspök alapított kolostort, ’s Bihar 
megyében egy birtokot minden jövedelmével együtt, an
nak alapítványul adott.1) 1342-ben pedig ugyanezen 
adományát a’ püspök megerősítvén, azt még egyebek
kel gyarapította. Báthory püspöknek ezen alapítványát 
nagy Lajos király 1351-ben királyi oklevelével szinte 
m egerősítő.2) Ezen kolostor alapítványát később többen 
is gyarapították: Bene Péter kanonok 1364-ben; Báthory 
István kanonok pedig 1366-ben az örökségkép reájok szál
lott ingatlan vagyonukat szinte ezen intézetnek adták. *)

Észrevételek.
Az egyházi fenyítékről.

A* kath. egyház végczélja lévén, az emberek üd
vösségének Krisztus rendszabása szerint való eszközlése, 
azért keletkezésétől fogva mindenkor gondosan ügyelt 
arra, hogy üdvös intézkedései által azt minél hatályo
sabban előmozdítsa; az istenességet és erkölcsi életet a* 
tanítókban és a’ hívekben, a’ fegyelmi törvények által is, 
éleszszc és föntartsa. Innét származának amaz üdvös in
tézkedések, mellyeket a’ zsinatokban a’ magyar egyház 
főpásztorai ez időszakban is hoztak. A’ vallás szent su
gallat! ugyanis az emberi vágyakkal szüntelen való harcz- 
ban lévén, midőn amaz a’ fölgerjedt kívánságoknak zabo- 
lyát parancsol, akkor emez fáklyát gyújt a’ szenvedelmek
nek, midőn amaz szent oktatása és útmutatása által em
bert testi köréből a’ szellemi élvezetekre fölkapni, emez 
őt a’ maga örvényébe lemeriteni igyekszik. Illy küzdel

Αβ »fykáil r«rtd egyházi kSr^ben. |gg

I) Gánocey Episc. Magnor. P. I. p. 178. — 2) Keresztury Hist. Ep. 
Magn. Varad. P. 1« p. 67 & 168. — 3) Ugyanott 187 én 189.
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mek közt vajmi kevésnek jutott amaz erő, hogy magu
kat Isten előtt megsemmisítsék, és élctöket a' religio 
gyakorlataiba sülyesztvén, az emberi kívánságoknak meg
haljanak. Nagyobb résznek, az indulatok kisértései kö
zölt, az egyház által kifüggesztett törvények intésül szol
gálnak, hogy a' minden lépten előfordulható emberi gyar
lóság botlásai közölt, ne engedje magát a’ szenvedély 
által legyözetni, és a' vétek rabjává lenni. Ezért szab 
az egyház hívei elébe törvényeket, nem polgári, ha
nem erkölcsi törvényeket, azoknak megtartására lelkis- 
meretesen kötelezvén híveit; és erre, már csak a’ 
társaság eszméjéből kiindulva is, teljes joga vagyon. 
Innét a' jelen korszakban tartott számos egyházi zsina
tok, mind az egyháziakra, mind pedig a’ hívekre nézve 
többféle fegyelmi törvényeket hoztak, mellyek által az 
erkölcsi világban ejtett romlást kiegyelileni, a’ jövő visz- 
szaélésl pedig elhárítani törekvék. Azonban valamint álal
jában a' legbölcsebb intézkedéseknek is találkoznak föl
forgatói ’s megronlói, úgy és leginkább az egyház illy 
intézkedéseinek is vannak ellenség!, mert az emberek, 
még a’ legüdvösebb gondolatok- ’s igyekezetekben sem 
képesek sokszor megegyezni.

A’ zsinatok tárgyalásában előadott pontok, mind
annyi bőséges tárgyat szolgáltatnak ugyan, hogy e’ kor
ból merített észrevételekkel azokat kisérjük, de mivel a’ 
papi nőtlenségről, és az egyházbóli kizára tás-, ’s ex- 
communicatioról ama’ zsinatok több pontjai szólnak, csak 
ezekről teendünk itt némi rövid megjegyzést.

A’ társaságos életben tulajdonkép csak két állapot 
vagyon, a’ nötelen tudnillik és házas állapot. A’ keresz
ténység legalább a’ polgári megkülönböztetéseket számba 
nem vevén, csak két rendre osztja az emberek társa
ságát, és ezeknek szab elébe erkölcsi törvényeket, és 
ebben a’ régi bölcsek nézeteivel megegyez, csakhogy 
a’ kereszténység sokkal fölségesebb, és sokkal csodá-' 
latosabb módon munkálkodik. — Ha valahol az Isten 
szolgálatában szükséges a’ tisztaság, miért is ezt min
den népek mennyei erénynek tartották, és ebben, mond
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hatni, hogy minden idd és tartománybeliek egy , és ugyan
azon ítélettel voltak. Az első keresztények közt a' nőt
lenség már úgy tekintetett, mint a' magasabb tökélyre 
való emelkedés legalkalmasb helyzete, mellyre az egy
házinak különösen törekednie szükség, azonban ez az 
egyházi rendre nézve közönségessé a’ laurétomi máso
dik zsinat 7-dik canonja szerint tétetett. Szükség volt 
pedig ezen törvényszerinti kényszerítés azért is ,  mert 
az erkölcsök és szokások idővel megváltoztak. Ezen 
rendszabálynak szigorú föntartásából az egyházra, és a' 
polgári társaságra nézve, minden időben kiszámithatlan 
haszon hárámlolt.

Ha a’ hillerjesztést, a’ tudományok és szép mester
ségek felvirágoztatását, az erkölcsi nemesítést, és a' 
szenvedő emberiség ápolását vesszük tekintetbe, mennyi 
jót tettek ezekre nézve, jelen korszakban is, az önmeg
tagadással egyedül Isten szolgálatjára, ’s embertársaik 
lelki boldogsága előmozdítására magukat szentelt férfiak! 
Ha ezek családdal bírnak, ama’ nemes törekvést, önér
dek nélküli tiszta és munkás emberszeretetet, mellyel 
ők mind a’ két társaság boldogságát munkálták, bizo
nyára övéik javára fordítják vala. Az egyház érdeke is 
a’ szent czélokra telt alapítványok által, sokat gyarapo» 
dőlt ekkor, mi ellenkező esetben szinte nem történik 
vala; az egyháznak fényes állása pedig egyszersmind a’ 
nemzet dicsössége. Nagy Lajos és Mátyás korában a’ tel
jes virágzásu apátságok, midőn szent ’s jámbor életű 
férfiakat neveltek, kik erény, tanítás és példa által Isten 
országát terjesztették, nagy hasznára voltak a’ társaság
nak. Nagy Lajos és Mátyás királyok előtt épen kitűnő 
erényeik miatt a’ carthusiánus, és remete sz. Pál rendi 
szerzetesek nagy tiszteletben voltak, miért ezeket ta
nácsaikba is beavatták, sőt a’ kolostorok falai közt, csen
des magányaikban, föl is keresék őket. Midőn tehát ama’ 
zsinatok határozati az egyház ebbéli fegyelmét szigorúan 
megtartani rendelték, sőt az egyházbóli kizáratás bünte
tése alatt is sürgöllék, az egyház szelleme szerint leg- 
üdvösebben intézkedtek.

As egyházi rend egyházi kfirében. 1 9 5



Az egyházból! kizáratás, excommunicatio, melly az 
egyházi zsinatokban, nagyobb vétségek fenyítékéül ho
zatott, nem szűkölködött üdvös eredmény nélkül. Mi 
sokszor történt, hogy a' hatalmasbak, kik önerejükben 
bizakodva, a’ polgárok békéjét fölzavarták, és egyesekre 
úgy mint az egész hazára félelmesekké lettek, és már 
semmi féket nem ismerve, az emberi jogokat letapod- 
ták, csak ezen fenyíték által zabolázlattak indulatjaikban. 
A’ templomból való kizáratás, az isteni szolgálatban részt 
nem-vehetés, halál esetében keresztény szertartás nél
küli temettetés, mellyel az egyház Robert-Károly ide
jében a' király személye, a' haza békéje ellen törekvő
ket, és az egyház jogai megsértőit fenyilette, sokkal 
hatályosabb vala, mint azoknak fegyveres erővel enge
delmességre kényszerítése; az illy fenyítéktől való fé
lelem sokszor visszatartóztatta még a’ vakmerőbbeket is 
gonosz szándékaikban, vagy pedig őket jobb útra visz- 
szavezérlelte. A’ ki az egyház illy lépéseit, mint iszo
nyú szörnyet állítja most elő, az nem fogja föl ama' kor 
szükségeit; és meggondolatlanul az ellen kel k i, a'mit 
határtalanul inkább becsülnie kellene, hogy földön van 
intézet, melly az emberi méltóságot iszonyúan sértő go
nosz tettek, és az azokat létrehozó elv· és szellemnek 
rosszalása-és meggátolására mindenkor szót mer emelni, 
mert ha azok ekkor hazánkban tovább is szabadon ter- 
jedhetének, mint pusztító árvíz, a’ haza jóllétét 's bol
dogságát is magával sodrották volna.

196 Vtfyei uralkodik Idénnka.
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M Á S O D I K  S Z A K A S Z ,
A z egyházi rend a’ nevelés hSrttl.

1. Kor szükségei.

Minden kornak meg van saját gondolkozása és tö
rekvés-iránya, mellyet a'nemzet életében a* század szűk* 
sége fejt ki; és csak olly nép fölött röppennek el nyom 
nélkül a* századok, melly tehetlen pangásban töltvén 
idejét, magas tettekre fölhevűlni nem tud. Vérünket, bár
miét vélekedjenek némellyek, nem terheli illy vád. ő  a’ 
kor szükségeit, melly még folytön harczfiakat kívánt, ezen 
századokban is felfogta, mert ha ezt nem tévé, talán itt 
egy más nép a’ történetből olvassa most, hogy e’ földön 
egykor magyarok laktak. Azért, ha a’ nevelés-ügy, és 
tudományos állásunk e’ korszakban olly fokra nem emel
kedett, mint azt jelen századunk szükségéből kiindulva, 
némellyek igénylik, vagy hogy a’ mellyre emelkedett, 
abban állandóságot magának ki nem vívott, őseinket ha
nyagságról, vagy a’ mivelődés iránti részvétlenségről 
megítélni nem lehet, mert mások voltak a* szükségek 
ekkor. — Midőn béke tenyészik, a’ szántó-vető nyugodt 
kebellel szántja földét, és azon reményben hinti el jö
vendő élelmének magvát, hogy ő , és nem az ellenség 
fogja azt egykor learatni; de midőn háború fenyegeti az 
országot, az ekevasból is fegyvert készít magának, hogy 
védje önjeit, 's föntartsa a' hazát. A’ harczok lármái 
közt felnőtt és azokhoz szokott nép közt, a’ tudományok, 
minthogy ezek csak mellékeseknek tekintetnek, kevés ked
velőre találnak, miért sok idő kívántatik, mig a’ nemzet kifejti 
magát, és a’ tudományok édességét megkedveli. Így volt 
nemzetünkkel is e' századokban; csak a' clerus pártfogása 
alatt tenyészett a’ tudomány, mert mások erre magokat 
nem igen szentelték; ő általa tenyésztek jelen időszak
ban is az ezekre vezérlő intézetek; midőn más részről



ugyanő a’ honvédelmében, a* harczsikra is kiállott. A’ 
melly iskolát’s tudományos intézeteket e’ korból elömu- 
tathatni, azok vagy egyedül a’ clerus által, vagy annak 
befolyásával hozattak ismét létre.

2. Iskolák a* pécsi academia alapítása e lő tt
Az Árpádok időszakában a’ clerus által létrehozott 

iskolák, a’ hazánk fölött elvonult viszontagságok közt, 
az emberi intézmények sorsa szerint, majd emelkedtek, 
majd ismét hanyatlottak. III. András halála után Venczel, 
és Otto királyok uralkodása alatt, sőt később is, a’ belső 
meghasonlás miatt a’ haza békéje földulva vala; azonban 
hogy a’ clerus a’ nevelés-ügyet ekkor is szivén hordoz
ta, és azt a’nemzet javára folyton ápolta is, a’ történetben 
több világos példájára jutunk.

Hogy Pozsonban 1302-ben a* káptalan és a’ városi 
plébános gondja alatt iskola állott, történeti nyoma va
gyon; ekkor a* plébános látta el a’ tanítót szüksége
sekkel. Ugyanennek hasonló nyomára akadunk 1348-ban 
is . *) Az iskola-ügyet hatályosan előmozdította hazánkban 
1309-ben Gentilis bibornok és Tamás esztergomi érsek 
által tartott zsinat abbéli tanácskozása, melly az iskolák föl
állítását és elrendelését vette irányba, miszerint minden szé
kesegyház mellett iskolák megnyílása rendeltetett, a’szegé
nyebbeknek pedig ingyen való oktatása is sürgöltetett.2)
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i) Cod. Dipl. T. Vili. vol. I. p. 617. és T. IX. rol. I. p. 577. — 2) „Vo- 
lentes animarum pericula, Ecclesiarum quoque grauamina, et multi
plices laesiones, quae ob defectum scientiae, maxime Juris Canoni
c i, magistra rerum experientia docente, proveniunt, evitare, prae
senti constitutione sancimus, vt in qualibet Metropolitana Ecclesia, 
nostrae iurisdictioni subiecta, constituatur aliquis in dicto iure peri
tus, in ceteris vero Ecclesiis Cathedralibus Magister idoneus in Gram
matica, seu logica facultate, qui Clericos eiusdem ecclesiae, et scho
lares pauperes gratis, ac alios etiam instruat, iuxta posse; et sic 
demum legendi et proficiendi opportunitate captata, fructum in Dei 
Ecclesia afferre valeant opportunum; quibus a Praelato et Capitulo, 
seu maiori et saniori parte Capituli, iuxta formam concilii Ge
neralis, assumptis cuilibet eorum vnius praebendae prouentus inte
gri, sine alias salarium competens a Praelato et Capitulo, seu maiori 
parte ipsius, communiter assignentur, quos tamdiu percipiat, quam- 
diu perstiterit in docendo. Publicata II. Idus Julii. Anno MCCCIX." 
Cod Dipl. T . VIII. vol. 5. p. 49.



A ’ budai káptalan melletti iskolának világos nyomára 
akadunk 1311-ben. Ekkor Bodaváry György ó-budai ka
nonok ezen iskolában az egyházi törvényeket tanította; 
’s igy  irta magát alá a’ szent Miklósról nevezett kápol
nára tett alapítványi oklevelében. ‘)

A ’ szepesi káptalan melletti iskolának 1323-ban nyo
mára akadunk azon oklevélben, mellyben Henrik szepesi 
prépostnak a’ veszprémi püspökségre történt választatása 
után, utódjának János választatott, hol Pál és Mátyás, 
mint iskola-kanonokok írták magukat alá.2)

Esztergomban is jeles tudományos intézet létezett, 
mellyben a’ bölcsészeti, törvény- és orvostudomány is 
taníttatott. 1325-röl ugyanis előfordulnak az oklevélben 
aláírva Tamás nyitrai főesperest a’ törvények, János 
bonti fóesperest az orvosi, (articura in medicinis) és And
rás a’ szép tudományok (artium liberalium) tanítói. *) Az 
érseki megye ezen régi intézvónyét félezred év után is 
híven megőrizte; minthogy a’ nyitrai és honti főespe- 
resli méltósággal a’ királyi kegyelem, a’ nemes káptalan 
egyes tagjait most is föl szokta díszíteni.

A ’ Nagyváradon létező iskolának 1347-ben akadunk 
nyomára; — e’ város kebelébe vidékről is seregiének 
tanulás végett az ifjak, 4) minthogy Nagyvárad ez időben 
egyik volt hazánk első rangú városai közül, hova kirá
lyaink is, koronáztatásuk után, az ország nagyjaival, sz. 
László koporsója látogatása végeit, utazni szoktak, és a’ 
várost szép szabadalmakkal fölruházták.

Ezek, mennyire nyomára juthatánk, a’ pécsi akadé
mia fölállítását megelőzött évtizedekben az iskolák, mely- 
lyek a’ clerus pártfogása által keletkeztek, és ápoltat
tak. Azonban hogy az elszámláltakon kívül ekkor, a’ fő- 
nebb említett zsinati rendelmény következtében is ,  több 
nevelő ’s tudományos intézetek léteztek, nem helytele
nül lehet abból következtetnünk, hogy e’ század dere
kán 1 3 3 2 — 35-ben, egyéb megyéket nem említve, csak
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i) Cod. Dipl. T. VIII. vol. I. p. 425. — Vagner Anal. Seep. P. I. p.
312. — 3) Péterffy Sacra Cone. P. I. p. 178. — 4) p r a y  Hier.
Hung. P. II. p. 175.



a' nagyváradi püspöki megyében kétszáz, a' péesiben 
négyszáz, a* nagy kiterjedésű veszprémiben pedig négy
száz kilenozvenkét plébániánál több létezett.*) Honnét le
hetett volna pedig, hazai intézetek főn nem léte nélkül 
olly számos alkalmas egyént találni, kikre a' lelki ok
tatást és a’ hívek igazgatását bízni lehetett volna; kiktől 
pedig a' lelkipásztorkodáshoz kívántaié tulajdonokat a' 
közönséges és hazai zsinatok, ismételve és szigorúan 
megkívánták, kik között, hogy számos jeles tanult fér
fiak voltak, egyes történeti adatok, miilyenek az egyez
kedési és szerződési oklevelek, hol ezek sokszor mel
lékesen emlittelnek, bizonyítják. így emelkedett tudomá
nyos állásunk ama’ fokra, hogy egy főiskola keletkezését 
szükségessé tette, a’ mi csakugyan nagy Lajos alatt 
meg is történt.

3. Pécsi academia alapittatása.
Vilmos püspök bőkezűsége.

Hogy hazánkban ekkédig a' nevelő ’s tudományos 
intézetek k e l l ő  virágzásra nem juthattak, azt a* bél
és külviszonyokból könnyen megmagyarázhatni; ekkor 
a* tudományok tanulására, a' nemzeti nagy testhez ké
pest, csak kevés szentelte magát, különösen, a* kik 
egyházi hivatalt választottak. Mindeddig, kik a’ fölsőbb 
tudományokban bővebb kiképeztetés után sóvárogtak, 
Olasz- és Francziaországba vonulónak, 's Páris és Bo
logna, kivált pedig ez utóbbi vala a' gyülpont, hol V. 
Orbán pápa, a' tudományok hő keblű pártfogója, az it
teni iskolát ez időben nagy virágzásra emelte. Illykép a’ 
tudományok szeretető lassanként más tartományokba is 
átszivárogván, létrejött a’ bécsi egyetem, mellyet V. 
Orbán pápa 1365-ben kelt bullája által, szép szabadal
makkal fölruházott. Ezt megelőzőleg jött létre, mintegy 
tizenhét évvel előbb, a' prágai egyetem is. így vala a' 
szomszéd tartományok tudományos állása, midőn nagy La- 1
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jós király, a* dicső és hatalmas fejedelem, a* pécsi főiskolát 
megalapító, V. Orbán pápa pedig 1367-ben szinte szép 
szabadalmak- és kiváltságokkal azt fölruházta.') Ebben, 
a’ hitludományon kívül, minden egyéb tanulmányok elő· 
adattak, és olly lábon állott az, mint bármellyik illy inté
zet Európában. A’ tanárkoszorul a' püspök, vagy annak 
helyettese adta, és ki azt elnyerte, olly jogok élveze
tében részesült, mint Europa akármelly főiskolájának 
növendéke.

Mi nagy részvéttel viseltetett ezen akadémia iránt 
Vilmos pécsi püspök, mutatja ama’ nemes áldozat, mely- 
lyet ö ezen iskola nagyobb emelkedésére szentelt, mi
dőn Bethini Gálván törvénytanitónak a’ városban lakhe
lyül tulajdon házát, jövedelméből pedig évenként három
száz marka aranyat, [vagy hatszáz arany forintot, és 
Yrugh helységet adományozta, mellyet 1372-ben XI. 
Gergely pápa, Gálván személyére nézve, meg is erősí
tett.2) A’ pécsi főiskola idővel olly virágzásra emelke
dett, hogy tanulóinak ^száma ollykor négy ezernél is 
több volt.3)

4. Budai academia alapittatása.
A ’ budai egyetem, melly Zsigmond király alatt 

1388-ban keletkezett, a’ budai káptalan gondja alatt ál
lott. Elnöke az ó-budai prépost, tanilói pedig ezen káp
talan tagjai voltak. Valamint előbb a’ pécsi academiát 
Orbán, úgy ezt IX. Bonifácz pápa szép kiváltságokkal 
fölruházta. 1395-ben ezen iskola főigazgatója, cancella- 
riusi ranggal, Lukács ó-budai prépost yala, ki ez évben l)
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l) Koller Hist. Ep. Quinque-Ecol. T. 111. p. 78. — 2) Ugyanott p. 82 
és 129. — 3) Szerdahelyi Chorographia Hung. p. 269. Azon idő
tájban, hogy a9 pécsi academia keletkezett, jött létre Lengyelország
ban a9 krakói egyetem, mellyet, némelly irók szerint, nagy Kazimir 
k irály , mások szerint pedig Hedvig, nagy Lajos király leánya, ki 
Kazimir halála után 1382-ben választatott lengyel királynak , alapi« 
to t t : Schrök Kazimirnak tulajdonítja ezen dicsőséget. Christliche 
Kirchengesch. XXX. Theil. Leip. 1800. 42—43. Wallaszky pedig 
Hedvignek Consp. Reip. Liter, in Hung. Budán 1808. 90. I. Későbh 
hazánk horns napjaiban számosán vouultak ezen intézetbe is a’ ma« 
gyár iQak közül.



Csanádi püspöknek választatván, IX. Benedek pápa en
gedőimével ezen méltóságot is megtartotta.1) A’ constanczi 
zsinaton 1414-ben Lambert ó-bodai prépost a’ törvény
tudomány, Henrik budai prépost a' hittudomány, és Si
mon az orvostudomány doctoral, mint az academia kül
döttjei, jelenvoltak. Hogy az említett intézetek a' há
borús idők alatt is fönállottak, kétkednünk nem lebet; 
ső t, hogy országos részvét is mutatkozott mór ekkor a' 
tudományok iránt, következtetni lehet Szilágyi Mihály
nak 1458-ban jan. 24-dikén kiadott decretumából, melly- 
nek 10-dik czikkjében az iskolai tanulók a’ vámok, ti
zedek és minden illyféle terhek alul föl valának mentve.

5. Tudományos intézeteink bővebb kifejtése. Pozsoni, 
esztergomi iskolák.

Mátyás király uralkodása alatt hazánkban a’ tudo
mányok szeretete mindig jobban éled n i,'s reá egy szebb 
jövendő hajnala derülni kezdett, úgy hogy hazánkat e' 
tekintetben ekkor első ranguak közé helyezik az írók. 
Vitéz János nagyváradi püspök, Mátyás király nevelője, 
a' tudományok szeretetét jókor beoltá az ifjú király szi
vébe; ’s Vitéz, a’ magyar történetben halhatlan nevű 
püspökökkel közremunkólva, fényre emelték a’ hazát, 
mikép ezt Wallaszky is nekik tulajdonítja.2) Méltó azért, 
hogy névről is ismerjük őket. És ezek voltak, az imént 
említett Vitéz János, utóbb esztergomi érsek, Janus 
Pannonius pécsi, Báthory Miklós váczi püspök, Gereb 
László budai prépost, utóbb erdélyi püspök, végre ka
locsai érsek, Dóczy Orbán győri, utóbb egri püspök, 
Erdödy Tamás, ErdödyFerencz győri püspökök, Váradi 
Péter kalocsai érsek, Fodor István szerémi püspök, Roz- 
gon Péter és Simon, Hederváry László, Rangon Gábor 
egri püspökök, és többen. Ezek a’ tudományokat ked
velő nagy királylyal közremunkálván, hazánkban több 
helyeken iskolákat nyitottak és azokat virágzásra emel
ték. — A’ Zsigmond király által alapított budai főiskola i)

2 0 2  V e s y e ·  u r a l k o d ó k  l d ó a a a k a .

i) Bullar. Pontif. IX. p. CXXXI. — 2) Coiwp. Reip. Lit. in Hung, p 9«.



Mátyás által nagyobb fényre emeltetvén, jeles tanítók
kal ékeskedett ekkor, kik sz. Domonkos rendi szerze
tesek voltak; ’s ezek közt a’ nagy liirii Niger (Fekete) 
Péter. Ezen főiskolában minden tudományok előadatlak, 
’s ebben, ’s ezen tanítók vezérlete alatt nyerték sokan 
tudományos kiképeztelésüket. Itt nyerte Werbőczy a* 
nagy törvénytudós is tudományának első alapját. Mi nagy 
részvétnek kellett ekkor hazánkban a’ tudományok iránt 
mutatkozni, abból is következtetni lehet, hogy Mátyás 
király Budán, mint némelly történetírók följegyzették, 
olly országos nevelőintézetet kívánt állítani, melly negy
venezer tanulót magába fogadhatott volna; de ezen ter
vet nem engedte a’ végzés tökélyre vinni.

A’ pozsoni vagy islropolisi iskola megalapításában 
Vitéz esztergomi érseknek fő érdeme vala; az ő fára
dozása ’s munkálkodása által jött ezen intézet létre, ’s 
legjelesb történetíróink, mint Thuróczi, Schier, Schmiflh 
és többen ezen academia alapiitatását egyenesen neki 
tulajdonítják. Ö hivta meg ezen intézetbe külföldről a’ 
tudós férfiakat oktatóknak, kiket mindenkor bökezüleg 
is ápolt. Vitéz érsek életével ezen iskolának is nem sok 
időre lealkonyodott napja; míg ápolója ólt , a’ külföldi 
iskolákkal hasonló lábon állott.

Esztergomban az érsekek pártfogása' alatt az iskola 
folyton fönállott, sőt mindig nagyobb gyarapodásra emel
kedett. 1397-ben az esztergomi egyházban végzett egy
házi törvényes látogatás (visitatio canonica) oklevele, 
némi fölvilágositást nyújt az ekkori iskola állásáról. A’ 
káptalan olvasó-kanonokának hivatalához tartozott az is
kolák igazgatása, ’s í'ölügyelése, ha pedig ö ezt nem 
teljesitheté, subleelort, másod tanítót köteles vala tartani, 
’s arra ezen gondot bízni. Ö gondoskodott a' tanító lisz
tes állásáról; de a’ káptalan is évenként Zewden, Bars, 
Hont és Nyitrából a’ tizedel, jövedelmi kulforrásul, a’ ta
nító részére engedte állal. A’ tanító naponként három 
előadást tartott, kivé vén azon napokat, midőn a’ tanulók 
énekmester által az énekben gyakoroltattak; ünnepnapo
kon szabad akaratjára hagyatott: ha akar órákat tartani vagy
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nem. A 'szegény tanulók ingyen nyertek oktatást, vala
mint azok is, kiket a' káptalan Isten nevében tartott. 
Ezek az egyházi látogatást illető oklevélben foglaltatnak, 
mellyböl még az is kiviláglik, hogy ugyanekkor, egy  
épületben többen is együtt neveltettek, ’s mindegyiknek 
különös szobája és különös tanítója, informátora vala. 
Ezek a* főrangú szülék gyermekei voltak, ’s számukra 
különös énekmester tartatott, ki őket pénteken és szom
baton az énekben gyakorlottá. Az említett iskolán kívül 
Esztergomban volt még egy nevelőház is, mellyet János 
kanonok és barsi főesperest alapított, ’s „Collegium 
Christi“ nevet viselt.1) A’ clerus által illy jeles intéz
kedések tétetlek ezen időszakban a’ nevelés körül. Az 
esztergomi iskolát Vitéz János érsek még nagyobb fényre 
emelte, ’s küllőidről a’ legnevezelesb tudós férfiakat 
meghiván, ide alkalmazta. Ugyanő ekkor Esztergomban 
olly roppant és fényes könyvtárt állított, mellv Mátyás 
király könyvtárával vetélkedett.2) Ö volt e lső , ki ha
zánkban csillagász tornyot is állított.3) 0  hozzá fordult, és 
sereglett minden részről a’ tudós férfiak sokasága, mi
kép ezt róla Galeotus, Mátyás király könyvlárnoka, föl- 
jegyzelte.4) Esztergomban később is fenállolt az iskola, 
és csak a’ mohácsi szerencsétlen ütközet után enyészett el.
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)) Ezen intézetről az egyházi látogatást illető említett oklevélben követ*« 
keaők állanak: „ln Ecclesia Strigoniensi est Collegium pauperum 
scholarium, studere volentium , fundatum per Magistrum Johannem 
de Buda, Archidiaconiim ßarsiensem, et Concanonictim Strigon. do
tatum quatuor domibus, cum censibus earumdem, in Civitate Budensi 
existentibus et habitis, quarum situs et loca in libris dictae civitatis 
plene describuntur, cui Collegio praesidet archidiaconus Barsiensis.— 
Archidiaconatus iste Barsiensis simul cum concanonicatu est annexus 
ipsi Collegio Christi. . . , Archidiaconus habet duntaxat usum fru? 
ctnum ipsius Archidiaconatus et Concanonicatus, quidquid super erit 
ipsi collegio cedit; neo testari potest in morte, sed omnia cadent pro 
collegio. Et talis praesidens semper tenetur eligere aliquot pauperes 
scholares, studiosos tamen, et illos mittere extra regnum ad loca stu«* 
dii ubi proficere valeant, talibusque ex collegio ipso expensas mini^ 
strare tenetur, quibus vivere valeant in loco studii.“  Batthyányi Le* 
ges Eccl. T. III. p. 297—332. — 2) Sehmitth Archiep. Strig. P .I . 
p. 271. — 3) Bonfin Dec. IV. o. 3. p. 569. — «) „Tempestate no
stra^ úgymond „musas ex toto orbe fugatas ad se revocavit, Hun-« 
gariamque novum mtisarum domicilium constituit, unde foetum est,
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6. Váczi, 's  nagyváradi iskolák.
Báthory Mikiás váczi püspök alatt Vácz dicsőén 

emelkedett; mert valamint Mátyás király a' budai várat, 
úgy δ e ’ helyet kiilönféleképen ékesítette, ’s virágzásra 
emelte. Ö ide Olaszországból nevezetes építőket hiván, a’ 
templomot és püspöki palotát kiékesité; a’ várat nagy 
költséggel fölépítvén, az utakat kellemetesekké tette, 
ugró kutakat is alkotván. Azonban a’ mi itt különösen 
róla említendő az, hogy ő a’ tudományok fölvirágozta- 
tására Váczon főiskolát állított, ’s ez állal hazánkat e’ 
korban egy nevezetes intézettel gyarapította. Galeolus 
Martius, Ficinus Marsilius e’ korbeli írók, kiknek alkal- 
matosságuk volt Báthoryt közelebbről ismerhetni, és an
nak magas lelkét a’ tettekben szemlélhetni, róla nagy 
dicsérettel szólnak.1)

Nagyváradon, a’ régibb időkben már fönállott isko
lát, Vitéz esztergomi érsek, még mint nagyváradi püs
pök, nagyobb fényre emelte. Itt már 1374-ben, Bene
dek püspök idejében, jeles intézkedések tétettek az is
kolára nézve, mikép ez a’ megyei látogatás oklevelében 
foglaltatva vagyon.* i) 2) — Ugyanitt 1446-ban Péter ka-

nt qui dispersi fuerant docti, ad ipsum, tamquam ad literarum pa
rentem tiirmatim confluxerint stb.“  Galeot de Homine L. II. p. 87. 
Basileae 1517.

i) „Nicolaus“  úgymond „studiis humanitatis in Italia «ruditus, 
cura et diligentia Doctrinam adaugens, nihil laboris, nihil vigiliarum, 
nihil impendii subterfugiens, quod ad doctrinam conveniret, brevi ef
fecit, ut doctissimis acutissimisqiie Philosophis ejus doctrina et lite- 
ratura summa cum admiratione probaretur. — Praeterea semper me 
hortabatur, ut gestorum Regis Mathiae historias facerem , ne tanti 
regis negotia, quae Patriam exornarunt, illustremqiie fecerunt, obli
vione torpescerent. Perplacuit mihi etiam illa familiae suae dignitas, 
et elegantia; semper enim in ejus domo aut oratur, aut studetur, 
aut carmen cantatur ad lyram, aut sermo habetur honestus.“  Galeo
tas de dictis et factis Mathiae Regis C. 3 1 .— 2) „Item regere Scho
las, seu interessentes scholis nostris docenda vtiliter, necessariis sal
tem scientiis, prout de iure et locorum solennitim, saltem nostro si
milium, de bona consuetudine requiritur; per se vel per sublectarem,
quem cum omnibus scholaribus suis, in quibuscunque casibus specia
libus ipse habet corrigere, quoniam iurisdictiouem ordinariam obti
net supra illos. . . . Vt autem ad scholas nostras docendi facilius 
invitarentur, neque formident se per Lectorem siue per eius suble-
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Donokról emlittetik, hogy a’ tanulók számára lakot 
épitletett. ’) Vitéz püspök idejében a’ nagyváradi iskolá
ban számos tanulók voltak; ugyanitt δ könyvtárt is állított. 
Ezen iskola is a’ mohácsi gyászos napok után szűnt meg.

ctorem inordinatis et indebitis solutionibus aggrauari; super his et 
aliis sequentibus constitutionem edidit specialem sub hac forma: Sic 
fuit in Lateranensi prouisum Concilio, vt per vnam quamque Cathe- 
dralem Ecclesiam Magistro, qui clericos eiusdem Ecclesiae, aliosque 
scholares pauperes communiter instrueret, aliquod competens beneficium 
praeberetur; quo et docentium releuaretur necessitas,  et via pateret 
discentibus ad doctrinam; ab olim igitur ex praemissis consideratio
nibus nostrum commune tamquam veri obedientiae filii, redditus vnius 
Canonical is praebendae, in qiiibuscunque rebus consistant, quae inter 
nos dividi solent, exceptis tamen Jobbagionibus et vineis canonicali- 
bus ac aliis rebus, quae in Canonicis sigillationibus interessentibus 
tribuuntur, pro Magistro huiusmodi deputarunt; illis tamen compu
tatis, quae de duppla Lectoris pro Magistro eodem, v t sequitur, de
ducuntur. Statuimus ergo, quod Magister ipse, qui pro tempore fue
r i t ,  de huiusmodi redditibus vnius canonical]· praebendae contentus, 
de pauperibus scholaribus, qui mendicant vel mendicarent, sed ab 
aliis pietatis intuitu misericorditer subueniretur eisdem, directe et 
indirecte praetextu laboris vel seruitii sui, nihil petat. Sustinemus 
autem, vt a Scholaribus tam indigenis, quam forensibus non mendi
cantibus , qui scilicet per suos parentes vel proximos sustentantur, 
possit Magister ipse licite petere ad festum Natiuitatis Domini vnum 
capponem, et duos panes; item ad festum resurrectionis Domini si
militer duos panes, vnum caseum, et octo ova; ad festum vero Galli, 
gallum vel gallinam; et mense quolibet singulis a singulos denarios pro 
salario curatoris; et tempore hiemali ligna ad calefaciendum scholas 
iuxta consuetudinem alias obseruatam et non amplius, nisi sibi vitra 
ista ab eis vel eoruin parentibus seu amicis aliquid liberaliter offe
ratur. . . . Et vt modum docendi scholastico imponamus, expedit, 
vt noster scholasticus quolibet die anui, diebus cantui deputatis et 
feriis solemnibus, quas ob reucrentiam Dei et Sanctorum iure et 
etiam Praelati nostri statuerunt solemniter venerandas, exceptis, dc 
mane legat grammaticalia pro capacitate vniuersitatis Studentium 
Scholarium, in antea et postea mediate, si fieri po test, vel in me
ridie adultis et docialibus Loicalia (Logicalia), aliis de regulis gram
maticalibus exponendo et intellectui audientium diligenter imprimendo. 
Inter nonam vero et vesperas, vel dum sibi opportunius videbitur, 
insistat declamationibus, vt pueri reddantur habiles ad intelligenduni, 
recteque latinum proferendum. Poeticalia vero non videntur esse le
genda ordinarie: quoniam per se vel cum modico adiutorio sensum 
et intellectum coram capere poterunt, de facili in praemissis eruditi. 
Post haec tamen non praecludimus viam scholasticis, quin ipsi scho
lares suos per se vel alios aliis horis vel diebus cantoralibus et fe
stinis Solemnitatibus in Philosophicalibus, vel aliis facultatibus instru
ant, prout fuerit expediens seu etiam opportunius.“ Cod. Dipl.T. IX. 
vol. IV. p. 605.



7. Egyéb helyeken.
Az elszámláltokon kívül hazánk egyéb városaiban 

is voltak ez időben iskolák ’s nevelő-intézetek, ’s azok 
mind az egyház pártfogása alatt állottak, mikép a’ tör· 
ténetben világos nyoma vagyon. Bonfin, Dóczy Orbán 
győri püspökről emlékezvén, írja, hogy ő nagy kedve· 
zéssel viseltetett a’ tanulók iránt, és azok közül sokat 
maga költségén taníttatott,1) hasonlóan cselekedett Eger
ben, midőn ezen püspöki széket ékesítette. Szerém* és 
Veszprémben Fodor és Vitéz János püspökök ápolása 
alatt; Székesfejérvárolt és Szepesben a’káptalan mellett, 
sőt egyéb helyeken is ez időben már iskolák voltak.
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H A R M A D I K  S Z A K A S Z ,
A* egyházi rend polgári kSrében.

I. KÖVETSÉGEK ÉS FRIGYKÖTÉSEK.

A ’ koronaörökösödés miatt hosszas villongások tá
madlak 111. András halála után. A’ nemzet pártokra oszol
ván, mindegyik más királyt választani kívánt, a' mi, a’ 
jóllét romlására szolgált. Csehországból Venczel hivatta- 
ték m eg, rövid idő leforgása alatt pedig Bajorország
ból Ottó; de mind kettőnek uralkodása ingatag volt, ’s 
rövid ideig tartott. Végre 1308-ban az Árpád családhoz 
leány-ágon legközelebbi rokon Robert-Károly, kun László 
király leány-testvérének fia, Sziczilia herczege, a’ Rá- 
kosmezön tartott országgyűlésben királlyá választatott. 
Nevezetes uralkodása alatt a’ főegyháziak országos ügyek
ben több fényes követségeket végzetlettek, valamint 
nagy Lajos, Zsigmond, Albert, Ulászló, Mátyás stb. ki
rályok alatt is , mellyeket ők mindenkor a’ haza java, 
’s boldogságára végezni törekedtek. Olasz-, Franczia-, Né-

*) Bonfin Dec. I. L. I. p. 4.



met·, Angol-, Bajor-, Cseh- és Lengyelországokban, a' raj
nai fejedelmeknél stb. a' királyoktól küldetve, majd a’ 
hazát pusztító ellenség legyőzésére segedelemért, majd 
pedig békekötés végeit dicséretesen fáradtak, mig a* 
haza kebelében támadt vérengző viták kiegyelitését is 
sokszor békés nton ők intézték el.

1. Tamás esztergomi érsek és István veszprémi püspök 
frigykötése Kassa város és Amadé nádor fiai között.

Robert-Károly, uralkodása kezdetén, sok ellenpártra 
talált, mellyeket a' hatalmasbak idéztek elő. Ezek közt 
egyik és legerősebb valá Trencsényi Máté, ki Venczel 
király alatt nádori méltóságot viselt, de ennek vissza- 
köllöztével sem Ottó, sem Károly részére nem hajolt, 
hanem, magát független állapotba akarta helyezni; és 
mivel roppant gazdagsággal bírt, számosakat maga ré
szére is hódított. Ö Nyilramegyét elfoglalván, egész 
Vágh környékét, a’ cseh frigyesekkel együtt, fegyverrel 
dúlta. A’ magyar hatalmasok közül hozzácsatlakoztak 
Amadé nádor négy fiai is , u. m. János, Dávid, Miklós, 
és László, kik több erősségeket hatalmuk alá hódítván, 
Zemplént, Újvárt, Lublyót, és Munkácsot elfoglalták, 
Kassát is sokfélekép sanyargatni meg nem szűntek. Ká
roly király, a’ béke helyreállítása végeit, két ízben is 
ezeknek atyját Amadét királyi hatalommal fölruházván, 
Kassára küldé. Első alkalommal sikerült ugyan neki a' 
békét helyreállítani, de ez rövid ideig tartott, mert újra 
kitört az egyenetlenség szikrája, és nagyobb erővel, 
mint előbb, pusztítani kezdett. Amadé nádor újólag ki
küldetett egyezkedés végett, de midőn a' feleket csilla- 
pitná, ’s tulajdon fiait engedelmességre intené, sőt ke
ményebben is dorgálná, a’ rakonczátlan lázadóktól meg- 
támadtatott, és sok sebekkel tetézve, másokkal együtt 
erőszakos halált szenvedett. Károly király a’ haza béké
jét helyreállítandó, az egész ügy elintézését Tamás esz
tergomi, és István veszprémi püspökre bízta, hogy ők, 
Kassára menvén, a’ fölingerült kedélyeket közbenvetés által 
lecsillapítsák. A’ két nagytekintélyű férfiúnak csakugyan
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sikerült az egyességet helyreállítani, és az erőszakosok 
által elfoglalt városokat ismét a' király birtokába vissza· 
szerezni. Kassa nyugalmát visszanyerte; a’ pártosok pe
dig hűséget fogadván, esküjüket az érsek kezébe letet
ték. *) Tamás érseknek nagyok valának érdemei, mikép a' 
király azokat oklevelileg 1313-ban el is ismerte, midőn a* 
III. András királytól polgári érdemeinek jutalmául kapott, 
Rosnobánya birtokban az érseket megerösilé; magasztalván 
érdemeit és hűségét, mellyel uralkodása kezdetétől fogva 
iránta rendületlenül viseltetett;2) 1315-ben pedig a' király 
az érsek által végzett több külföldi követséget említvén, 
hűségét ismét különösen kiemeli, miért is jutalmul neki 
Komáromot adta. Ezen királyi adományozó oklevélben, 
ez érseknek a' kaza körül tett számos érdemei elszám- 
iáivá vannak.*) Komáromot azon tekintetből is adá a* ki
rály Tamás érseknek, mivel ő Fridrik Austria, és Sty
ria fejedelmével kötött ama' békekötésbe, miszerint Frid
rik Károly királynak Pozsont visszaadd, és ellenségei 
ellen védelmét igéré, az érsek leghalályosabban befolyt.

2. Ágoston zágrábi püspök követsége Romába 1319-ben.

Mladin herczeg, a' tengerparti vidékek igazgatója, 
minthogy Károly király a’ sokféle ellenségeskedés miatt 
e’ részekre kevesebb erőt és gondot fordíthatott, las
sanként önkényleg kezdett uralkodni. Dalmácziát, 's a' 
kereskedő városokat súlyos adóval sanyargatta, mellyet 
midőn ezek már nem bírtak, a' magyar koronától elpár
tolni, és inkább a' velenczeiekhez kezdettek szitni. Ezek 
csakugyan pártfogás alá vették őket, 's már a' magyar 
koronától! elszakadás veszélye forgott főn, midőn a' rosz- 
nak elejét venni törekedvén a' király, Ágoston zágrábi 
püspököt követül ide küldé, hogy Tragurt, 's Dalmát· 
országot a' magyar korona iránti hűségben megerősítse; I)
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I) Cod. Dipl. T . vili. vol. Vll. p. 405. 412. 433—4. 440—2. 446—8. 
és 473. És Palatini Regni Hung. p. 61. Timon Cassovia ret. et nor. 
p. 33. —  2) Katona Hist. Crit. T. Vili. p. 241. — *) Cod. Dipl. 
T. V ili. vol. II. p. 63.
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majd ismét ö Olaszországba is küldetett, hogy a* pápától 
kieszközölje, miszerint tekintélyénél fogva a’ velenczei- 
eknek Dalmátziába való törvénytelen befolyását megaka
dályozza, a’ mi csakugyan sikerült is neki.1)

3. Péter szerémi püspök követsége Albert herczeghez 
1341-ben.

Albert austriai berczeggel már előbb ugyan Károly 
király békét kötött, de a’ határszéleken mind a1 két rész
ről történt ellenségeskedések miatt, az ismét felbomlott. 
A’ frigy helyreállítása végett tehát Péter szerémi püs
pök, Tamás erdélyi vajda és Pál gróf; az austriaiak 
részéről szinte három fő férfiú, a’ frigy megújítása végett, 
kiküldetlek, a’ mi Pozsonban meg is történt, 's 1341- 
ben ugyan e’ végből a’ frigykötósi oklevél kiadatván.2) i

4- Vitus nyitrai püspök követsége Avenioba 1343-ban.

Erzsébet, nagy Lajos királynak anyja, Olaszországba 
utazván, számos főrangú követői közt vala Vitus nyitrai püs
pök is. Midőn a’ királyné Nápolyba ért volna, fiának And
rásnak a' koronázás elhalasztása miatti kellemetlenségeit 
ószrevevén, Vitus püspököt néhány föranguakkal, Avenio
ba Vl-dik Kelemen pápához követségbe küldötte, hogy 
ők Andrásnak királylyá koronáztatását sürgessék, 's a’ 
pápánál ezt kieszközöljék.3)

5. Dénes szerzetes követsége Avenioba 1344-ben.

Ugyanez ügyben nagy Lajos király Dénes szerze
test, tulajdon gyóntató atyját, szinte Avenioba a’ pápához 
1344-ben követül küldötte. András koronáztalásában a’ 
pápay már előbb is ,  beleegyezett, de az ellenfelek efct 
elhalasztván, az egész ügynek, Joanna királyné fő czim- 
borája alatt, végre siralmas kimenetele lett.4)
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*J Kerchelich Hist. Eccl. Zagr. p. 104. — 2) Katona Hist. Crit. T . IX. 
p. 207. — 3) Thuróczy Chron. Part. III. Cap. 4. — «) Cod. Diói. 
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' 6. Siffrid garanmelléki ap&t követsége Angolországba.
A ’ szerencsétlen Andrásnak, Nápoly és Sziczilia ki· 

rályának, kegyetlen kivégeztetése után, Lajos király és 
anyja Erzsébet, Siffrid garanmelléki apátot Angolország
ba, Eduard királyhoz, küldötték követségbe, általa tudat
ván a’ szomorú esetet Eduarddal. Az angol király ez al
kalommal válaszolván Lajosnak, Siffridet, mint a’ reábi- 
zottakban híven eljárt követet, a’ király kegyelmébe 
ajánlá.*)

7. Miklós nyitrai, és Tamás milkói püspökök követsége 
Velenczébe 1348—49.

Monoszlói Miklós nyitrai püspök, nagy Lajos király meg
bízásából, országos ügyekben számos fényes követsége
ket végzett. Midőn a' király Nápolyba ment, Miklós is 
követői között vala, 's ekkor a' Dyrachi Károly által 
ostromlott magyar sereg segedelmére kétszáz lovagot 
vitt, ’s nagy költséggel Olaszországban is katonákat fo
gadott. 1348-ban Velenczébe küldetett nagy Lajos által, 
hogy Dandulus velenczei vezérrel, ki már előbb Dalmá- 
cziában nóm elly városokat elfoglalt, frigyet kössön. Még 
azon évben Tamás milkói püspök is, szinte ez okbul Ve
lenczébe küldetett.2) 1349-ben pedig Miklós püspököt 
Romába VI. Kelemen pápához küldé; a’ követség tárgya 
ekkor Nápolyországnak Lajos uralkodása alá leendő 
vétele vala.3)

8. Dömötör nagyváradi püspök követségei.
Nagy Lajos király 1355-ben kelt amaz oklevélben, 

mellyben a’ nagyváradi egyháznak, Netke Dömötör által 
adott Zuhna birtokát újólag megerősité, (minthogy az 
előbbi oklevél az oláhokkal! háborúban elveszett) Dö
mötör püspök követségi érdemeit, mellyeket ö Olaszor
szágban, Szicziliában és Bazarad fejedelemnél, még Ká
roly király idejében is végzett, magasztalva említi. A’
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püspök, András szicziliai királynál, Lajos öcsénél, ké
sőbb pedig az oláhországi vajdánál frigykötés végett 
a' követségben dicséretesen e ljárt1) Ezen érdemeit a* 
püspöknek 1370-ben költ oklevelében a’ király njolag 
magasztalva említi.2)

9. Miklós észt. érsek követsége Lengyelországba 1355.
Nagy Lajos 1355-ben Miklés esztergomi érseket, 

több főrangú egyházi és világi nagyokkal Kazimirhoz, 
Lengyelország királyához, követségbe küldötte. Tárgya 
ezen követségnek vala, Lengyelországnak, Kazimir ha
lála után, a’ magyar király hatalma alá leendő vétele. 
1320-ban tudnillik, midőn Robert-Károly, László lengyel 
fejedelem leányát Erzsébetet, nőül vette, Oroszországban 
(Russia rubra) nagy birtokot kapott, 's egyszersmind 
Lengyelországnak a' magyar király uradalma alá leendő 
tartozására első lépést telte. Ezen ügy határozottabb ál
lást nyert 1338-ban, midőn szerződés állal ollybép szen- 
tesittetett meg, hogy ha László lengyel király utódjának, 
Kazimirnak örököse nem lenne, Lengyelország a' ma
gyar király hatalma alá hajoljon,' 's ez frigykőtés által 
is megerösiltetelt. A' Lithvánusokkal folytatott háborít 
alkalmával, midőn Kazimirnak nagy Lajos segítséget 
adott, ez ügy ismét roegujittatott, de miután Lajos test
vérei András nápolyi király, és István elhaltak, nehogy 
Lengyelország birtokához előbbi joga ezen események
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)) „Venerabilis P atris, · · . multiplicia servitiorum . . . genera, quae 
idem in diversis nostris legationibus ad partes ultra marinas, cum ad
huc in minori esset constitutus officio, et dum recolendae memo
riae Dominus rex Andreas, frater noster charissimus in partibus Apu
liae moraretur, ac demum post adeptum pontificale officium ad Ale
xandrum Bozorabi Vayvodam nostrum Transalpinum, occasione pacis 
et concordiae inter nos, et eundem tractandae, disponendae, et fir
mandae , pluries proficiscendo affectione sedula studuit exhibere, et 
exhibet in omnibus nostris negotiis* quae occurrunt successive; aequo 
libramine ponderantes, tum in praedictorum suorum servitiorum aliqua- 
lem reconpensam, tum etiam ob devotionem, quam ad beatissimum 
regem Ladislaum, progenitorem nostnim, cuius ecclesiae idem prae- 
est Episcopus, et in qua ipsius sacrae reliquiae requiescunt, gerimus 
specialem; petitionem ipsius . .  . ratificamns.“  Cod. Dipl. T. IX. vol. 
II. p. 397. — 2) Pray Hier. P. II. p. 177.



által némileg csökkenjen, 1355-ben Miklós esztergomi 
érseket, több förangn egyházi és világi nagyokkal, Len
gyelországba Kazimirhoz küldötte, kik által az előbbi 
frigy, miszerint Lengyelország Kazimir halála után Ma
gyarország királyát ismérje urának, megerösittetett. Ezen 
ügybe befolytak Miklós esztergomi érseken kívül, Mik
lós szepesi, László csazmai prépost, és György nagy
váradi olvasó-kanonok, kik az oklevélben különösen meg 
is neveztetnek.l)

10. János, nagy Lajos káplánja, és István budai prépost 
követsége 1356-ban.

Nagy Lajos király a’ velenczeiek által sokfélekép 
nyugtalanított tengerparti vidékeket bátorságba helyezni, 
’s Dalmáczia visszafoglalása által, Magyarország hatalmát 
emelni törekedvén, hogy ebbeli igyekezete a’ pápában is 
pártolóra találjon, 1356-ban János udvari káplánját, és ismét 
azon évben István budai prépostot, VI. Incze pápához Romá
ba küldötte. A’ pápa a’ bibornokok gyűlésében Lajos király 
részére hajolt. A’ király ekkor Dalmácziát a’ magyar korona 
alá hódította, a’ velenezeieket több ízben legyőzvén.2)

11. István zágrábi püspök követsége 1358-ban.
A ’ velenczei köztársasággal leendő békekötést 1358- 

ban, nagy Lajos István zágrábi püspökre, és Drugeth Mik
lós országbíróra bízta. A’ velenczeiek ludnillik Lajos sze
rencsés fegyvere által legyőzettelvén, követeik állal bé
két kértek, melly ügy elintézését Lajos az említett fő
személyekre bízta. A’ béke ollykép köttetett meg, hogy 
a’ mit Horváth-, és Dalmátországban a’ velenczeiek el
foglaltak, azt a' magyar királynak visszaadni tartozza
nak. Dalmácziából húsz nap leforgása alatt kivonuljanak, 
’s a* velenczei vezérek Dalmát-, és Horvátországot czim- 
jeikből kihagyni tartozzanak; Lajos pedig a’ velenczei 
uradalom alá tartozott, de általa fegyverrel elfoglalt vá
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rosokat ugyanazok birtokába szinte visszaadandja. A’ bé
ke mind a* két hatalom közt illy föltételek alatt helyre 
állván, a’ békekötési oklevél Jadrában febr. 18-kán, Ve- 
lenczében pedig 23-kán hirdettetett ki. Illykép Dalmá- 
czia, melly részint belviszálkodás, részint hanyagság 
miatt, egykor a’ velenczeiek hatalmába került, ismét Ma
gyarországhoz kapcsoltatott.')

12. István kalocsai érsek, István nyitrai püspök, György 
nagyváradi őrkanonok követségei 1359-ben.

Miután Dalmáczia újólag Magyarországhoz kapcsol
tatott, Lajos király a’ jadraiak régi szabadalmait meg
erősítvén, egyéb kegyelmekben is részesítő őket; a' hor
vátországi ügyek elintézése végett pedig ide Miklós ka
locsai, ekkor már választott esztergomi érsekei, István 
nyitrai püspököt, és György nagyváradi olvasókanono
kot, a’ világiak részéről pedig: Zeech Miklós országbí
rót, Chur János Dalmát-, és Horvátországok bánját küldé, 
kik itt az ügyeket elintézvén, a' királyi kincstár gyara
podását is hathatósan előmozdították.2)

13. János kalocsai prépost követsége Bolognába 1360.
Bernabo hatalmas ember Bolognában lázadást indít

ván, ennek lecsillapítására János kalocsai prépostot hűi
dé a’ király, általa intvén őt, hogy a’ lázadási szándék
tól álljon el. Bernabo a’ követ figyelmeztetésére ígérte 
ugyan, hogy ama' merénylői lemondaná, de a' követ el
távozása után ígéretét nem teljesítette. Lajos tehát Ber
nabo megtöréséért fegyveres erőt küldött Olaszországba. *)

14. Vilmos pécsi püspök követsége a’ rajnai, és bajor 
fejedelmekhez 1367-ben.

Nagy Lajos 1367-ben Vilmos pécsi püspököt ’s can- 
eellariust a’ rajnai, és bajor fejedelmekhez követségbe 
küldötte; milly tárgyakkal vala a’ püspök ekkor meg

*) Pray Hist. Prag. P. 11. p; 98. és Cod. Dipl. T. IX. vol. II. p. 660.
— 2) Lucius Meni, istoriche di Tragur. p. 271. — ·”*) Raynald ad
aim. 1360. Villanus Luciusnál L. 9. C. 91.
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bízva, utasítási levelében kitéve nincsen. A* király tel
jes hatalommal fölruházá a’ püspököt, a' reábizott ügy
ben intézkedhetni, ’s abban eldöntöleg határozhatni.')
15. János váczi püspök, és Cato veszprémi prépost kö

vetsége Olaszországba 1370-ben.
Országos ügyekben nagy Lajos király 1370-ben 

János váczi püspököt, és Cato veszprémi prépostot Olasz
országba küldötte. Kiviláglik ez V. Orbán pápának 1370. 
jnlius hónapban kelt ama’ leveléből, mellyben ezen kö
veteknek különösen megengedi, hogy Romában a’ szent 
kendöt (sudarium sacrum) rendkívüli időben is megte
kinthetik. 2)

16. László nyitrai püspök követsége.
Tragur, és Zara városok közt, egy kereskedői hajó 

lefoglalása miatt, keserű egyenetlenség támadt, nehogy 
tehát ez tovább harapodzék, Lajos király az ügy elinté
zése, és az igazság kiszolgáltatása végett 1370-ben ide 
László nyitrai püspököt küldé, ki az ügyet mind a’ két 
város közölt békésen elintézvén, az egyességet helyre
állította; azon év május havában Tragur városban er
ről az oklevelet ki is adván.3) 1
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1) Az utasítási levelet Budán 1367-ben mart.27-kén illykép kapta: „Lu- 
dovicus, Dei gratia, rex Ungariae etc. Notum facimus universis prae
sentes litteras inspecturis, quod nos de circumspectionis, fidei, et 
constantis virtutis industria, fidelis nostri devoti Ven. iif Christo P. 
Domini Vilhelmi, Ep. Qmnqueeccles. Capellae nostrae Comitis, et 
secretarii nostri cancellarii praesumptionem indubiam fiducialiter ob
tinentes , ipsum ad serenissimos Principes Dominos, Stephanum Se
niorem, Adolphum et Albertum , nec non Stephanum, et Fridericum 
filios supradioti Stephani, Palatinos Rheni, et Duces Bavariae, avun
culos nostros charissimos, super certis sibi commissis negotiis, duxi
mus transmittendum; largientes eidem vigore praesentium plenam, 
et omnimodam inter iam dictos Avunculos nostros et nos, super eis
dem negotiis tractandi, et concludendi potestatem, et generaliter omnia, 
et singula faciendi, quae circa ipsa negotia fuerint necessaria, vel 
quomodolibet opportuna; ratum, et firmum habituri, quidquid in his, 
nec non in depeudentiis ab eis, seu counexis eisdem, per Dominum 
Vilhelmum Episcopum tractatum fuerit, seu conclusum , harum sub 
secreto nostro sigillo testimonio litterarum. Datum Budae, die 27-ma 
Mensis Octobris, Anno Domini 1367.“ Cod. Dipl. T IX. vol. IV. p. 
58. — 2) Ugyanott p. 249. — 3) Lucius L. IV- cap. 7. p. 291. 
F.pis. Nitr. eiusque Praes, mem. p. 272.



17. Tamis esztergomi érseknek, IV. Károly császárhoz 
követsége.

Lajos király és a’ csehek közölt 1372-ben kevésbé 
múlt, hogy háború ki nem ütött. Okul szolgált erre IV. 
Károly, és Otto brandenburgi herczeg, nagy Lajos ki
rály frigyese között támadt egyenetlenség. Nagy Lajos 
már Ottónak segedelmet küldött, ’s a’ harcz lángra is 
lobbant vala, ha XI. Gergely pápa, az európai fejedel
mek közli béke fönlariása mellett buzgólkodván, magát 
közbe nem veté, a’ császárhoz e’ végből János alexand
riai pátriárkát követségbe küldvén. A’ kedélyek illykép 
Iecsillapittatván, hogy a’ béke állandóbb legyen, IV. Ká
roly császár fia, és nagy Lajos király leánya között há
zasság köttetett. Nagy Lajos ezen ügyek elintézése vé
gett a’ császárhoz Tamás esztergomi érseket küldé. A’ 
császár ez alkalommal oklevelileg megigéré, hogy Ma
gyar-, Lengyel·, Palmátországokat, és a’ mi a’ magyar 
koronához valamelly joggal tartozik, azt sem fegyver
rel nem fogja háborgatni, sem a’ pártosokat oltalmazni. 
Nagy Lajos ugyanezt fogadta, a’ császár birodalmára 
nézve.1) Az eljegyzés 1376-ban megtörténvén, £sigmon- 
dot a’ nemzeti szokásokba leendő beavatás végett Lajos 
király Magyarországba hozta.

1 ft. Berengar boszniai helyettes püspök követsége Romába
1372-ben,

Boszniában számosán a* katholika egyház kebelébe 
térvén, azoknak a’ hitben leendő megerősítése és az 
egyház ügyeinek elintézése végett, nagy Lajos király 
Berengárt, arragoniai királyi családból származott jeles 
férfiút, ’s boszniai helyettes püspököt, Gergely pápához 
küldé, kérvén általa a’ pápát, hogy főpásztori gondjá
nál fogva a’ hívek lelki javáról intézkedjék, a'm i azon 
évben meg is történt, a* megtért híveknek főpásztor 
adatván, és a’ megye határai elintézletvén.3)
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19. István zágrábi püspök követsége Franciaországba
1374-ben.

A* velenczei köztársaság a' szomszéd hatalmasok
kal háborúban lévén, hogy Lajos király frigyeseit még 
inkább magához csatolja, 1374-ben István zágrábi püs
pököt, és Zudar János bánt, Károly franczia királyhoz 
követségbe küldötte. Ugyanez alkalommal a* frigy erő
sebb létéért, Károly franczia király második fiának, há
rom leánya közül egyikél Lajos eljegyezletni kívánta. 
Az Ügy illykép eldöntetett ugyan ekkor, de később az 
egybekelésből semmi sem lett, minthogy Katalin, nagy 
Lajos első leánya, meghalt.1)

20. István kalocsai érsek, Pál zágrábi, is  Valentin pécsi
püspök követségei 1379—81.

Midőn a’ velenczeiek hatalmukat mindig jobban ki
terjesztenék, úgy hogy Dalmácziára nézve már félelme
sek kezdenének lenni, nagy Lajos Dyrach Károly her- 
czeget, tízezer válogatott fegyveressel, ellenük küldötte, 
ki a’ genuaiakkal egyesülvén, a' velenczeieket legyőzte, 
’s ezek békekötés végett Károlyhoz követeket küldöttek, 
ki Lajos királyhoz utasilá őket. Ekkor a’ velenczeiek- 
nek olly pontok adattak föl, mellyek a’ magyarok di
csőségét emelték ugyan, de az ellenség büszkeségét 
fölgyulasztották: hogy tudnillik sz. Márk piaczán nagyobb 
ünnepek alkalmával a’ magyar király zászlója kifüggesz- 
tessék, a’ hadi költség fejében ötezer arany fizettessék; 
a’ köztársaság fejének választása a’ magyar király hely
benhagyásával történjék slb.,2) minél fogva ezeknek ke
vés sikere Vala, *s a’ háború folytaltatván, csak 1381- 
ben-kötfetelt meg a’ béke, István kalocsai érsek, Valen
tin p écsi, és Pál zágrábi püspökök által. A’ békekötés 
egyik pontja szerint a’ velenczeiek évenként hétezer 
arany adóra köleleztetlek. Ugyanakkor, némelly törté
netírók állítása szerint, első remete sz. Pál telemének
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átengedése is a’ békekötésbe foglaltatott, 's ugyanaz 
Yelenczéböl Budára hozaltatván, előbb ugyan a' királyi 
kápolnába, ntébb pedig ezen szerzetes rendnek Budán 
létező sz. Lőrinczröl nevezett templomába helyeztetett

21. Dömötör csaimai prépost követsége 1387-en.

Nagy Lajosnak 1382-ben történt halála után, az or
szágban pártok emelkedtek, mellyek még nagyobb lábra 
kaptak Károly királynak az összeesküdtek által történt 
kivégeztetése után. Mária királyné elfogatlalott, Erzsé
bet az idősb királyné, az összeesküdtek által meggyil
koltatott, követőik pedig a’ hatalmas pártosok által szinte 
fogva tartattak. Zsigmond 1387-ben magyar királylyá ko
ronáztatván, országiása kezdetén Dömötör csazmai pré
postot és Szánthó Jánost a’ velenczeiekhez követségbe 
küldötte, 's által kívánván a' még nagy Lajos idejében 
kötött béke pontjait megerősittetni. így  a' velenczeiek 
Zsigmond részén állván, a' Mária királynét fogságban 
tárté pártosok ellen sereggel indultak, 's őt csakugyan 
fogságából ki is szabaditák.')

22. János győri püspöknek Albert austriai herczeggeli 
frigykötése 1389-ben.

Zsigmond király, és Albert austriai herczeg között, 
a* határszéleken történt beütések és elfoglalások miatt, 
súrlódások adták elő magukat, mellyeknek barátságos 
uloni elintézését a’ király János győri püspökre, István 
nádor, és Kanizsa Miklós tárnokmesterre bízta, kik föl
hatalmazásuknál fogva, a' mindkét részről támadt egye
netlenségeket békés utón el is intézték. A' kereskedésre 
nézve ekkor helybenhagyattak azon szabadalmak, mely- 
lyek még nagy Lajos uralkodása alatt fönállottak. Ezen 
egyezkedésről János győri püspök 1389-ben Sopronban 
adá ki oklevelét.2)

') Cod. Dipl. T. X. vol. III. p. 63. — *) Cod. Dipl T. X. vol. 1. p. 538



23. Valentin pécsi püspök követsége 1406-ban.
Valentin pécsi püspök, életének végső éveiben, XIL 

Gergely pápához követségbe küldetett. Zsigmond király 
tudnillik a' mindig jobban terjedő török erő ellen, kik
kel az ariánusok és manichaeusok is összeszövelkeztek, 
és már Magyarországra, és a' hozzákapcsolt tartomá
nyokra nézve veszedelmesek kezdettek lenni, a' pápa 
segedelmét, és általa a' külföldi fejedelmekét is, kívánta 
megnyerni. A’ pápa 1407. ηογ. 11-kén kelt levelében a’ 
hatalmasságokat e' végből föl is kérte.') Valentinnak ez 
volt a’ haza körül utolsó fáradozása, mert 1408. nov. 
19-kén érdemes életét végzé.

24. Kanizsa János észt. érsek, János győri, és Lászli 
tinnini püspök követsége Lengyelországba 1411-ben.

Mária királynénak, nagy Lajos leányának, 1395-ben 
történt halála után, Hedvig, Lengyelország fejedelem-asz- 
s/.onya, Mária testvére, László férjével Magyarország
hoz jogot tartott, és azt fegyveres erővel is kivívni 
akarta. Zsigmond a1 törökökkel háborút viselvén, épen 
távol vala , midőn a' lengyel sereg , a' magyar határszé
leknél megjelent, de Kanizsa János esztergomi érsek 
gyorsan fegyvereseket gyüjlvén, az előrenyomuló len
gyel seregnek ellenállott, és azt kezdett útjában vissza
tartóztatta ; ’s igy, mielőtt vérengző csatára került volna 
a’ dolog, a’ lengyelekkel egyességre lépett. Zsigmond 
király, Kanizsa érsek ebbéli érdemeit, több oklevelében 
magasztalva elismeré.2) Az ügy azonban ekkor egészen ki
egyenlítve nem lelt, hanem még azon évben Zsigmond király, 
Kanizsa érseket, és János győri püspököt e’ végből Len
gyelországba küldötté. Az összejövetel Iglon történt, de
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I) Pray Annál. P. 11. p. 224. & Koller Hist. Ep. Quinqueeccl. T. III. 
p. 163. — 2) Thuróczi illykép emlékezik ezen eseményről: „Uex 
Polonorum Ladislaus . . . conjugem suam sceptro mortuae sororis 
potiri ratus; contra regem Sigismundum exercitum copiosum movit. 
Et nisi Pater Reverendissimus Dominus Joannes de Canysa, Archi- 
episcopus Strigoniensis, multo armatorum Coetu, regni confinia mu
nivisset, ambitiosus princeps, absente rege Sigismundo, regimen eius 
non minns turbare potuisset.“ Chon. P. IV. Cap. 6.



az egyezkedés itt sem érvén véget,annak tökéletesbe· 
fejezésére rövid idő szabatott, midőn ezen ügy egészen  
kiegyenlittetett; ekkor László tinnini püspök is részt 
vett az egyezkedésben. Egy évvel utóbb az egyezke
dést, János esztergomi érsek kezessége mellett, Zsig
mond király Lublyón megerősítette.')

25. Hohenlohe György passani püspök és észt. helyettes 
érsek, Tamás egri, és Péter corbai püspökök követségei

1419-ben.
A’ lengyel királylyal újabb súrlódások adván elő ma

gokat, azoknak elintézésével Zsigmond király Hohenlohe 
György passaui püspököt, az esztergomi érsekség helyet
tesét, Tamás egri, és Péter corbai püspököt és néhány 
ország nagyjait bízta meg. Az ekkor kelt egyezkedési 
oklevél, a* két fél közt elögőrdülö bárminémü sérelmek 
és megbántások elintézéséről emlékezik.2) A* követek 
az egyezkedést véghezvivén, a* frigy a’ két fejedelem 
között 1419. virágvasárnap hetében köttetett meg.

26. fiathalocz Mátyás korlátnok követsége Hajlandba
1431-ben.

Zsigmond király a* velenczeiek által nagy Lajos ha
lála után elfoglalt Dalmácziát visszaszerezni akarván, hogy 
ezen igyekezetében senkitől se háborgattassék, a' szom
széd fejedelmekhez, frigykötés végett, követeket küldött, 
ßfajlandba Fülöp vezérhez 1431-ben Gathalócz Mátyás 
alkorlátnokot 's pécsi prépostot küldé, részint azért, hogy 
vele szövetségre lépjen, részint pedig hogy Zsigmond- 
nak romai útjáról a’ herczeggel értekezzék. A’ béke olly- 
hép köttetett m eg, miszerint a* velenczeiek elleni há
ború alkalmával, egyik a' másiknak folytonos segedel
mét ígérte.*) I)
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I) Doglel. Cod. Dipl. Pólón. T. I. p. 49. — 2) „Super omnibus disci* 
plinis, rancoribus, discrepantiis, laesionibus, damnis, iniuriis, et offen« 
sis, post perpetua pacis foedera, dudum in Liblio (Lnblyo) internos 
utrinque subortis, et suscitatis, et occasione quacunque, a quacunque 
parte transgressis . . . ** Dogiel ugyanott p. 52. stb. — 3) pray 
Annál. P. II. pt 302.



27. János szegniai püspök követsége Lengyelországba
1439-ben.

Albert, Zsigmondnak 1437. decemberben történt ha» 
lála után, a4 magyar királyi széket elfoglalván, László 
lengyel fejedelemmel kötendő egyesség végett, Lengyel- 
országba János szegniai püspököt követségbe küldő. Okai 
szolgált erre azon körülmény, hogy egy része a’ cseh 
nemzetnek Albertet hívta királyságra, másik pedig Ka- 
zimirt, László lengyel király öcsét. A’ dolog fegyverre 
került, de ama'pártot Albert legyőzvén, Prágában 1438- 
ban magát megkoronáztatá, ’s a’ lengyeleket lassanként 
Csehországból kiüzé. A’ király ezután, a’ törökök elő
nyomulása miatt is, inkább békés utón kívánván az egész 
ügyet elintézni, az egyezkedést János szegniai püspökre 
bizta. A ’ dolog folyama e’ követségben kezdődött 1439. 
február hónapban, a’ béke pedig junius 24-ig köttetett 
meg.') Albert király még ez év October 26-dikán Nesz
mélyen meghalt, utána Ulászló következett.

28. Dénes esztergomi érsek követsége fridrik csiszárhoz
1445-ben.

Ulászló királynak 1444-ben Várnánál történt sze
rencsétlen halála után, az ország ismét árvaságra jutott. 
Hunyady János, és Dénes esztergomi érsek, és az or
szág nagyjai azt óhajták, hogy László, Alberlnek fia, az 
ország törvényes örököse, foglalja el az uralkodó széket, 
minél fogva a’ kisded gyermeket 1440-ben Székesfejér- 
várotl Dénes esztergomi érsek meg is koronázta; azon
ban ez alatt Ulászló Lengyelországból szinte királynak 
meghiváltatván, Ulászló, és ennek párthívei elől Erzsé
bet a’ gyermek királylyal és a’ koronával, Austriába Frid- 
rik császárhoz futott. Ulászlónak a’ csatában történt el
este után, az országgyűlésből egy akarattal követek vá
lasztattak, hogy Fridrik császártól a’ gyermek királyt, 
és a’ koronát visszakérjék. Ezen követség feje Dénes 
esztergomi érsek vala, ki több országnagyjaival Frid- I)
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I) Aeneas Sylvius Hist. Boh. c. 55. és Pray Hist. Prag. P. II. p. 293.



rikhez Bécsbe menvén, a' nemzet kívánságát neki elő
terjesztette. Fridrik kegyesen fogadá ugyan a' követe
ket, de kérelmüknek sem egyik, sem másik részét tel
jesíteni nem akará; azonban a' követek sürgölvén kérel
meiket, végre a’ gyermek királyt és a' koronát kiadni 
ígérte. Ez alatt Hunyady János országiévá választatott. *)

29. Ágoston győri püspök követségei Fridrik császárhoz
1447— 1452.

A’ császár László királyt magától el nem bocsátá, 
sem a’ koronát, mint ígérte, vissza nem adá; újólag kö
vetség küldetett tehát e’ végből hozzá. Az ingerültség 
nagy fokra emelkedett már, sőt, hogy nyilvános hábo
rúra nem került a’ dolog, csak a’ pápai követ közbe
vetése eszközölte; minthogy Fridrik ellen Hunyady fegy
veres erővel indulni készült. Ekkor Ágoston győri püs
pök járt el a’ követségben. A’ békekötés egyik pontjá
ban nyilván, kimondatott, hogy Győr, melly Fridrik ha
talmában vala, a’ magyaroknak vissza adassák, és sem 
egyik , sem másik részről ellenséges beütések ne történ
jenek. A’ béke két évre köttetett, de Lászlót Fridrik 
még ekkor sem adá ki. Ez időben Romába utazott Frid
rik, hogy ott romai császárrá koronáztassék, melly alka
lommal 1452-ben a’ magyar, austriai, cseh, morva, és 
szilesiai rendek, mielőtt a’ császár Romába ért volna, 
László ügyét tanácskozás alá vették. A’magyar, és au
striai rendektől ismét Ágoston győri püspök választatott 
követnek,, hogy Olaszországban László ügyét sürgesse, 
és a’ magyar koronát a’ császártól visszakérje. Florencz- 
ben a’ császár előtt a’ követ megjelent, de itt semmit 
sem végezhetvén, Romába is utána utazott. A’ gyermek 
királynak ez alatt szabad állás eszközöltetett.2) Uralko
dása azonban sokáig nem tartott, mert 1457. nov. 23- 
dikán éleiének lizennyolczadik évében meghalt.
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J) Aeneas Sylvius epist. 81. Pray Hist. Prag1. Ρ· 1ϊ· ρ, 335. — 2) Ae
neas Syh. Fridrik életében Tom· 11. Schönvisner Antiquit. Sabar. 
p. 271.



30. Vitéz János nagyváradi püspök követsége Csehor
szágba 1458-ban.

László királynak véletlen halála után, az ország rend
jei király-választásról gondolkodtak. A’ Hunyady család 
ellenségei, kik Hunyady László lefejeztetését eszközlöt- 
lék, csak Mátyást nem óhajtották, kivel László király 
Csehországba futott. Azonban ó 1458.januar 24-kén ki- 
rálylyá választatott, mire az országban hallatlan öröm ter- 
jedett el. Követség küldetett tehát, melly öt Csehország
ból visszahozza. Ezen követség feje Vitéz János nagy
váradi püspök vala, a’ Hunyady háznak egyik leghívebb 
barátja, egykor Mátyás nevelője. Ő semmit el nem mu
lasztott, hogy növendékének javát előmozdítsa, ’s egyik 
volt azok közül, kik Mátyásnak királyi székre emelteté
sét eszkőzlötték. Mint a’ követség feje, örömmel üdvö
zölvén a’ királyt, öt nagy ünnepélylyel Budára kísérte.

31. Ágoston győri, és Vincze váczi püspökök követségei
1458-ban.

Mátyás király, Podiebrád Györgynek a’ cseh királyi 
székre emeltetése alkalmával, Ágoston győri, és Vincze 
váczi püspököket 1458-ban Csehországba követekül kül
dötte. Minthogy pedig az olmuczi érsekség ekkor üresség
ben va la , ezen magyar püspökök koronázták meg Po- 
diebrádot, ’s ez alkalommal a’ frigyet is a’ két fejede
lem közt megerősítették.')

32· Vitéz püspök követségei Fridrik császárhoz 1458-62.
Mátyás uralkodásának kezdetén több főranguak lel

két magától elidegenitvén, ezek Gara nádor, és Ujlaky, 
Érdél yország vajdája alatt, ellene szövetségbe léptek, és 
midőn Mátyás a’ koronának Fridriktöl visszaköveteléséért 
1458-ban Vitéz püspököt hozzá követségbe küldé, a’ 
Mátyástól elpártolt országnagyok azzal kecsegtetvén Frid- 
riket, hogy ö a’ magyar királyi széknek birtokába jut
hat, a’ püspöknek nem sikerült a’ koronát visszanyer-
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helnii Fridrik 1459-beii martiás 4-kén magát csakugyan 
mágyaf királylyá koronáztatta, honnét közte és Mátyás 
között hosszas és késerü egyenetlenségek támadtak. II. 
Pius pápa igyekezetéi óda fordította, hogy a’ két feje
delem közölt a' békét azért is helyreállítsa, minthogy 
a* törökök hatalmának gyarapodásáról mindig veszélyest) 
hírek szállongtak. A’ pápa ekkor Mátyás királynak had
költségre húszezer aranyat küldött. ’) Vitéz püspök 
1460-ban egyezkedés végeit ismét Fridrikhez küldetett, 
de ekkor sem sikerült az ügyet elintézhetni, sőt Frid
rik majd Podiebrád cseh királylyal, majd Gyskrával Má
tyás ellen törött. Azonban a’ püspök csüggetlen fárad
ságának végre még is sikerült 1462-ben az ügyet elin
tézni. A’ püspök Gréczbe a' császárhoz menvén, itt a' 
korona-visszaadásban vele egyességre lépett.

33. György pécsi prépost kfivetsége a’velenczei vezérhez, 
és Romába 1462-ben.

A1 törökök ezalatt erejüket mindig jobban kiter
jesztették. Bladns Oláhország fejedelme általuk legyő- 
zettetvén, helyébe más fejedelem tétetett. Gyakori kö
vetségek utján megérté Mátyás király a' török szándé
kát, miszerint ök Magyarország felé tartanak. Hogy te
hát jókor a’ veszély elhárításáról gondoskodjék, Velen- 
czébe, a’ velenczei vezérhez, és 11. Pius pápához György 
pécsi prépostot követségbe küldé, meghagyván neki, 
hogy a’ velenczei vezérrel tartott tanácskozás nyomán, 
a'kitűzött pontok fölött, a' pápával értekezzék, és attól 
a' háborúra segedelmet kérjen. Vitéz nagyváradi püspök 
ez alkalommal, levél által kérésé meg Carvajal bibor- 
nokot, hogy Magyarország ügyét ö is, úgy, mint kinek 
Magyarország, hosszasb itt tartózkodása és indigenátusa 
miatt, hazája, δ szentsége elölt pártolja, és tőle szinte 
segedelmei kérjen. A’ király a* pécsi prépostnak ama’ 
pontokat, mikről ezen követségében a’ velenczei vezér
rel, és a’ pápával értekezzék, utasítási levelében, kö
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vetkezőleg adta elébe: „A* pápánál ne tegyél említést 
azokról, mellyeket a’ veíenczei vezérrel közlöttél“ (t. i. 
a' hozzá különösen intézett pontokról) „hanem csak kérj 
segítséget, hogy ezen ország föntartathassék, és nagyobb 
sebeket ne kapjon, mint előbb; és mindazokat mondod, 
mik íönebb a' második pont alatt állanak“ (t. i. a' haza 
ügyének szomorú állását) „és szólj minél sürgetőbben, 
és buzgóbban. Továbbá a’ bibornokkal (Carvajallal) 
mindent bizodalmasabban közölj, mint pártfogóval és kü
lönös segítővel.“

„Továbbá beszélvén az átalános fölkelésről, el ne 
távozzál Péter utasítását ól“  (t. i. Velenczében a' király 
szónokáétól) „a' raelly neki adatott, a* nagyváradi püs
pök , és Rozgon János által, és miképen a’ tanácskozás
ban hallottad, tudnillik legalább negyvenezer aranyat 
hat hónapra. . .  “  ’)  A’ prépost milly sikerrel járt el 
ezen ügyben, a'következés megmutatta, mert még ezen 
évben a’ pápa Mátyás királynak ezer katona tartására ele
gendő segítséget küldött.

34. Széchy Dénes esztergomi érsek frigykétése a* cse
hekkel 1462-ben.

Mátyás a' törökök ellen indulván, nehogy azalatt, 
mig távol vagyon az országtól, más oldalról az sebe
ket kapjon, Széchy Dénes bibornokot, és esztergomi 
érseket megbizá, hogy az országot pusztító csehekkel 
békességet kössön. Giskrán kívül tudnillik Komorovszki, 
Bartho, és Korbél Szepesmegyét pusztították, számos 
rablásokat és kegyetlenséget itt elkövetvén. Dénes érsek 
látván, mikép kincsszomj vezérli őket, hogy velők annál 
könnyebben békességet köthessen, és az általuk köve
telt pénzről bizonyosabbakká tegye, minden tizedét, mely- 
lyeket Turócz-, Árva·, Liptó·, Zolyommegyéből kapott, 
nekik átengedte, ’s így a’ földnépét, a’ nyugtalanító el
lenségtől megszabadította.z)

1) Epist. M&thiae Corvini P. I. p. 74. — 2) Dénes érsek a* dolog folya
máról illykép értesítette a9 királyt: „Tandem post multos tractatus, 
hinc inde habitos, effecimus certis viis, et modis, ut animus eius
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35. Miklós tinnini püspök követsége 1463-ban.
Midőn a’ törökök ereje mindinkább növekednék, 

1463-ban a’ király Miklós őrkanonokot, és tinnini válasz
tott püspököt, ismét Romába küldötte, hogy a' pápától 
újólag és sürgetve segedelmet kérjen. Az előterjesztett ké
résre a’ pápa maga költségén ismét nehány ezer lovas, 
és gyalog katonát állitván, azokat segédeimül küldé, ’s 
igy Mátyás a’ törökökkeli badat uj erővel folytatta. ') 
A’ baj azonban nötlön-nölt, mert a’ törökök elönyomnl- 
ván, 1464-ben már Jaiczát ostromlollák. Mátyás a’ kül
földi fejedelmektől ígért segítségben megcsalatkozván, 
ugyan az évben keseredve irt a’ pápához, tőle ismét 
segedelmet kérvén. A’ pápa személyesen intézkedett ek
kor a’ dolgok körül, és már hajósereggel Anconába ér
kezett. Itt azonban augusztus 14-kén jobb életre költö
zött által, nem kis kárával hazánknak, mellynek jóllétét 
annyira szivén hordozta. Milly gyengéden gondoskodott 
ő utolsó óráiban is hazánk jóllétéről, és a’ veszély el
hárításáról, mutatja végső kívánsága, mellyel meghagyá, 
hogy a’ Mátyás számára gyűjtött negyvenezer arany, 
Magyarországba minél hamarább elküldessék,*) a’ mit a’
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flecteretur, ct malignandi cansas deponeret· Itaque quantum conside
rare potuimus, arbitramur illum recte conversum esse, modo serve
tur, quod nos illi, nomine Maiestatis vestrae promisimus. Itaque de
bita omnia reduximus ad duo millia, et viginti octo florenos, licet 
múlta proponebantur. Sed postea erat difficultas faciendi certitudinem 
pro hac summa persolvanda; nolebat enim credere aliquibus promis
sis , finali ter ergo necesse fuit, ut nos illi promitteremus, quod illa 
debita ex decimis Ecclesiae nostrae in comitatibus Thurócz, et Arva, 
Liptoviensi, et Zoliensi, hoc anno nobis provenire debentibus, solve
remus.^ Epist. Math. Corvini. P. 1. p. 82.

i) Raynald. ad an. 1463. — 2) Campanus, a9 pápa életirója, 
végső pillanatjairól ezeket jegyzé meg: „in cubiculum relatus (An- 
conában) solvi statim profluvio coepit, medicis nihil periculi promit
tentibus, et haec quoque principum miseria est, inquit; ne in morte 
quidem carere assentatoribus, postulavitque Eucharistiam, quam et 
triduo prius acceperat, et paulo ante ad Lauretanum. Acciri deinde 
patres iussit, quos hortatus est, ut in expeditione persisterent; tri
remes, et quae in portu erant, et quas venire per fretum Siculum 
nuliciabatur, tradi Venetis iussit, pecunias ad aureum nummum qua
draginta millia ex decimis axacta, Mathiae regi Pannoniorum mitti 
in sumtus belli “ Raynald Annál. Eccl. ad an. 1464.



bibornokok teljesitének is. — Heltai chronikonában ezeket 
jegyzetté föl: ,,A’ kardinálok is Romából kőidének Má
tyás királynak, miért hogy vitézül kezdé dolgait forgatni 
a* törökök ellen, negyvenöt ezer arany forintot, mely- 
lyeket a' Pins pápa szekrényében találtának vala az A 
hirtelen halála után.“  ’)

36. Várday István kalocsai érsek és Vitéz nagyváradi 
püspök követsége Fridrik császárhoz 1463-ban.
Ezalatt a’ törökök Jaiczát elfoglalván, Boszniát meg

hódították ; ’s mit lehetett egyebet Mátyás királynak vár
ma, mint hogy ók most egész erővel Magyarország ellen 
indulandnak, miért a’ hadi készületeket δ meg is tévé; 
azonban a’ törökök a’ velenczeiekkel hadba elegyedvén, 
Mátyás király ezen időt arra használta, hogy Fridrikkel 
kibéküljön, és tőle a’ koronát visszanyerje. 1463-ban 
tehát Várday István kalocsai érseket, és Vitéz János 
nagyváradi püspököt ismét a’ császárhoz küldé. A’ béke 
megnjittatott,’s a’ frigy kötési levelet az érsek kiadá, 2)  
a’ szent korona pedig hasz évi távol léte után, átalános 
örvendezés jelei közt, Budára hozatott, és 1464-ben 
Mátyás megkoronáztatott. Ekkor megemlékezvén a' király 
Vitéz püspök számos érdemeiről, és azokért háláját nyil
vánítani akarván, a’ nagyváradi püspökséget több jószág
gal gyarapította. Bonün, egykorú történetíró, ki Mátyás 
király meghagyásából kezdé munkáját írni, a’ koroná
zási körülményeket említvén, magasztalólag jegyzé föl, 
mikép a’ király, az ország nagyjaitól körülvétetve és 
koronával ékeskedve, a’ királyi széken maga hangosan 
ezeket mondá, és az ez alkalommal kiadott oklevélbe is 
beiktattatá. „Mivel Vitéz János, kinek haldokló atyánk 
minket különösen ajánlott, ’s ki minden sorsban velünk 
osztozott, sinlödölt; bennünket a* csehországi fogságból 
kiszabadított, mindenkor részünkre dolgozott, az egye
netlenségeket, és hadakat visszafartózlalta, a’ cseh, tö
rök, és boszniai táborozásban minket vagy személyesen,
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i) Magyar krónika II. d. 68. stb. — 2) Pray Annál. P. IIV. p* 282.



vagy seregének segítségével soha el nem hagyott; mi
vel végre a' követségekben a’ legnehezebb dolgokat 
szerencsésen végezte, és a’ szent koronát hosszas tá
volléte ntán visszahozta . . .  ezekre nézve tetszik nekünk, 
és az ország egész gyülekezetének étet, és azö  köve
téit (a1 püspökségben) azon buzgóságért, és tiszteletért 
is ,  mellyel mi a'szűz Anyához, és sz. Lászlóhoz visel
tetünk, Biharmegyével őrökre megajándékozni, hogy hív 
szolgálattételében könnyebben eljárhasson, és hogy nii 
a’ háladatlanság bélyegét elkerülvén, az érdemnek méltó 
jutalmat rendeljünk.“ ')

37. JAmu Pannonius pécsi püspök követsége Romiba
1464-ben.

II. Pius pápa halála, a’ török hábornba elegyedett 
Mátyás királynak nem kis aggodalmat szerzett, mert δ 
benne egyik hatalmas istápját veszté; ezt pedig annál in
kább érzette, minthogy a' törökök a’ keleti birodalmat 
már meghódítván, a’ szomszéd Magyarországot mindig 
nagyobb veszélylyel fenyegették. Pius után II. Pál válasz
tatott pápának, kihez Mátyás király részint üdvözlet, ré
szint pedig az elődje által hőn pártolt ügy előmozdítása 
végett, Janus Pannonius pécsi püspököt és Rozgon Já
nost követségbe kőidé, egyszersmind ez alkalommal a’ 
velenczei köztársaság vezéréhez is utasítván őket. A* 
követek a' pápa elébe bocsáttatván, küldetésük feladatát 
a' püspök hathatós szavakkal előterjesztette. Még azon 
nap alkonyán másod ízben is a' pápa előtt megjelentek. 
Fönvan mind a' két beszéd, mellyet ekkor a’ püspök 
a’ pápa előtt mondott, ’s mellyel a’ tőrök háború foly
tatására annak' segedelmét kérte. A’ pápa a’ püspök elő
terjesztése után a’ bibornokokkal, és a’ külföldi hatal
masságok követeivel azonnal tanácsot tartván, lelkesen 
fölszólitá mindnyáját, hogy a’ veszély illy közellétő- 
ben mit kellene tenni. Midőn a’ pápa látná, hogy az ügy 
nem olly lelkesen, mint a’ kiáltó szükség kívánná, pártoltál-
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P . L  p. 224.



nék, hogy lelket öntsön a’ dologba, ismét fölszólala, és 
Mátyás királynak a’ török elleni háború folytatására éven
ként százezer aranyat Ígért, mire a’ nápolyi király, a’ 
velenczeiek, a' majlandiak, és florencziaiak is nagy ösz- 
veg pénzt, és fegyveres erőt igérének. A’ pápa ezután 
külön tanácskozott a' bibornokokkal, hogy a’ magyar 
követeket bizonyos vigasztalással bocsássa el magától. 
Szeretettel, atyai gondoskodással teljes a’ pápának ama' 
beszéde, mellyet ekkor ö a’ bibornokok előtt mondott, 
ö  volt egyedül, mikép ezt a’ történet világosan kimu
tatja, ki érdek nélkül segedelmet ígért és adott, mert 
a’ kik ígértek, nem sajátjaikból, hanem a’ pápa javai
ból ígértek ,1) t. i. azon tartozásukat ígérték a’ magya
rok segítségére, mellyel a’ pápának kötelesek valának 
adni. A’ következés csakugyan megmutatta, hogy nem 
az ügy pártoltatott, hanem egyéni érdekek forogtak főn; 
mert, a’ pápán kívül a' magyar követeknek adott ígére
tet csak a’ velenczeiek teljesítették, és más senki.

38. Gábor kalocsai érsek, Albert veszprémi püspök és 
Gereb László budai prépost követsége 1472—3.
Kazimir lengyel király, Ulászló cseh király testvé

r e , a’ magyar korona után vágyódván, miután többen a’ 
főrangú magyarok közül is hozzá csatlakoztak, fegyveres 
erővel Magyarországba rontván, Nyilrát elfoglalta. Mátyás 
ellene haddal indult, de a' pápa, és külföldi fejedelmek 
inkább béke utján kívánták ez ügyet elintézni, nehogy 
a' fejedelmek közti folytonos bábom által okot szolgál
tassanak a'török hatalom növekedésére. E’ végből majd 
Olmiczban, majd Nissában, gyűlés tartatott, hová, béke
kötés végett, Mátyás király Gábor kalocsai érseket, 2) 
Albert veszprémi püspököt,3) és Gereb László budai pré
postot küldötte,’s 1474. marlius hónapban a’ béke meg
köttetvén, annak pontjait a’ király májusban Budán meg
erősítene. 4)

A* egyházi rend pelgári körében. 2 2 9

n  „ m  vero, quos modo audistis, non de suo, sed de nostro promittunt/*
Raynald Annál. Eccl. ad ann. 1465. — 2) Katona Hiet. Crit. T. XV.
p. 646.657. — 3) Pray Annál. T. IV. p. SM. — *) Pray ugyanott p. 92.



39. György pécsi prépost követsége Nápolyba 1474-ben,
Mátyás király 1474-ben a’ pécsi prépostot Ferdi- 

nánd nápolyi királyhoz, és a’ majlandi vezérhez követ
ségbe küldötte. A’ Kazimir lengyel királylyal közelebb 
kötött frigy tudnillik, részint ennek állhatatlan kedélye, 
részint pedig Fridrik császárnak Mátyás iránti idegensége 
miatt, csakhamar fölbomlott, és Kazimir, Mátyás ellen 
Fridrikkel szövetségbe lépett; ennek örült Fridrik, mint
hogy illykép Mátyást szövetséges erővel megtámadhatta, 
Mátyás király tehát azon okbél, hogy a* majlandi vezért 
frigyesévé tegye, küldötte hozzá a* fönebbi követet. Ezen 
ügy ntébb nyilvános háborúba tört ki, melly Prágában min
den részröli követek által, ismét béke utján intézte tett el. ')

40. Rangon Gábor egri, János nagyváradi püspökök, és 
György pozsoni prépost követsége Fridrik császárhoz

1477-ben.
A’ császár, és magyar király között folytatott egye

netlenségnek 1477-ben békekötés állal szakittatott vége, 
Fridrik, Mátyás királyhoz, rövid ideig tartó fegyverszü
net végett követeket küldött, mire Mátyás annál hajlan
dóbb vala, minthogy Slavoniába már a' törökök beütöttek, 
kik ellen erejét fordítania kellett. A’fegyverszünet nap
jaiban hosszasb békekötés ügye tárgyaltatolt. Mátyás ez
zel Gábor egri, János nagyváradi püspököket, és György 
pozsoni prépostot bízta meg 1477-ben, kik által a' béke 
csakugyan megköttetett, mellynek pontja szerint a' csá
szár , hadi költség fejében, Mátyásnak százezer forintot 
fizetni tartozott, és öt Csehország királyának egyszers
mind elismerni. Ezek 1477-ben december hónapban tör
téntek. 2)

41. György kalocsai érsek követsége Olmiczbe 1478-ban,
A’ császárral a* béke megköttetvén, Ulászló cseh 

királyhoz hasonló czélból Mátyás szinte követeket küi-
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dőlt, 's ezt György kalocsai érsekre bízta. Noba az ügyek 
tárgyalása mindkét részről nagy nehézségekkel volt ösz- 
szekölve, az érsek által még is kedvező eredménynyel 
a’ béke megköttetett, mellynek pontjaiban kimondatott, 
hogy Ulászló Mátyás királyt Csehország királyának szinte 
elismerje, és írja is; mind azon birtokokat, és városo- 
kát pedig, meUyeket Morvában, a' két Sileziában, és 
Lusátiában bír, Mátyásnak engedje által.1)

42. Rangon Gábor egri püspök követsége Romába és Ná
polyba 1479—89.

Mátyás király, hogy a'folytonos török bábom alatt 
a' dolog folyamáról, és a' kívánt segedelmekről a' pá
pával annál könnyebben értekezhessék, Rangon Gábor 
egri püspököt, Romába IV. Sixtus pápához 1479-ben 
küldötte, tudósítván öt a' törökökön nyert szerencsés 
győzedelemről, a' pápától egyszersmind ismét sege
delmet kérvén, minthogy azon hir szárnyalt, miszerint 
Mahomed török császár, félretevén minden más hábo
rúját, mellybe a'népekkel bonyolulva vala, minden erejét 
Magyarország ellen forditandja.i) 2 * * * * * *) Majd ismét 1480-ban

i) Raynald ad an. 1478. — 2) „Postquam ego,“ igy Írt Mátyás király a 9 pápá
hoz „requisitioni, et mandato Sanctitatis vestrae, ut fui semper, et cupio
esse obediens, in negotio defensionis fidei ea agere, quae mihi possibilia,
et quae etiam impossibilia videbantur, non destiti, iam tandem eo deren* 
tum, quod semper antea praedicebam. Jam revera experior, tureum scili
cet per me irritatum, totis in me viribus, et studiis esse conversum,
ita quippe sum avisatus per nonnullos fideles anticos de porta turea
rum Principis, quod etiam plures capitanei mei, et exploratores de 
turda reversi confirmant: statuisse illum in vindictam acceptae a me 
nnper iniuriae, omnes suos conatus, dimissis ceteris Principibus Chri
stianis, quos bello premebat, in me, et dominia mea convertere, ac 
usqne ad festum S. Joannis Baptistae personaliter cum omni poten
tia in dominia mea subintrare . . . enni res ista me vehementer ur
geat, placuit de iis novis, quae verissima, certissimaque esse com
pertum haben, certiorem fecere Sanctitatem vestram, orareqne, ut at
tentis rebus meis, quanto in periculo versentur, si Tureus ipse, ut 
dubium non est, suos conatus perficiat, dignetur tandem providere, et 
nunc maxime ostendere cum effectu, et certitudine, si quid spei in
aliorum praesidio habere debeam. . . . Quod si sua Sanctitas nunc 
mihi providere vult, eo tandem praesidio adiutus, me et dominia mea 
contra hostiles insultus conservare possem , essetque hoc non minus 
pro bono totius Christianitatis, in cuius eg« antemurali jaceo, quam ad 
gloriam, et honorem Sanctitatis vestrae.“ Epist. Math.Corv. P. IV. p. 152



ipához, Ferdinánd Sziczilia királyához küldötte a’ püs
pököt ̂  agyán a’ törökökkel folytatott háborn ügyébe·. 
Ezalatt Fridrik császárral is njonan háborúba kevered
vén, hogy a'törökökkel való hadakozását szerencséseb
ben folytathassa, Romában az egri püspökre bízta a* 
Fridiikkel! ügy elintézését; 1481-ben követje által a’ 
török háború folytatására a' pápától egyszersmind sege
delmet kérvén.

43. János nagyváradi püspök követsége Norinbergába
1481-ben.

Ez időben Mahomed, ki egész Európát rettegésben 
tartotta, meghalt, mi által a’ félelmes ellenségtől való 
megszabadulásra némileg alkalom nyujtatott, ha Fridrik 
császár is Mátyás igyekezetét pártolná. A’ pápa ösztön
zése, és közbevetésének sikerült kivihetni, hogy a* csá
szár, a’ török ellen küldendő segedelem fölötti tanácsko
zás végett, Norinbergába a’ német fejedelmeket össze
hívja. A* pápai követ által Mátyás figyelmeztetve lévén, 
a’ fejedelmek gyűlésébe követül János nagyváradi püs
pököt küldötte. A’ követség czélja vala: Fridikkel bé
kességet kötni, és a’ fejedelmektől a' török háború kö
zös viselésére segedelmet kérni. A’ követek a’ fejedel
mi gyűlés előtt küldetésük czélját előadván, a’ jelenvol
takat közös segedelemre fölszólították. A’ fejedelmek 
ekkor meg nem egyezhetvén, a1 magyar követség nyíl- ' 
vános okirattal kijelentette, mikép a’ veszély elhárítására, 
a’ magyar nemzet részéről, eleve a' szükségesek meg
tétettek. A’ gyűlés segedelem-adás nélkül eloszlott, de 
Fridrik, és Mátyás között a* békét helyreállítani mégis 
sikerült, melly Bécsben május havában történt.1)

44. János nagyváradi püspök njabb követsége Francia- 
országba 1485-ben.

Fridrikkel az imént kötött béke állandó nem volt. 
Az ő nyughatatlan kedélye újabb villongásokra adott al- i)
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lkaimat,  ’s minthogy a* kitűzött pontokat megtartani nem 
akará, a’ két fejedelem között véres háború ütött ki. 
Mátyás hóditó sereggel Németországba rontott, ’s több 
városokat, 1485-ben pedig Bécset is elfoglaló. Mátyás 
szerencsés fegyvere mellett is hajlott a’ békére, és hogy 
azt előmozdítsa, János nagyváradi püspököt Francziaor- 
szágba Károly királyhoz követségbe küldötte, hogy ö 
a’ pápánál a’ császár, és ö közötte, a’ béke helyreállí
tásának előmozdítója legyen. Ugyanez alkalommal, a’ 
püspököt a’ majlandi vezérhez is megbízással utasilá, 
mellyet a’ püspök a’ király legnagyobb megelégedésére 
végzett. 0

45. Vitéz János szeréin! püspök követsége 1488-ban.
Mátyás királynak több évek leforgása alatt Roiná- 

'ban Vitéz János szerémi püspök vala kövelje. Mind a* 
király, mind pedig a’ pápának többszeri levelében szó 
fordul elő Vitéz követségéről.1) Vitéznek francziaorszá- 
gi követségéről pedig Schier tesz említést.3)

40- János nagyváradi püspök követsége Fridrik császár
hoz Linczbe 1489-ben.

Mátyás Bécset elfoglalván, itt egéssége bontakozni 
kezdett. Fridrik reménylvén, hogy a’ betegség állal 
Mátyás lelke engedékenyebb leend, hozzá követeket kül
dött, hogy vele az elfoglalt részekről egyezkedjék. Frid
rik Mátyástól minden kárpótlás nélkül Austriát vissza- 
kivánla; Mátyás pedig Fridriktől hadi költségek fejében 
kétszáz ezer aranyat követelt. Az egyezkedés végbe 
nem mehelvén, Mátyás, Fridrik követeivel együtt János
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!) Bonfin» a* püspöknek ezen, és egyéb követségeiről, és fényes tulajdo
nairól szólván, irja: „Joannes varadiensis Antistes ad Gallos orator 
pronnnciattie est, quo, ad id munus obeundum, nemo tempestate nostra 
magis idoneus visus est. . · . Omnia mandata Regis non modo e 
sententia, sed etiam omnium opinione felicissime gessit. Gravissima 
hnic quoque negotia, quae foris imminerent, a rege committi solita· 
. . . Cuncta igitur mandata e sententia fecit. . . . (< Dec. IV. Libr, 
7. p. 637. — a) Schmitth. Fp. Agr. T. II. p. 129. — 3) De Bibi, 
Mathiac Corvini p. 34-



nagyváradi püspököt, a* békekötés tárgyalásának folyta
tása végett, a' császárhoz Linczbe küldötte. .Azonban 
Fridrik a' kívánt öszveget fizetni nem akarván, a* béke 
óhajtott sikert nem ért.') A’ békekötés körüli tanácsko
zás ezen évben még folytaltatott, mi alatt János püspö
köt Mátyás király 1490-ben Sziléziába küldötte, hogy 
itt a' rendekkel, fiának, Corvin Jánosnak örökösödése 
felöl értekezzék; de ezen évben Mátyás életének napja 
lenyugodptt, 's igy az ügyek egészen más fordulatot 
kaptak. Ö Bécsben életétiek 57-dik évében halt meg.

47. János nagyváradi, Tamás győri, János Csanádi és 
István szerémi püspökök követsége Ulászlóhoz 1490-ben.

Mátyás halála után Dóczy Orbán egri püspök, ki 
Zápolya Imre nádor kimultával nádori helyettes vala, 
Pestre országgyűlést hirdetett, hol a' magyar korong 
elnyerése végett, a' külföldi hatalmasságok követei is, 
megjelentek. Corvin János, és a’ német, lengyel, arrago- 
niai, és cseh fejedelmek követeinek előterjesztése raeg- 
hallgattatolt. Dóczy püspök magyar nyelven hatalmas be
szédet tartván, az egybegyült országos rendeket, a' ki
rályválasztásban öszhangzásra szólítá föl.2) Végre Ulászló 
cseh király, 1490-ben magyar királylyá választatván, 
a' gyűlésből azonnal Tamás győri, János Csanádi, és 
István szerémi püspökök, és számos országnagyok az 
újon választott király meghívására kévétekül választat
tak, a' követség élén János nagyváradi püspök állott.

48. István szerémi pfipök követsége Albert berczeghez
1490-ben.

A* herczegek, kik a’ magyar koronát elnyerhetni 
reményiették, de reményeikben megcsalatkoztak, Ulászló
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J) Pray Annál. T. IV. p.200. — 2) Bonfin, a* püspök ezen beszédjéről 
emlékezvén, Írja: „Urbánus 1 ingva scythica diu condonatus est, longa 
oratione referens, quot, et quanta ex publica dissensione Pannonis 
mala imminerent: quin et in illa sententia diutius versatus est, quot 
ungaros calamitates, et detrimenta manerent: quippe qui finitimis 
omnibus regnis exosi, ob illata diu bella, nihil de intestina discordia, 
praeter ultimum exitium sperare possent.(r Dec. IV. L*. 0. p. 665.



ellenségei lettek, ngy, hogy alig ért ft Magyarországba, 
már hír szárnyalt, hogy Albert, lengyel herczeg, nagy 
sereggel Magyarországba rontott, sőt már Szécsényig 
előre is nyomult. Ulászló testvéri szeretetben bizakodva, 
mert Alberltel egy atyától származott, István szerémi 
püspököt hozzá követségbe küldötte. Ez alkalommal azon· 
ban a’ követ Alberttól egy ességre nem léphetett, ámbár 
a* király Lengyelország birtokára neki reménységet adott. 
Albert seregével Buda alatt termett; ekkor János nagy* 
váradi püspököt küldé hozzá a’ király, ki hatalmas be
szédével, szándéklott tervétól, Albertet elmozdította, ’s 
a’ béke még az évben igy állott helyre. *) Míg Albert- 
tel a’ tanácskozás folyt, Miksa, Fridrik császár fia,Bé
cset, és azon városokat, mellyebet Mátyás meghódított, 
hatalmába ejtette. Békekötés végeit hozzá a’ király szinte 
István szerémi püspököt küldötte. Miksa herczeg el nem 
állott szándékától, hanem seregével előrenyomulván, még 
az évben Székesfejérvárt elfoglalta; de mivel pénzhiányt 
szenvedett, Erneszt Zsigmond pécsi püspöktől pedig, leg
gazdagabb ígéretek mellett is , hatvanezer aranyat hiá- 
ban kért, (a’ püspök hűbb lévén hazájához, minthogy 
Ígéreteknek engedve, azt elárulta volna), seregével visz- 
szavonulni kéntelenittetelt. A’ püspök ezen hűsége men
tette meg ekkor hazánkat folytonosb háborútól.

49, Domonkos fejérvári prépost kftvetsége Albert her- 
ezeghei 1491-ben.

Albert herczeg, Kazimir lengyel király fia, és Ulászló 
magyar király testvére, a’ nagyváradi püspök közbeve
tése által kibékült ugyan, sőt ellenséges seregével visz- 
sza is vonult, de néhány magyar nagyoknak hozzácsat- 
lakozása- és ösztönzésére, ismét fegyverhez nyúlt, és 
már Kassát elfoglalni szándékozott. Kibékülés végett a’ 
király ekkor Domonkos fejérvári prépostot azon utasí
tással küldé hozzá, hogy ha őt békére nem bírhatná, 
Lengyelországba Kazimirhoz menjen, és ezt a’ herczeg I)
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atyjánál eszközölje. Az ellenségeskedésnek még ez év· 
ben vége szakadt, egyezkedésre lépések tétetvén. — Va
lentin választott nagyváradi, és Tamás győri püspökök 
által eszközöltetett a’ béke.1)

50. Bakáts Tamás győri püspök követsége Fridiik csáp 
szárhoz, és Riksa herczeghez 1491-ben.

Miksa herczeg a’ magyar korona követelésétől el 
nem állott, sőt, hogy nagyobb erővel indulhasson Ma
gyarország ellen, a’ flandriaiakkal is szövetségbe lépett. 
Ez alatt más-részről a' törökök is terjesztették erejü
ket, és már Magyarországhoz közelitének, a’ miről Péter 
kalocsai érsek jókor tudósitá a’ királyt, nehogy két 
oldalról ellenség állal körülvetessék, ’s a’ hazát veszély
be ejtse. A’ Miksa herczeggel kötendő béke végett Ba
káts Tamás győri püspököt, *s néhány országnagyokat 
hozzáküldötte, ’s a* béke 1491-ben megállapittatotl, ’s a’ 
püspök kiadá e’ fölötti oklevelét.2)

51. Déezy Orbán egri püspök követsége 1493-ban.
Fridrik császár 1493-ban meghalt, ’s utána a’ romai 

császárságban Miksa fia következeit. Ulászló a’ már előbb 
Miksa herczeggel kötött béke megújítása végett, Dóczy 
Orbán egri püspököt hozzá követségbe küldé, melly al
kalommal a’ törökök elleni védelem is a’ békekötés pont
jaiban foglaltatott. Dóczy püspöknek ez volt a’ közügyek 
körül utolsó érdeme, mert még azon évben jobb életre 
költözött által, utódja lelt Bakáts Tamás, előbb győri 
püspök, nem sokára (1497) pedig esztergomi érsek. *)’

52. Bakáts Tamás érsek tanácsosára Ulászló a ' velen- 
czeiekkel békét köt 1500-ban.

A’ velenczeiek változó szerencsével harczolván a’ 
törökök ellen, általok többszer legyőzetének. Bajazet sze
rencsés fegyvere által fölfuvalkodván, a’ békéről sem-
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mit sem akart tudni, vagy csak olly föltételek alatt, ha 
a’ tengerparti vidék, Görögország, ős Illyricum hatalma 
alá hajolna, a* mi sok szomorú következéseket hazán- 
dott volna maga után. A’ velenczeiek tehát Magyaror
szágba követet küldőnek, hogy a’ magyarokat frigytár- 
snl megkérjék. A’ király, mikép a' történet tanítja, ki- 
tünóleg Bakáts érsek tanácsát hallgatva, csakugyan a* 
velenczeiekkel frigyet kötött, minél fogva ök a’ ma
gyar királynak, háború ideje alatt, évenként száz ezer 
aranyat, a’ harcz végeztével pedig harmincz ezeret ígér
tek. A’ törökök még ez év folyta alatt kemény csatá
ban legyőzőiének ') Ezen békekötésnek azon eredménye 
is lett, hogy Sándor pápa a’ magyarok segedelmére 
évenként negyvenezer aranyat határozott.2)

53. Frangepán György kalocsai érsek, és György pécsi 
püspök követsége Miksa csiszárhoz 1506-ban.
Miksa, Fridrik halála ntán romai császárrá lévén, 

aj erővel iparkodott a* magyar koronát elnyerni. Sere
get gyűjtött tehát, és Pozsonig vonult, hogy innét a' 
vidéket pusztítsa, ’s az országot fenyegetéssel eltöltse. 
Ulászló, Frangepán kalocsai érseket, és György pécsi 
püspököt, néhány országnagyjaival együtt, hozzá kö
vetségbe küldötte; az országnagyjai a’ követeknek 1506- 
ban Székesfejérvárott kelt levelüket szinte kiadták, melly- 
ben elismerék, hogy az ország nevében egyezkedésre 
a* követek fölhatalmazva vannak. Még azon évben a’ 
béke megköttetvén, julius 19-kén e’ fölötti oklevél ki
adatott. *)

54. János nagyváradi püspök követsége Constanczba 
Miksa császárhoz 1507-ben.

Elevenen fönvolt a’ haza boldogságát és békéjét 
szivükön hordozó magyaroknál ama zajos napok emléke, 
midőn Mátyás király választására, és ennek halála után 
Ulászlóéra, Rákoson öszvejövének. Ezen szomorú idő-
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kei a'hazától eltávolítói akarván, eleve gondoskodónak, 
hogy halál esetében legyen a* hazának törvényes örö
köse. Ulászló tehát Lajos fia házassága, és Anna leánya 
által magát a’ német császárral, és ennek hatalmas ro
konságával egybekötendő, Jánost, egykori nagyváradi 
püspököt, Mátyás királynak hajdan kedves emberét, ki 
letevén püspöki méltóságát, a’ sz. Ferencz rend szer
zetébe lépett, de mély belátása miatt öt még itt is or
szágos ügyekben a’ fejedelem megkérdeni el nem mu
lasztotta , Constánczba Miksa császárhoz követségbe 
küldé. Itt vala első alapja az ausztriai főnsóges ural
kodó háznak Magyarországbani uralkodására. Anna 
Ulászló leánya tudnillik Ferdinándnak, Mária pedig, I. 
Ferdinánd jövendő magyar király testvére, Lajosnak 
eljegyeztetvén. Ezekről 1507. november 12-kén Budán 
az oklevél kiadatott.')'
55. János nagyváradi pfispők követsége Csehországba

1509-ben.
Ulászló magyar és cseh király ellen, a’ csehek közt 

összeesküvés történt, mellynek czélja vala, Ulászlót és 
fiát, a' cseh koronától megfosztani, és az országlásból 
kivetkezletni. Fölöttébb kellemetlenül hatotta meg ezen 
hír Ulászlót, látván, hogy ha életében fia uralkodását 
Csehországra nézve nem biztositandja, holta után a’ kö
rülmények még szomorúbb szint fognak ölteni. Azért a’ 
cseh nemzetnek országgyűlést hirdetvén, ide Magyaror
szágból követül János püspököt, már mint sz. Ferencz 
rendi szerzetest, és Thurzó Szaniszlót, a’ magyar hatal
mas családból származott hires olmiczi püspököt válasz
totta.2) A’ követek Prágába érkezvén, a’ cseh rendek 
előtt küldetésék czélját hatalmas beszédben előadák. Já
nos püspök bölcs tanácsa és intézkedésének az lett ered
ménye, hogy az egész összeesküvés veszélyes förgete
ge el hárít taioltj és a' nemzet kibékült.2) Még azon évben

*) Pray Annál. T. IV. p. 329. — 2) Richter Xav. Ferencz Episcoporum 
Olomuceneium series p. 177— 188. Olmicz 1831. — 3) Pray szerint 
„tinius viri prudentia, fortitudini animi conjuncta, regnum praesentis- 
simo discrimine exemptum est." Pray Annál. T. IV. p. 334.
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Ulászló, Lajos fiával, Csehországba utazott, és a1 három 
évű gyermek nagy fónynyel megkoronáztatott.

56. Beriszlő fejérvári prépost követsége Lengyelországba
1510-ben.

Miután Julius pápának sikerült a' keresztény feje
delmek közt a* békét helyreállítani, a*törököknek köny- 
nyebb erővel leendő legyőzése végett, a’ fejedelmek 
erejét kívánta összepontositani. Zsigmond lengyel király, 
Ulászló testvére, e’ végből országgyűlést hirdetett, ho
vá Ulászló 1510-ben Thurzó olmiczi érseket, ésBeriszló 
fejérvári prépostot követségbe küldötte; de mivel a’ len
gyelek nem régen a' törökökkel békességet kötötték, 
a* magyarok pedig régibb időtől fogva velők szinte bé
kességben voltak, a’ törökökkeli háború ekkor elha- 
lasztatott.')

57. Márton kalocsai érkanonok követsége Romába 1513.
Az imént felhozott eseménynél fogva, a' törökök 

ellen, szövetséges erővel folytatandó háború elhalaszta- 
tott ugyan, de a* dolognak egy körülmény egészen 
más fordulatot adott, melly Magyarországot nem kis ag
godalomba ejtette,’s egyszersmind újabb követségre al- 
kalmul szolgált. Bajazet török császár tudnillik elkoro
sodván, betegséggel küszködött; ezalatt az országos 
ügyek jobban elhanyagoltának, mert ö inkább a’ békét, 
mind a’ háború lármáit óhajtotta. Utódjának is egyik 
gyengébb jellemű fiát, Achomatest, jelelvén ki. A’ har- 
czias lelkületű Szelimnek okul szolgált ez atyja ellen 
pártot ütni. Ö a’ jancsárokat, kik a’ császár választásba 
leginkább befolytak, nagy kincsesei maga részére hódí
tani el nein mulasztotta, ’s 1512-ben császárrá válasz
tatott. Ezen hír nem kis félelemmel töltötte el Európát, 
minthogy könnyen lehetett gyanítani, hogy ha ö test
véreit, kik ellene, az illy utón elnyert császárság miatt, 
fegyveres erővel indultak, legyözendi, vagy velők bé- i)
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kességre lépeod, egész erejét Magyarország ellen fogja 
fordítani. Bakáls Tamás esztergomi érsek, kinek taná
csától ez időben igeb sok függött, a' külföldi hatalmas
ságok udvarait, és Romát segedelem végett bentazá. A* 
törökökkel kiütendő háború mindig valószínűbb lévén, 
1513-ban X. Leo pápához Márton kalocsai őrkanonokot 
küldötte a* király, általa a’ háború folytatására a1 pá
pától költséget, és egyéb segedelmet kérvén, egyszers
mind a’ még Romában tartózkodó Bakáts érseket is figyel- 
mezlelé, hogy a* pápánál ezt minélelőbb kieszközölni 
el ne mulaszsza. A’ pápa ai) * * 4 bibornokokkal tanácsot tart
ván, a’ kalocsai kanonokot, a4 kért segedelem felőli 
vigasztalással, bocsátá el magától.

Mikép teljesité a4 pápa adott Ígéretét, kitetszik ama4 
leveléből, mellyel 1514-ben Bakáts érsekhez, és ugyan
az időben a4 királyhoz intézett, mellyben igéró, hogy a4 
törökök elleni háborúra Ulászlónak 50,000 aranyat ad- 
and, ha pedig csak védőleg fogja magát az ellenség 
elölt viselni, úgy 20,000 aranyat küldend.') Reá egy
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i) A’ pápa eíen levelében, ntelly hazánk körül a’ leggyöngédebb gondos
kodás jellemét hordozza magán, többek közt így Ír a’ királyhoz:
„u t ex litteris Thomae Cardinalis Strigoniensis, et Francisco Marsa«
pini, eiusdem cardinalis internuncii, sermone intellexi, te plurimis,
maximisque bellorum sumptibus iam prqpe exhaustum, ad tuenda 
istius regni vioina tureis oppida, adque a sociis destitutum, tuis tau« 
tummodo opibus, et praesidiis idoneum hoc tempore non esse. Itaque 
rogare, obsecrareque nos, ut quoniam cum oppidorum illorum con
servatione, tui etiam prope universi regni salus, iucolumitasque con- 
iuncta est, velimus tantum nostrae opis tibi subministrari, ut ea tueri, 
atque defendere possis, ne Christianae reipublicae hostes, captis, ex- 
pugnatisque iis, vires, lacertosque confirment, adque augeant, quibus 
cum libuerit, in reliquas tui regni partes, adque adeo in robiir, et 
pectus ipsum audacter utantur. Habere autem te loca, et ditionem 
multis hominum millibus ad bellum aptissimorum refertissimam; ut, 
si stipendium ad eos alendos suppeditatum s it , validissimum contra 
tureos exercitum cogere, atque conficere facile possis;itaque statua
mus, utrum regnum illud persese firmissimum, et populosissimum, 
gentibus inimicissimis proiicere ad servitutem, et ludibrium velimus, 
an pro re, facultatibusque nostris dare operam, ne hostes eo nostri 
potiantur. Quas ad tuas postulationes tibi respondeo. Primum quidem 
pro mea in te , tuosque populos regnum istud omne, magnae mihi 
curae esse; deinde versare me noctes, atque dies animo, non tuam 
modo salutem, et incolumitatem, quae mihi charissima est, sed etiam 
de amplitudiiie tu a , deque gloria saepissime cogitare; quoque te



évre, 1515. április hőnapban a'pápa ismét nagy meny- 
nyiségü segítséget küldött Magyarországba, melly éle
lemből, pénz-, és védelmi szerekből állott. Különösen 
búzából és árpából kitűnő mennyiséget, lőporból 1000, 
kénkőből 10 ,000 , salitromból 500 fontot; nemkülönben 
küldött több hadi mozgonyokat, és 2000 aranyat; ígér
vén , hogy nem sok idő leforgása alatt 20,000 aranyat 
küldend, melly a’ pápa szándéka szerint a' végvárak meg
erősítésére lenné legczélszerübben fordítandó.1) Hogy 
a’ pápa állal több ízben küldött segedelem, nem csekély 
előmozdítására szolgált a’ szerencsésb hadfordulatnak, a' 
következés megmutatta, midőn Jaicza 1515-ben, legin
kább a’ pápától küldött segedelem következtében, a' tö
rök félelemtől megszabadult, a’mi Beriszló székesfejér- 
vári prépost, veszprémi püspök és horvátországi bán 
vitéz erényeinek is tulajdonítható.3) A’ törökök békekö
tés végett követeket küldöttek Ulászlóhoz, de mig e’ 
fölött folytak a* tanácskozások, 1516. martins havában 
a' király meghalt.

* Egykét szó hazánk állásáról Ulászló halála után.
Ulászló halála nlán Lajos, a1 még alig tíz éves gyer

mek lépett a' királyi székre, 's uralkodása alatt hazánk 
mindig szomorúbb szint öltött. A' természet ajándékánál 
fogva jóra hajló elme, brandenburgi György herczeg 
által, ki a' gyermek király nevelésére legnagyobb be
folyást gyakorlott, elferdittetvén, a'haza ügye szomorú
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pacto iurein, curamqne adhibeam, nt in bello, quod tibi a tureis 
nunquam non inminet, adminanstrando, ipse te possis apud Deum 
quidem primum, deinde apud omnes homines commendare, quam ma
ximis, quamque pulcherrimis virtutis, atque gloriae monumentis. 
Quamobrem, si ipsum exercitum conficere, atque in tureas impetum 
facere statueris, bellumque sic administrare, ut illustris aliqua ad il
los impressio, expngnatioque oppidorum consequatur, quinquies deci
es mille numum aureorum me ad id erogaturum, daturumque tibi 
spondeo, atque recipio; sin vero id tantummodo consilii suscipies, ut 
tuta ab hostibus reddere tua illa propinqua tureis oppida, de quibus 
scribis, tibi satis futurum putes, bis decies mille numum aureorum 
tibi praesto ut sint, cum me commonefeceris, curabo.“  Pray Annál. 
T. IV. p. 359.

i) Pray Annál. T. IV. p. 387. — 2) Ugyanott p. 388·
16



helyzetbe döntetett. Míg Beriszló veszprémi püspök és 
Horvátország bánja Jaiczát, mellynek föntartása-, vagy 
elvesztésétől fölöttébb sok függött, rendületlen bátorság* 
gal védte, azalatt az országnagyjai közt, Báthory 1st* 
vánnak nádorrá választása miatt, keserű viták támadtak, 
a’ törökök pedig újabban Moldva, és Oláhország elfog
lalását vették irányba. Lajos király atyja haláláról tu- 
dósitá a’ pápát, ’s δ válaszában minden körülmény 
közt neki segedelmét íg é r te ,') a’ mit teljesített is a’ 
pápa, mikép ezt a’ sokszor küldött nevezetes segedel
mek tanúsítják.

58. Zalkán László váczi püspök követsége Csehországba
1516-ban.

Lajos király, atyja halála után kevés időre, ország
gyűlést hirdetett, melly májusban, Budán meg is tarta
tott. Ezen országgyűlés után a’ király Zalkán László 
váczi püspököt, és Raska Balázs tárnokmestert Csehor
szágba küldötte. A’ követség czélja vala, hogy a’ cseh 
rendek, a’ magyar országgyűlés határozatairól értesít- 
tessenek, és ők is , Ulászló halála után, Lajost, a’ ma
gyarok példája szerint, törvényes királynak elismerjék. 
Továbbá, hogy a’ Morva szélekről több ízben pusztítás
sal beülő erőszakos hatalmaskodókat korlátok közt tartani 
igyekezzenek stb. A’ magyar követek előterjesztésére a’ 
cseh rendek hajolván, a’ kívántakban megegyezőnek. 2)

59. Frangepán György kalocsai érsek, és Balbns Jeromos 
pozsoni prépost követsége a’ vormácziai gyűlésbe 1521.

Ez időben a’ haza ügye mindinkább hanyatlott, — 
a’ törvények szentsége figyelembe sem vétetvén, a’ ha
talmasbak által lábbal tapodtatott, minek végre az lett I)
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I) A9 pápa ezen levelében többek közt ezeket mondja: „Quoniam Idem 
legatus scripsit ad nos, Patrem tuum extremo vitae suae tempore mi
hi le commendasse, omnes meas opes, omnem auctoritatem ad te fo
vendum, ornandumque polliceor, teque iam in charissimi mihi filii lo
cum agnosco, atque recipio, bonisque verbis, atque omnibus et com
plector , et prosequor.“  Petri Bembl Epist. L. XII. — 2) Istvánffv 
Hist. Hung. L. VI. p. 85.



ártalmas következménye, hogy senki Önkényén túl tör· 
vényt ismerni nem akart. Más részről a'törökök is ere
jüket mindig jobban biterjeszték, a’ mit leginkább elő- 
mozdita az, hogy a' hatalmasbak a’ haza jóllétéről ke
veset gondoskodtak. X. Leo pápa a’ veszély elhárítása 
körül leggondosabb vala; ö levél- és segedelem-adással 
ösztönözni és serkenteni meg nem szűnt; ')  minthogy a* 
törököktől ez időben annál inkább lehetett tartani, mert 
Bzelim után 1520-ban Szolimán, a' még harcziasb indu
lata császár következett. Lajos király Verböczy Istvánt, 
a’ hires törvénytudóst, segedelem végett 1520-ban Ro
mába a' pápához követségbe kőidé; a’ német fejedelmek 
is , e ’ fölött tanácskozandók,. Vérdenben összegyűltek, 
de minthogy a’ törököktől! félelem miatt ezen gyűlés 
eloszlott, 1521-ben Károly császár Vormácziába hívta azt 
össze. Ide küldötte Lajos király Frangepán György ka
locsai érseket, és Balbus pozsoni prépostot, egykori ta
nítóját, hogy a’ fejedelmektől segedelmet kérjenek. Bal
bus az egybegyűlt fejedelmek elölt lelkes beszédet mon
dott, mellyet ők figyelemmel hallgatván, a’ közös sege
delem-adásra ekkor hajlékonyaknak mutatkoztak.3)

60. Romai követség; és Statilius János ó-bndai prépost 
követsége Velenczébe 1521-ben.

Míg a’ vormácziai gyűlésben a’ magyar követek 
hazánk ügye mellett lelkesen fáradoztak, azalatt Szo
limán hatalmas sereggel Belgrád alatt termett; mivel pedig 
a’ vár védelme gyenge vala, nem sokára az a’ török 
hatalmába került. A’ veszélynek illy gyors közeledtével, 
1521-ben a’ király segedelem végeit ismét Romába kö
vetet küldött. Ugyanez évben a’ király Statilius János 
ó-budai prépostot, hatalmas szónokot és bő tudományu 
férfiút, Velenczébe küldötte, ki kettöztelelt gyorsaság
gal , mikép a’ veszélyben forgó haza ügye kívánta, Ve- I)
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I) Bembus Epist. Libr. XVI. — 2) A5 beszéd még azon évben illy czim 
alatt kinyomatott: „Oratio in Imperiali conventu Vormaciensi, coram 
Divo Caesare, ac Principibus totius Imperii die 111. Aprilis 1521. 
per Inclyti Regis Hungáriáé, ac Bohemiae . · « Oratores habita.“  stb.



lenczébe sietvén, a’ vezér, és az egész főtanács előtt, 
eleven színekkel festé a* közelitő veszedelem nagysá
gát, a’ köztársaságtól pénzbeli segedelmet kérvén. A7 
beszéd mai napig főn van .') Ekkor a* köztársaság ta
nácsnoki harminczezer aranyat határozának a7 követnek 
kiadni. Statilius sikerrel végezvén illykép követségét, visz- 
szatért hazánkba.

61. Broderlk István váczi püspök követsége Romába, és 
Francziaországba 1525-ben.

A7 történeti dolgok összefüggése kívánja, hogy mi
előtt jelen követségről szólanók, az azt szükségessé tett 
előzményeket is röviden érintsük.

Belgrádnak sorsa már 1521-ben eldöntetett. Hűtlen
sé g , és hazaárulás előbb játszotta azt Szolimán kezébe, 
mint falai ledültek, vagy örjei csatában elvérzettek vol
na. Belgrád eleste után hazánk sorsa is mindig szomo
rúbbra fordult. Nem a7 visszafoglalás, hanem a7 török 
előnyomulásának meggátlása vala a7 fő gond. Az orszá
gos rendek tanácskozásának legfőbb tárgya az volt: ki 
lészen legalkalmasb ama7 részeket megvédni, 7s a7 tö
rök ellen bástyául szolgálni, nehogy az gyilkos sere
gével hazánkat rögtön eláraszsza. És mindenkinek figyelme 
egy szerzetes kolostor felé volt irányozva, annak csen
des falai közül reménylvén legalkalmasb védőt. És ez 
Tomory Pál, egykor kitüntetett vitéz erénye miatt, je
les bajnok, utóbb pedig mint sz. Fercncz rendi szerze
tes , szinte példás és szigora életű férfiú vala. Orszá
gosan elhatároztatott tehát, hogy a7 király Tomory Pált 
kalocsai érsekséggel fölékesitvén, a7 török előtt legna
gyobb veszélyben forgó részeket ő reá bízza. Azon esetre 
pedig, ha azt a7 király szava, és a7 rendek kívánságára 
el nem fogadná, a7 pápa is megkerestetni halároztatott, 
hogy ő Tomorynak ezt megparancsolja. Nagy unszolá
soknak sikerült végre őt arra bírni, hogy az érseki i)
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i) Morosiims Hist. Venetar. L. 1, p. 27.
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méltóságot, és ama1 részek védelmét magára vállalta. ') 
Máshol Tomoryról többet szólandunk; itt csak azt jegyezzük 
meg, hogy ezek 1521-ben, Belgrád elfoglalása évében, 
történtek, és Tomory azalatt, míg az országban a* na
gyok közt gyászos viszálkodás űzte fondor játékait, a’ 
törökön többszer győzedelmeskedve, a' hazát egy időre 
a' veszélytől megoltalmazta. A’ baj, melly ekkor ha
zánkat sanyargatta, súlyos vala ugyan, de nem állott 
mégis olly fokon, hogy azt orvosolni nem lehetett vol
na, ha mindenki a’ közjói úgy, mint önérdekét, szivén viselé 
vala. Tomory érsek ugyanis 1524-ben Ferhates boszniai 
vezéren dicsőséges győzedelmet nyert, i) 2 * *) reá egy évre 
pedig Frangepán törte meg az ellenség erejét Lajos 
király, hogy a' hazát nagyobb erővel védhesse, Brode- 
rik váczi püspököt Romába, és Francziaországba küldé 
segedelem végett. Broderik korának egyik legjelesb fér
fié vala, kit bő tudomány, és valódi honszeretet ékesítő. 
Ö Ferencz franczia királynál, ki Károly császár által le- 
győzettelvén, ekkor fogságban vala, követségét szeren
csés sikerrel végzé, megígérvén neki a’ franczia király, 
hogy ha fogságából kiszabaduland, Lajosnak segedelmét 
küldi. Innét Broderik Romába Kelemen pápához utazott, 
és mind nála, mind a' bibornokoknál hazánk ügyét siker
rel ajánlani meg nem szűnt. *)

i)  Broderik királyi cancellar, ki a9 tanácskozásban, és kesébb a9 mohácsi
ütközetben is részt vett, *s annak történetét le is irta, követkézőleg 
szól ezen eseményről: „Postulatum fuit etiam in publico regni con« 
ventu, ab omnibus, ut Paulus e religione si exire abnueret, etiam vi,
et auctoritate summi Pontificis Romani extractus, illi ecclesiae, iliis
que locis ab hoste defendendis praefioeretnr. D iu, multumque, ao 
vere, non simulate reluctatum, tandem voluntati regiae ao regni pa
rere coegerunt. In qua praefectura, confessione omnium, perperam
etiam de eo indicantium, (ut nulla excellens virtus sine invidia est)
ita  se gessit, ut nihil penitus praetermiserit, non solum quod ad stre
nuum militem, et imperatorem, sed etiam, quod ad virum religiosum, 
et bonum archiepieoopnni pertineret, nihil dé priore vitae austeritate, 
neque in cultu corporis, neque in ulla alia re remittens, aut inmn-
tans.“  Broderik. Bonfin kiadása mellett 757 lapon Hanovjában 1606.
ivrétben. — 2) Istvánffy Hist. Hung. L. VII. p. 4. — 3) Nem 
lészen érdek nélkül a9 királynak ez alkalommal a9 pápához kül
dött leveléből némellyeket fölhoznunk, mellybcn részint a9 küldött 
segedelmet a5 * * * pápának megköszöni, részint újabb segedelmet kér tőle,



♦Ezen követség eredménye, és a’ történet folyamának
kiegészítése.

Broderik püspök a' reá bízott követséget Romában 
kívánt sikerrel végzetté, és ez , mennyire tudva van 
előttünk, utolsó követség ez időszakban, mellyel egy
házi férfiú végzett. Mi lelt eredménye a’ püspök követ
ségének, a’ következés megmutatta, mellyet, minthogy 
a' dolog kiegészítéséhez tartozik, ’s azzal szoros össze
függésben is vagyon, felhozni, a’ történeti hü előadás 
követeli tőlünk.

VII. Kelemen pápa a’ követtől, később pedig a’ gya- 
korlábbi levelekből értvén hazánk szomorú állását, és 
a’ törököknek mindig nagyobb erővel előnyomulását, irt 
1526. április havában Károly császárnak, az angol, és 
franczia királynak; irt a’ franczia király anyjának, és 
Francziaország több nagyjainak, kérvén őket, hogy ha
zánk oltalmában ők is részt vegyenek; irt továbbá Fér- 
dinánd austriai föherczegnek is. A’ hatalmasságokat illy- 
kép levelek által szorgosan megkeresvén a’ pápa, δ más
kép is legtöbb segedelemmel járult hazánk oltalmára. Az 
angol király küldött nem csekély pénz öszveget, a’ pá
pa pedig negyvenezer aranyat; majd ismét ezüstben har- 
minczháromezer forintot, és ismét ötezer, és később ismét 
hatvanezer aranyat, mikép ezeket Riedmüller János a’ ki
rályi kincstárnok számvevője is följegyzette.') Ezen pénz
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Következőleg irt ekkor Lajos a9 pápához; „Quonam pacto Sanctitati 
vestrae meritas gratias agere debeam, nec animo quidem concipere, 
nedum verbis explicare possum, quae ad hoc regnum, tot angustii 
circumventum, tantisque armorum fluctibus pene obrutum, clementes, 
ac benignos suos pculos convertere dignata est, deque opportuno re
medio, in ipso, quod aiunt, temporis articulo providere. . *. . Quo
niam omnis tanti belli apparatus primoquoque tempore est expedien
dus, mittimus hunc (t. i. Broderik váczi püspököt) qui a Sanctitate 
vestra oblatum praesidium recipiat, et ad nos quam ocissime referat. 
Cui etiam meo nomine Santitati vestrae referenda commisi.4* Bél. 
Not. Novae Hung. T. 111. p. 122.

t) Hat der Nuntius nach Pabsts Geld gefragt, da ichihme angezeigt fl. 
33,000 in Münz, und in Gold bey 5,000 Ducaten, denn der Pabst 
hat dem König Ludwig heraus gesandt, mit einem Prediger Münch 
Cajetanus genannt, und ein Cardinal gewest, 60,000 Ducaten, und 
wir haben Behältnissweise müssen annehmen, und zu Münz machen.



beli segedelmen kívül fegyveres erőt is küldött a’ pápa. 
Midőn Tolnára ért a’ király, a’ megyék lassanként jele
nének meg banderiumjaikkal. Első vala az esztergomi ér
se k ;1) és azi elsők közt Hannibal, a' pápa költségén fo
gadott négyezer gyaloggal. — Burgio pápai követ, Gro- 
jenszky lengyelt a’ pápa költségével zsoldba fogadván, 
ezer ötszáz lengyel vitézzel jelent meg. A’ pápa által kül
dött fegyveresekről Heltay ezeket jegyzetté fö l: „Első
ben jőve a' czipriai Hannibal, a’ pápa népével, tizen 
bárom ezer gyaloggal; ezek mellett ismét négyezer gya
logot botsátott vala a’ pápa, azok is oda érkezének; szép 
fegyveres nép vala ez, és jó készülettel valának, noha 
gyalogok valának.“ 2) Mind ezen segedelmek elégsége
sek nem voltak hazánkat a’ közelitő veszélytől megvédni. 
Mohácsnál elvérzett királyával a' nemzet dicsőbbjeinek 
nagy serege, és az unokák századokig érzették ezen 
gyászos eset szomorú következményit.

I I .  ORSZÁGOS H IV A T A L O K .

1. Királyi helytartók.
Ez időszakban királyaink a’ magyar főpapokat vi

lági országos hivatalokkal is többszer fölékesitették, mely* 
lyeket ők mindenkor a' haza java, és díszére viseltek.

A’ vegyes uralkodók időszakában két példára aka
dunk, hogy Magyarországban a’ legmagasb méltóságot 
főpapok viselték. Zsigmond uralkodása alatt Kanizsa Já
nos esztergomi érsek, Mátyás király halála után pedig 
Dóczy Orbán egri püspök.

Zsigmond király Kanizsa János érseket két ízben 
bízta meg e’ fényes méltósággal. 1396-ban Mikopolisnál 
történt szerencsétlen ütközete után,3) és 1414-ben, mi
dőn hoszasb ideig külföldön vala.4) Kanizsa érsek és * V-
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und auf des Raro Quittung, wie er befohlen, wieder ausgeben.“  
Pray Annál. T. V. p. 101.

) Broderik Bonfinmil p. 762. — 2) Krónika II darab. 377. — 
lstvánffy Hist. Libr.V lll. p.31. — ») Thuróczy Chron. P. IV. Cap, 
IX. Cod. Dipl T. X. vol. II. p 343. — «) Cod. Dipl. T : X. rol,
V- p. 520.



testvérei ez időben legfényesb polgári érdemekkel tűn· 
döklöttek. Az érsek egyik testvére Miklós tárnokmester, 
Zala·, Vas·, és Sopronmegyék főispánja, István ifjabb testvé
re pedig ajtónállók mestere, Somogymegye főispánja, és a’ 
székelyek gróQa vala. Kanizsa érsek Nikopolishál két testvé
rével együtt a' király oldala mellett harczolt. István foly
ton a’ király mellett maradván, öt Constantinápolybn kö
vette, az érseket pedig, az országos ügyek elintézése 
végett, Zsigmond király Magyarországba visszaküldötte. 
Zsigmond, és ntédja Albert, oklevelileg többszer elis
merték és nyilvánították az érsek országos érdemeit, 
midőn jutalmul neki, és testvéreinek több javakat adá- 
nak. Különösen pedig kiemelve vannak Kanizsa érdemei 
egy, 1397-ben költ oklevélben, melly által előbbi ado
mányait Zsigmond újólag megerösité, magasztalva em
lítvén itt többek közt azt is, mikép az érsek, Mária ki
rályné halála után, midőn ö a’ török bábomban vala, 
Ulászló lengyel királyt, a' Magyarországba való beütés
től , visszalartóztalta. ’)

Dóczy Orbán egri püspök, Mátyás király kincstár
noka, és folyton legkedvesb embere, a’ király halála 
után, a’ királyi helytartósági, ’s nádori méltóságot több 
ideig viselte.2) DicséretétBonfin, Mátyás király szava ’s nyi
latkozata után több helyen följegyzette. Mátyás öt tanácsai, 
’s gyözedelmeiben segítőjének szokta mondani. Midőn 
Hamburgnál a* szükségben lévő királynak rögtön sege
delmet vitt, a’ király ezeket monda róla: „Illyen embert 
Magyarország talán századok alatt nem szült,“ *) Az or
szágnak is ő leginkább bírta bizodalmát. — Midőn Má- i)

i) Cod. Dipl. T. X. vol. II, p„ 446. Ezen esetről Thuróczy illykép emlé
kezik : „Nisi Pater Reverendissimus Dominus Joannes de Canysa 
Archiepiscoptis Strigoniensis, multo armatorum coetu regni confinia 
munivisset; ambitiosus princeps, absente rege Sigismtindo, regimen 
eius non minus turbare potuisset.“  Chron. P. IV. Cap. 6. —  *) Bon- 
fin, ki a’ püspököt közelebbről ismerő, Eger leírásánál ezeket jegy·? 
zé meg róla: „Tempestate nostra hanc (Egert) Urbanus Pontifex 
excoluit, qui divo Mathia imperante claruit, vir tanti consilii, ac sa
pientiae compos, ut apud Principem illum invictissimum primum lo
cum obtineret, omnia regeret, quaesturam perpetuam gereret, et per 
multos annos Praetorii praefecturam, quam Palatinatum dicunt,“  De* 
cad. 1. L. I. a) Decad. IT. Libr. V.
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tyás halála után király-választás végett országgyűlést 
hirdetett, ö előbb magyar nyelven az egybegyült ren
dekhez beszédet tartván, egyességre, és összhangzásra 
serkenté őket.J)
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2. Bánok.
Bán méltósággal ez időszakban királyaink szinte több- 

szer püspököket ékesitének föl. Nagy Lajos Lengyelor
szág birtokába jővén , az ide beütő Lithvánusokat fegy
verrel legyőző, és Oroszországot, magyar uradalom alá 
hajtá. Ezen ország kormányát Zudar Péter bánra, majd 
nem sokára Zudar Imre egri püspökre bizta, kit ismét 
a’ püspök testvére György váltott föl. Ezen igazgatók
nak sikerült az országot csendben, és a' király iránti 
engedelmességben állandóan megtartani.2) Hogy a' hor
vátországi, Dalmát, és Slavonian bánságot ez időben 
többszer püspökök viselték, még több nyomára találunk. 
Nagy Lajos király uralkodása alatt István zágrábi püs
pök (1356— 66), János szinte zágrábi püspök dicséretesen 
kormányozták ezen országokat, ez utóbbi 1396-ban Nonán, 
közügyek elintézése v ég e it, gyűlést tartott.*) 1397-ben 
pedig Jádra város hatalma alul Págus várost a* magyar 
uradalom alá hajtotta.4)

Eberhárd zágrábi püspök 1402-ben slavoniai bán
sággal ékeskedett, mellyel őt a* közbizodalom ruházta 
fö l .5) A’ bánságot hosszas ideig dicséretesen viselte ő, 
A ’ léleknek nemes vonását állítja élőnkbe Eberhárd püs- 1

1) Ezen beszéd hatásáról írja Ismét Bonfin: „cum publici parentis ore 
loqueretur, huius apud omnes usque adeo valuit oratio, ut iureiuran- 
do omnes adigeret, uno se consensu Regem creaturos, nullamque in 
decernendo fore secessionem/* Decad. IV. Lib. 6. p. 6 6 5 .  Dóczy 
püspök fényes érdemeit terjedelmesben olvashatni Bonfinnál, és e9 mun· 
Jtákban: Károlyi Speculum Jaurin. Ecclesiae p. 6 3 - Γ - 6 8 .  Palatini 
Regni Hungáriáé p. 102—106. Schmitth Ep. Agr. T. II- p. 124— 
14S stb. — 2) Ezen bánok igazgatásának idejéről írja Kükfillő Já
nos, nagy Lajos király titoknoka „regnum praedictum bene, et lau
dabiliter defensantes, sub titulo sanctae coronae, et regimine eiusdem 
domini regis, conservaverunt/* Thuróczy Chron. P. 111. Cap. 30. 
Hasonló értelemben ir Bonfin is. Decad. II. Libro X. — I) Cod. 
Dipl. T. X. vol. III. p. 188. — 4) Pray Hier. Hung. P. II. p, 348, 
e -  5) Kerchelich Hist. Eccl. Zagr. p. 149,
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pöknek ama’ gondoskodása, miszerint a' török háború 
alkalmával elfogott országnagyok, és egyebek kiváltása 
végeit tanácskozást tartott, és e' végből Cseh Pétert 
Oláhország vajdájához el is küldötte. Pécsett volt. a’ püs
pök, midőn Cseh visszaérkezett, ’s itt előadá a’ követ, 
hogy négy főmagyar kiváltására, kik közt Maroth Já
nos, és Márton bán voltak, hatvanötezer arany forint kö- 
veteltelik, mellynek egy részét a’ püspök már előbb 
egybegyüjtölte.')

Ulászló idejében Hampó Zsigmond pécsi püspök, 
Dalmót·, Horvát-, és Slavoniaországok bánja, és Szeg- 
nia kapitánya vala.2) Lajos király alatt Beriszló Péter 
veszprémi püspök viselte ezen méltóságot. Az ö vitéz 
erénye lartá lön 1515-ben a’ török által ostrom alá vett 
Jaiczát,3) mellyel a* pápa által ez időben, különösen a’ 
végvárak javítására küldött 20,000 arany segedelemmel 
megerősített. Beriszló végre a’ török kezébe esvén, ke
gyetlen halállal múlt k i.4)

3. Korlátnokok.
Ez időszakban, valamint Árpádok idejében is , ezen 

fényes méltóságot, de terhes hivatalt, álaljában egyházi 
férfiak viselték. Mi itt azokat csak névszerint emlitendjük.

1300— 1350-ig a’ fő-, és alkorlátnokságot viselték: 
János kalocsai érsek, és István fejérvári főesperesl (Er
délyben). Antal Csanádi püspök, Miklós esztergomi ér
sek , László kalocsai érsek, és Küküllő János erdélyi 
főesperest, László fejérvári prépost, ez utóbbi mint ka
locsai érsek is 1323-tól fogva több évekig; András pé
csi olvasókanonok, utóbb fejérvári prépost; Péter bácsi 
prépost kir. udvari pap, és korlátnok 1336-ban; majd 
utóbb szerémi püspök, Tatamer fejérvári prépost, János 
veszprémi püspök, Miklós esztergomi érsek 1349-ben.

1350— 1400-ig Miklós zágrábi püspök; Valentin tör
vények tanára alkorlátnok; Dömötör zágrábi püspök, ké- * VI.

')  Cod. Dipl. T. X. vol. Vili. p. 504. — *) Kerchelich Hist. Ep. Zagr. 
p. 192. — 3) Pray Annál. T. IV. p. 388. — *») letránfiy Hist. L.
VI. p. 89.



sőbb esztergomi érsek és bibornok; Miklós szepesi prépost; 
János esztergomi érsek, hosszas ideig (1338—1399-ig).

1 4 0 0 — 1450-ig a’ fö- és alkorlátnokságot viselték: 
János pécsi prépost; Eberhárd zágrábi, és nagyváradi 
püspök; Theodorik György szepesi kanonok; János bu
dai prépost; György patáviai püspök, és az esztergomi 
érsekség helyettese; János zágrábi püspök; János budai 
prépost; Gathalocz Mátyás pécsi prépost; György esz
tergomi érsek; Rozgon Simon egri püspök.

1450— 1500-ig Miklós alkorlátnok; Dénes eszter
gomi érsek; István kalocsai érsek; János nagyváradi 
püspök; Gábor alkorlátnok kalocsai érsek; János eszter
gomi érsek; Tamás győri, ntóbb egri püspök, végre 
esztergomi érsek; Péter kalocsai érsek; János nagyvá
radi püspök; György veszprémi püspök.

1500— 1526-ig Tamás esztergomi érsek, Szakmáry 
György pécsi püspök; Zalkán László esztergomi érsek, 
ki Mohácsnál elesett; ésBroderik váczi püspök, ki 1526- 
ban a’ mohácsi ütközeten szinte jelenvolt, és annak 
történetét irta.

í

4. Királyi kincstárnokok.
Királyi kincslárnoksággal is többszer megbízták a’ 

magyar főpapokat királyaink. Mátyás király alatt ezen 
hivatalt viselték: János váczi püspök (1371); György 
pécsi prépost (1476 ); Zsigmond pécsi püspök; Dóczy 
Orbán győri, majd egri püspök (1484) Mátyás haláláig 
(1490). Ezen jeles férfiúnak fáradhatlan munkásságá
ról, és hazaszeretetéről jegyző föl Bonfin, hogy midőn 
Mátyás király Fridrik császár ellen háborút viselt, Ham
burgot megszállván, de a’ hadfolyama eleinten Mátyás
nak nem kedvezett, sőt pénz és eleség szükségében lévén, 
hosszas ideig a’ vár falainál veszteglenie kellett, ma
gához hivatá Orbán püspököt, kivel lcglöbbnyire ta
nácsait közleni szokta, és a’ dolog állását elejbe adván, 
ezen aggodalmas állapoton Dóczy püspök segített, mert 
ötven nap leforgása alatt ötezer vitézzel, pénzzel, és 
élelemmel segítő a’ királyt. Mátyás, mikép Bonfin, ez
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időbeli író, ’s a’ király könyvtárnoka följegyzó, ollykép 
nyilatkozott, hogy illy rövid idő alatt személyesen Sem lett 
volna képes annyi erőt előállítani, mint mennyit Dóczy 
püspök, mi által a’ király kedvét még inkább megnyerte. *)

Továbbá ezen hivatalt dicséretesen viselte Várday 
Ferencz váczi (1510), Beriszló veszprémi püspök (1513), 
kiről törvénykönyvünk is többszer emlékezik.2) A’ kincs· 
tárnoki hivatalt otőbb is viselték még az egyházi férfiak, 
míg az 1618 .5 . t  ez. azt világi férfiakra át nem ruházta.

111. HONVÉDELEM.

Országos ügyekben végzett fontos követségek ál· 
tál a’ püspökök, és főbb méltóságban lévő egyháziak, 
hatályos sikerrel munkálták hazánk jóllétét ’s boldogsá
gát , valamint országos hivatalok dicséretes viselete által 
is , mikép ezt a’ fönebbiekben volt alkalmunk látni. Azon
ban a’ kül ellenség beütései ellen is . valamint Árpádok 
idejében, úgy jelen időszakban is, részint várak építése, 
és erősítése, részint pedig fegyveres erő állítása állal, 
a’ hazát jelesen védelmezték.

1. Várak építése, i s  erősítése á lta l
a) Szent-Mihály kőve.

Az erdélyi káptalan saját jószágán, jóval előbb nagy 
Lajos uralkodása előtt, Szent-Mihály várat épilteté, és an
nak hosszas ideig békés birtokában is vala. Idő folytá
val azonban ezen vár idegen kezekre került. A* kápta
lan több ízben sajátjának visszafoglalására lépéseket telt. 
Turul egyházi férfiú ’s a’ szent kereszt oltárának igazga
tója, bízatott meg e’ végből a* káptalan részéről, és 
miután bebizonyodott, hogy a’ vár sajátja a* káptalannak, 
nagy Lajos király igazság-szerelete, András erdélyi vaj
dának meghagyá, bogy azt a’ káptalannak visszaadja, 
a’ várnak további föntartását az erdélyi püspökre bízván. 3)
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0  Bonfln Dep. IV. L. VI. p. 623. — 21 1514. Concl. és 1518. Bach. 30 
— *) Saereday Nat. Ep. Trans, p. 45,



b) Szabács erősítése*
Szabács, Száva vize szigetén, Nándorfejérvárhoz mint

egy  öt-hat mértföldnyire, Mátyás korában épült. Alapját 
nem magyar kéz tette, minthogy e’ föld ekkor a* török 
birtokában vala. Mahomed, hogy Nándorfejérvárt, melly 
Magyarország kulcsa vala, könnyebben ostromolhassa, 
Szabács által építtette e’ várat, és építőjéről a’ magya
rok Szabácsnak nevezték. Fölépülte után öt évre, 1475- 
ben, Mátyás hatalmas fegyverrel azt elfoglalván, e’ vár 
a’ magyart kezdette uralni. Mikép a’ törökök erős bás
tyául tekinték e' várat Magyarország ellen, úgy most 
a* magyarok a' törökök ellen, mert föntartásátél való
ban sok függött. Miután a' magyarok kezébe került e' 
vár, annak erősítésében fő érdeme vala Zsigmond pécsi 
püspöknek, ö  Szabács és Nándorfejérvár falainak erős
ít é s é r e  10,000 aranyat hagyott, ’s igy olly karba helyhez- 
telett e’ vár, hogy hosszas éveken át, ámbár a’ törökök ál
tal többszer ostrom alá vétetett, még sem hajolt meg. ')

C) Nándorfejérv.
Nándorfejérvár, máskép Belgrád, vagy ős elneve

zés szerint Taurunum, már hajdan erős vár volt. Itt a’ 
görögökkel Salamon, Géza, és sz. László idejében a’ 
magyaroknak kemény harczaik voltak. A’ vár sok har- 
czok után általuk rontatott le. Nagy Lajos idejében Ist
ván Bosznia fejedelme állitá azt ismét helyre. Zsigmond 
király, hogy e’ várat Magyarországhoz kapcsolja, György 
despotának Pannóniában érette nagy darab jószágot adott, 
íg y  jött Belgrád a’ magyarok birtokába. Ezen vár is, 
mint Szabács, Zsigmond pécsi püspök hagyománya által 
(1 5 0 4 .) erősittetett meg annyira, hogy a’ törökök azt 1
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1) Istvánffy Szabács ostromáról következőleg i r : ,,ab ungaris ad hoc us
que tempus fortiter conservatum vel eo praecipue adminiculo, quod 
Sigismundus Episcopus quinqiieecclesiensis , Hamponis filius . . - ad 
eiusdem Sabacii et Tauruni moenia munienda, dena millia nnmum 
aureorum testamento, tam pie, quam oportune legasset; atque illa a 
Johanne Giulano testamentario, uti bonum virum decuit, integra fide, 
sed per partes, evoluta fuissent.“ Hist. Libro VII.



a' szerencsétlen Lajos király idejében, 1521-ben sok ideig 
hasztalanul ostromlották. Istvánffy ezen történetre vonatko
zólag igy ir: „két trácziai, jutalom-reményben, vagy a’ kő
vetkező veszélytől, való félelem miatt, a’ várból Szolid  
mánhoz szökött. Altatok hallá ő , hogy az ostromlották 
élelem szűkében vannak, és a'lőpor hiányát szenvedik; 
továbbá, hogy a’ várat azon oldalról, mellyre az ágyuk 
szegezvék, bástyáinak erőssége miatt, Szolimán hasztala
nul ostromolja, a’ mi igaz is vala, minthogy a’ vár Zsig- 
mond püspök által hagyományozott pénzen erősittetett 
igy  meg.“  0  Hosszas ostrom után hazaárulás által jutott 
e’ vár a’ török kezébe.

d) Nagyvárad.
Nagyvárad hajdan hatalmas bástyával birt. Királya

ink már az Árpádok idejében e' város ékesitése-, és erő
sítésére sokat szentelének. A’ tatárok által a’ vár leron- 
tatolt, és hogy János püspök idejéig fölépiltetett volna, 
nyomára nem akadunk. János püspök (1477—8 9 ) Má
tyás király korában épitteté föl e’ várat, olly erősen, 
hogy kivihatlannak tartatott; és csakugyan, midőn már 
Buda, Fejérvár, Esztergom, és több várak a’ törökök
nek meghódoltak, ez, bástyáinak erős volta miatt, a’ török 
erő előtt még meg nem hajolt.2) A1 vár hat bástyával 
vala körülvéve, mellyek közül egyik aranyosnak nevez
tetett. Itt Thurzó Zsigmond püspök (1 5 0 5 —12) roppant 
épületet, ’s vódfalat emeltetett.*) A’ várat 1590-ben a’ i)
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i) „Ea siquidem tam opera, et studio Matthiae clarissimi regis, quam po
stea impensis, et pecunia Sigismundi, episcopi quinqueecclesiensis, qui 
moricns ad illa restauranda , haud contemnendam pecuniae summam, 
. . . legaverat, adeo permunita fuerant, ut omnem vim tormentorum 
contemnerent.“  Istvánffy Hist. L. VII. p.96. — 2) Ránzan, ki Má
tyás király udvarában tartózkodott, a9 püspökről ezeket írja: „Prae
sidet ei Ecclesiae (M. varadinensi) Joannes, vir acuto ingenio, bo- 
narunique disciplinarum studiosus, ac multarum rerum experientia 
summus. Ideoqiie divo Mathiae percharus, cuius jussu functus est 
compluribus honestissimis legationibus, quarum gratia magnum fuit 
honorem, et gratiam consecutus. Struebat Varadini arcem inexpugna
bilem, cuius ingens murus turresque, et idoneae tanto operi mansio
nes, satis plane ostendunt magnitudinem animi conditoris.“  Epitome 
Hist. L. VII. p. 102. — 3) Oláh Hiing. L. I. Cap. 16. §. 2.



törökök siker nélkül ostromlották, de 1660-ban, negy
vennégy napi ostrom után, azt még is meghóditák.

e) Gábor kalocsai érsek által épített vár.
A’ kalocsai érsekséget 1471-ben Gábor foglalta el. 

Ö , érseksége második évében D^áva környékén várat 
kezdett építtetni, mellyre Mátyás királytól 1472-ben ka
pott engedőimet.') Az érseket várépitésre azon körül
mény indította, minthogy a' török mindig jobban előre 
nyomulván, Szabácsot Száva vizén ekkor épité. Mátyás 
király meghagyásából a’ törököt ezen várépitésben Gá
bor érsek akadályozta.2) Mellyik volt n é v s z e r in t  
azon vár, mellyel az érsek Dráva mentében épített, bi
zonyos nyomára nem jöhettünk.

1) Vácz erősítése.
Mátyás király idejében váczi püspök Báthory Mik

ló s , a’ hires Báthory c s a lá d  ivadéka vala. Alatta Vácz 
nagy fényre emelkedett. Ö itt nevezetes épületeket emel
tetvén, a' vár falait is erősittette, e' végből nevezetes 
építőket Olaszországból hozatván. Báthorynak ezen, és 
egyébb bokros érdemeiről, Galeotus, Mátyás király könyv
tárnoka, ki a' püspököt közelebbről ismeré, magaszta
l é i g  emlékezik.3)

g) Barich és Zalka erősség.
Ezen kettős erősséget a’ kalocsai érsekség emel

tetvén , annak birtokában is vala, mikép a' történet több I)
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I) „Ad petitionem** úgymond „fidelis nostri dilecti R. R. in C. P. D. 
Gabrielis archiepiscopi ecclesiae colócen. summi, et secretarii nostri, 
— maxime vero pro defensione, et commodo partium regni nostri 
inferiorum, eidenf id duximus annuendum, et concedendum, ut nempe 
in aliqua possessione suarum, prope Drávám habitarum, ubi scilicet 
convenientius videbitur, unum castellum, seu fortalitium ligneum, aut 
lapideum cum propugnaculis, moeniis, fossatis, aut aliis necessariis 
aedificiis construere . . . et aedificare . . . valeat. Datum Budae in 
festo Visitationis Virginis gloriosae anno millesimo, quadringent. se
pt vagesimo secundo, regni nostri anno quinto decimo, coron. vero 
nono/* Katona Hist. Eccl. Coloc. P. 1. p. 447. — *) Bon ii n Decad. 
IV. L. II. p. 562. — 3) De dictis, et factis Mathiae Regis Cap. 31.



adatokkal bizonyltjai') Zatha erősséget Ulászló idejében 
Kis-Horváth erővel elfoglalta ngyan, de a'király e’ vá
rat a* kalocsai érsekségnek, úgy mint sajátját ’S általa 
építettet, 1492-ben ismét visszaadatni parancsolta.*)

h) Egyéb várak*
Az említett várakon kívül még többek is erősít- 

tettek, és föntartattak ez időszakban a’ főpapság haza
szeretetéből. Az érsekségek, és apátságok várai, mint 
Esztergom, Nyitra, Sz.-Dömötör, Földvár, Bátha, Szeg- 
szárd, Pannonhalma, Tihany, Nagy-Kemlek stb. egyhá
ziak által erősittettek meg. így 1491-ben Ulászló király 
Péter kalocsai érseknek adván a’ földvári apátság javait, 
különösen ajánlá neki, hogy a* vár erősítését minden
kép eszközölni iparkodjék.3) Továbbá Szakmáry György 
esztergomi érsek, a* végvárak visszaváltására, mellyek 
egykor Fridriknek a' szent koronáért zálogba adattak, 
végrendeletkép, 60,000 aranyat hagyott,4) mellyröl tör
vénykönyvünkben is többszer sző fordnl elő .s) Ágoston 
győri püspök Győrvárat 3000 aranyon váltotta vissza.®) Ez
ek mindannyi dicső vonások az egyháziak polgári érdeméből.

2 . Fegyveres erő á lta l
Bandériumok*

A’ magyar főpapok nemcsak várak építése, és erő
sítése által védték a' hazát, hanem a' kül ellenség ellen 
fegyveres erővel is. A’ király zászlója alatt személyesen 
vezérlették ők banderinmaikat, és sokszor a' csatatéren 
életüket is a’ hazáért föláldozták.7)
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1) Katona Hist. Eocl. Coloc. P. I. p. 473. 483. 485.490. 500. — z) Ka- 
tona ugyanott p. 483. — 3) Katona Hist. Crit. T. XVII. p 603 —
4) IstvánfFy Hist. L. VII. p. 102. — 5) 1525. 27. 1525. 26. és 
1525. Hatvani gyűl. 25. 1526: 28 stb. — «) Tud. Gyiijt. 1820. IV.
köt. p. 20. — T) A5 * földesurak zászlója alatt vitézkedő sereg ban
dériumnak neveztetett, és kiki birtokának kiterjedéséhez képest állí
totta azt fel. Egy egész bandérium tett 400; fél bandérium 200; 
harmadrész bandérium 100, egy negyedrész pedig 50 csatlóst. Van 
példa hogy a* bandérium tartástól pénz által is némellyek magukat 
fölmentetlek· Így 1494. és 95-ben Miklós váczi püspök bandérium- 
tartás fejében fizetett 900; Báthory András pedig 1000 forintot 
Pray Annál. T. IV. p. 286.



Robert-Károly idejében Bazarád oláh fejedelem el· 
leni harczban, 1330-ban, a' király oldala mellett estek 
el András székesfejérvári prépost, a’ király alkorlátnoka; 
Mihály pozsegai prépost; Miklés fejérvári prépost Er
délyben; András sárosi plébános, Péter szent Domonkos 
rendi szerzetes.') Nagy Lajos 1359-ben Boszniában, Uros 
fejedelem ellen, Zrenk vagy Sebernik ostromlására Mik
lós esztergomi érseket, és Konth nádort küldé.2) Zsig- 
mond király idejében, midén ö a’ törökökkel hadakozott, 
1395-ben Mária királynénak halála ntán, Ulászló len
gyel király Magyarországba beütni akarván, Kanizsa Já
nos esztergomi érsek fegyveres ereje által tartóztatott 
vissza.3) A* király ezt több oklevelében magasztalva 
említi. Ugyan Zsigmond uralkodása alatt, az egyháziaknak 
a’ hon védelmére szentelt szolgálatairól jeles bizonyítvá
nyokat olvasunk. Dalmácziában a* törökök elleni védői
mül 1430-ban az orániai perjel eg y , a' zágrábi püspök 
szinte egy bandériumot, azaz: nyolczszáz fegyverest 
adott. Temesvár részréli ollalmul a’ kalocsai érsek, a* 
váradi, és Csanádi püspökök egy-egy bandériumot, vagy 
is összesen ezer kétszáz lovagot tartottak. Erdély ol
talmára az erdélyi püspök négyszáz lovast tartott; Po
zsony vár oltalmára a' veszprémi és győri püspök egyen
ként. ötven dzsidást, a’ pannonhalmi apát pedig huszon
ötöt tartott. Az országot pusztító csehek ellen, az esz
tergomi érsek, és egri püspök két-két bandériumot, vagy 
ezer hat száz fegyverest adának.4) Az egri püspök ban
dériumáról emlékezik Erzsébet királyné is 1438-ban kelt 
amaz oklevélben, mellyben Eozgon István érdemeit meg
jutalmazza, említvén, mikép ö , bátyjának Rozgon Péter 
egri püspöknek két bandériumát vitézül vezérlétté. s) 
Mátyás király számos harczaiban, mikép azokat egyébütt 
alkalmilag érintők, (227. 251. 1.) a’ püspökök hatal
mas részt vettek. Halála után Ulászló király ellenségei 
ellen 1490-ben Várday Péter kalocsai érsek (Albert her-
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c z e g ellen) 200 9isakos és 1 0 0 könnyű lovagot;') Miksa 
herczeg ellen pedig közel ezer lovagot adott.2) Az ér
sek ezen serege Kinizsy vezérlete alatt vitézkedett. Mi
dén 1498-ban Bajazet törölt császár hazánkat kemény 
harczczal fenyegette, az érsekek, püspökök, apátok, 
prépostok, káptalanok és szerzetes rendek nagyszámú 
fegyveres erét állilának elé. Az esztergomi érsek 800; 
a’ kalocsai érsek 400; az egri püspök 800; a’ nagyvá
ráéi 400; a’ pécsi 400; az erdélyi 400; a'zágrábi 400; 
a’ győri 200; a’ veszprémi 200; a’ váczi 200; a’ Csa
nádi 100; a’ szerémi 50; a' nyitrai 50 lovagol állitá- 
nak; a’ pécsváradi apát 200; a’ péterváradi 2 0 0 ; a’ 
szegszárdi 100; a’ pannonhalmi 200; a' lövöldi carlhu- 
siánnsok 200; az orániai perjel 400; a’ zobori apát 50; 
az esztergomi káptalan 200; az egri káptalan 200; az 
erdélyi káptalan 200; a* pécsi káptalan 200; a' bácsi 
káptalan 50; a' székesfejérvári prépost és káptalan a1 
kis préposttal együtt 100; a’ titeli prépost 50 lovagot 
állitának a’ haza védelmére.3) — A’ szerencsétlen Lajos 
király alatt is Mohácsnál a' püspökök seregei voltak elsők, 
kik a' király oldala mellett megjelentek, ’s egy ideig, mig 
intézkedések tétettek, Tomory érsek vitézsége tartá 
vissza a’ törököt. Ha illy buzgalom lelkesítette volna a’ 
Világi nagyokat is , kik fegyveres erével a* török meg
rontására sietni késiekedének, talán hazánk olly szomorú 
sorsra nein jntandolt volna. Broderik, a’ szerencsétlen 
mohácsi ütközet Írója, ki ezen jelenvolt, szomorú szí
nekkel festi a' rész vétlenséget, és e’ melleit a’ kárho- 
zatos büszkeséget, mellyel az ellenség irányában pará
nyi sereg, nem akarván a’ vezéreknek engedielmeskedni, 
oktalanul szomjazta a’ csatát. Vannak, kik a’ mohácsi 
szerencsétlen ütközet szomorn kimenetelét Tomory ka
locsai érseknek tulajdonítják, annak okáért a’ dologhoz 
egykét szót szélani a’ kérdés fontossága kívánja.
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Észrevételek.

a) Tomory olutjtotta-e a'fővezérséget, vagy azt szi
gorú parancs következtében fogadta e lf  b) Kik 
inoryt fővezérül kívánták, volt-e alapos okuk vitézsé

gében bizakodni? c) Sürgette-e Tomory az ütközetet 
meggondolatlanul, vagy lehetett volna-e azt elkerülni 
hasonló veszély nélküli d) 4’ reábizott hivatalt vi

selte-e úgy) mint fővezérhez
Ha ama’ gyászos esemény fölött részrehajlás nélkül 

akarunk ítélni, szükség figyelembe vennünk: a j  Valljon 
obajtotla-e Tomory a’ fővezérséget; mert ha azt szigo
ra parancs következtében fogadta e l, inkább azokat lehet
ne a’ szomorú eset legfőbb okául tekinteni, kik ezen hi
vatalt reá erőszakolták, bj Azoknak is , kik őt fővezérül 
óhajtották, volt-e alapos okuk Tomory vitézségében bi
zakodni? kimutatta-e ő előbb bajnoki erényeit? e j  Sür
gette-e 5 az ütközetet meggondolatlanul,#lehetett volna-e 
azt elkerülni, hasonló veszély nélkül? És d j  A’ reábi
zott hivatalt viselte-e ú g y , mint azt vezérnek viselnie 
kellett ? Ha ezen kérdésekre a’ történet kielégítő fölvilá- 
gositást nyújt, történeti járatlanságukon pirulniok kell 
mindazoknak, kik a’ szerencsétlenség fő okát Tomory- 
ban keresik.

Ohajtotta-e tehát Tomory a’ fővezérséget? A’ tör
ténet világosan mutatja, hogy a’ fővezérséget Tomory 
nemcsak nem óhajtotta, sőt inkább azt magáiéi minden 
módon eltávolítani igyekezett. Midőn a' király Budáról 
csekély sereggel Tolna felé indult, Szolimán táborához 
mindig jobban közeledett- Illy aggodalmas állapotban arról 
folyt a’ tanácskozás, mint lehetne az ellenség előnyo
mulását meggátolni, vagy legalább egy ideig hátráltatni. 
Erről megkérdeztvén az esztergomi érsek, annak ta
nácsa vala, hogy az erdélyi vajda, a’ török háta me
gélt, a' védelem nélkül hagyott Thracziába rontson, mi 
által a' török kénszerittetnék önjei védelmére erejét meg
osztani, ’s az előnyomulásban késlekedni. De az érsek 
emez üdvös tanácsa később megmásiltatolt. Lajos király
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Bathára érkezvén arról tanácskozott, hogy a’ magyar se
reg vezérlete kire bizattassék. Broderik a’ király can- 
czellárja, ki ezen eseten jelenvala, a' történetet illykó- 
pen jegyezte föl. „Szolimán senkitől sem gátoltalva, ke
resztül jött már a' Száván, és Tomory, még Pétervá- 
rad elfoglalása előtt, midőn kétezer lovag serege vala, 
mellyel vakmerőségnek itélé az ellenség nagy sokasá
gával ezembeszállani; a' vár oltalmára körülbelül ezer 
gyalog, és kevés lovagot hagyván, a' Duna ellen part
jára álszállott, hol, mennyire lehetett, szárazon és vi
zen, az ellenség előnyomulását hátráltatta. Mert a’ Du
nán is volt nem csekély hajóserege, mellyet mi nászá- 
doknak nevezünk, de ez is az ellenségénél sokkal cse
kélyebb vala.“ . . .  „Lajos tehát nem nagy sereggel Balhé
ra érkezvén, Palisna boszniai püspök által Tomoryt ma
gához hivatta, és midőn már Bathán mind összejöttek 
volna, és az idő úgy kívánná, a' mi eddig is nem kis kár
ral, és alkalmatlansággal elhalasztva vala, hogy tudnil- 
lik a’ seregnek fővezér adassék, a’ király mindnyájának 
szándékát, és hajlamát külön kitudakozván, midőn látta, 
hogy sokkal nagyobb rész a' szerzetest kívánja fővezér
nek, őt György szepesi gróffal, a’ vajda testvérével, 
az egész sereg vezérévé nevezte; nem mindegyik által 
helyeseltetvén a' vezéreknek, kivált a' szerzetesnek ki
jelölése.“ ') „Midőn Tomory a’királynak amaz akaratját ér
tette , miszerint a' sereg vezérletének gondját ő reá ru
házta, sokáig, és sokfélekép ellenmondott; majd emlí
tette egyházi állapotát; majd illy nagy teher viselésében 
járatlanságát, és erejének csekély voltát hozta föl okuk 
Mondotta: hogy a’ királyi fölségnek vannak a’ világi fő
rendből jeles emberei, kikhez ez a* hivatal jobban Illeg
nék; nevezte a' jelenvolt nádort, és a' távollevő vaj
dát; ' mindkettőt nagyobb hadjárásokban és seregvezér
lésben gyakorlottakat, és mindazok közül, kik Magyar- 
országban vannak, tudósabbakat, és még gróf Perényi 
Györgyöt, ki ámbár fiatal, mindazáltal nála sem elmete
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hetség, sem segédeszközök a* hadviselésre nem hiány- 
zának; sőt az δ hadi tudományánál sokkal kitünöbbek; 
magát illy teher viselésére elégtelennek vallá, ki olly 
hadat, miilyen most a’ királyi fölség ellen támadt, még 
esak nem is látott; és hogy ezen terhet semmi föltétel 
alatt el sem is fogadja, habár a' király fejét vétetni 
parancsolná is.“ .. .„Ezen,és egyéb okoknak közbeszédben, 
és a* király tanácskozásában sokszor hasztalanul való 
fölhordása meltelt is , a' király öt hadvezérnek kijelelé. 
Melléje adván György grófot, a* vajdának testvérét, ki 
ezen hivatalt magáiéi szinte sokáig erősen visszautast· 
tóttá. Végre olly föltétel alatt egyezett bele, hogy senki 
más, mint frater Pál, tudniHik Tomory érsek, adassék 
vezértársul neki, és hogy a* mint bátyja elérfcezendik, 
szabadságában álljon azonnal e’ hivatalt bátyjára általru- 
házni, a' mi meg is engedtetett neki.u ') Bizonyos tehát, 
hogy Tomory minden módon a’ fővezérségtől magát ki« 
menteni akarta, Zápolya György pedig a* másod főve· 
zérséget csak azon föltétel alatt vállalta e l , ha fővezér 
Tomory lenne. Ha Tomory illy körülmények közt el 
nem fogadja a’ fővezérséget, ő , kiben a' közbizodalom 
helyezve vala, és a* szerencsétlenség mégis bekövet
kezik, nem nagyobb mértékben fogná* e őt a' vád ter
helni, ha a’ haza védelmére, a- tátongó veszély idején, kis- 
lelkű félelemből kilépni nem akart volna, a' közbizo
dalmát egészen megvetvén.

Ha Tomory a’ fővezérséget nem kereste, sőt, mi
kép a' történet bizonyítja, attól minden módon megsza
badulni törekedett, valljon azoknak, kik őt fővezérül 
kívánták, volt-e alapos okuk Tomory vitézségében biza
kodni? — Ha Tomory életpályáját tekintjük, ő ifjúságától 
fogva mindenkor bátor, és vitéz lelkületű vala. Mielőtt 
a’ sz. Ferencz rendi szerzetbe lépett, Budavár kapitánya 
vala, ’s ekkor vitézségét fényesen kitüntette, mikép Ist- 
vánffy írja. -*■ 1506-ban a’ székelyek ellen küldetvén, 
a’ csatában sok sebekkel tetézve vala, de később erejét l)
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é9 dandárját összeszedvén, az ellenségre ütött, és azon 
dicsőséges gyözedelmet nyert. A1 pór háborúban szinte 
kitüntette magát, és Bornemiszának fényes gyözedelemre 
nyitott utat. 0  Utóbb, két ízben is szándéklotl házassága 
nem sikerülvén, minthogy jövendő nejét, mielőtt egy
bekelnének, a’ halál elragadta tőle, szerzetes rendbe 
lépett; hol szigora, és szent életet viselt. Ez időben 
megüresülvén a* kalocsai érsekség, mivel Tomoryban 
látott a* haza olly férfiút, ki az egyházat is üdvösen 
kormányozhatja, és e' tájékokat is a' gyakoriább beütő 
török ellen védelmezheti, azért átalánoS kívánság vaia, 
hogy az érseki székre ö emeltessék; sőt ha azt elvál
lalni nem akarná, a’ pápa is e' végből megkerestelni ha- 
tározlalolt.2) Tomory nagy unszolás után vállalta el 1523- 
ban a’ kalocsai érsekséget, miután őt VI. Adorján pápa 
szerzetesi fogadásától föloldozta, de azért előbbi szigo
ra életmódjától, mint érsek sem távozott él. — Belgrád 
már 1521-től fogva a’ törököt uralván, és innét Szeréin, 
's Bács megyékbe gyakoriább beütvén, rémítő pusztítá
sokat és öldökléseket követett el. Tomory érsekre lé
vén ezen tájékok védelme bízva, ő e’ földet a' török 
ellen ismét bátran védelmezte. Midőn Ferhales török fő
vezér tizenötezer lovas, és mintegy ezer gyaloggal Sze- 
rémmegyét puszlitá, fölégetven itt a'helységeket, a’ la
kosokat pedig rabigára fűzvén, Tomory érsek seregét 
összegyűjtő, azt legalkalmatosban elintézvén, bátran a' 
pusztító török had ellen indult. Batthyányi Györgyöt vá
logatott sereggel a' török hajók ellen küldvén, a’ hajó-

*) IstvánfFy Hist. L. 5. — *) „Postulatum fuit etiam in publico regni con
ventu ab omnibus, ut Paulus e religione si exire abnueret, etiam vi, 
et auctoritate summi Pontificis Romani extractus, illi ecclesiae, illis- 
que locis ab hoste defendendis praeficeretur. Diu, multumqtie, ao 
vere, non simulate reluctatum, tandem voluntati regiae ac regni pa
rere coegerunt. In qua praefectura, confessione omnium, perperam 
etiam de eo iudicantium, (ut nulla excellens virtus sine Invidia est) 
ita se gessit, ut nihil penitus praetermiserit, non solum quod ad stre
nuum militem, et imperatorem, sed etiam, quod ad virum religiosum, 
et bonum archiepiscopum pertineret, nihil de priore vitae austeritate, 
neque in cultu corporis, neque in ulla alia re remittens, aut inmit- 
taiie.“  Broderik de Clade Mohács, p. 757. Hasonlókép ir Istvánffy 
is Hist. U  7. - .



kát haszonvehellenekké tenni parancsolta, hogy illykép 
a* török sereg vissza vonalasának meggátolja útját; δ pe
dig ezalatt Ferhates fővezér serege ellen indolt, és 
azt vitézül megtámadta. Erős volt mindkét részről a' 
viadal, ’s uapalkonyatig tartott, végre Tomory győ
zött. — Ferhates a’ fővezér elesett, a’ török pedig a’ 
magyar erőnek ellen nem álihalván, vezér nélkül futás
nak eredt, hogy életét mentse; azonban a’ hajék már 
elpusztítva lévén, mód nem vala a’ menekülésre, To
mory pedig a’ sereget mindaddig üzé, mig azon töké
letes gyözedelmet nem nyert. Negyven zászló esett a’ győz
tesek birtokába; és azon kincs és jószág, mellyel a’ tö
rökök előbb elfoglaltak, mind visszavételeit.') Illykép 
Tomory a’ közbizodalomnak bajnoki erénye által meg
fe le lt ,’s benne ekkor Magyarország egyik legjelesb vi
tézt tekintette. A’ mohácsi ütközet előtti napokban is ö 
akadályozd némikép a’ török előnyomulását.3) Az illykép 
kitüntetett vitézi erények szolgálhattak okul, hogy To
mory fővezérségét nagyobb rész sürgetve kívánta, a’ 
király pedig azt Tomoryra ruházván, ezen kívánságot 
teljesítette.

Az továbbá kérdés, valljon Mohácsnál sürgette-e 
Tomory meggondolatlanul az ütközetet, és azt hasonló 
veszély nélkül el lehetett volna-e halasztani? Az ütközet 
kikerülése, vagy elhalasztása, mikép a’ körülmények 
ekkor már állottak, nem volt Tomory hatalmában. Nem 
is ő maga határozta azt el, hanem azon általános és ellen- 
állhailan vágy, miszerint a’ dölfös sereg esztelenül szom- 
juzta a’ csatát, még a’ király szavára sem hallgatván. 
De más részről már Szolimán tábora is jelenvolt, mely- 
lyet hasonló veszély nélkül, kivált csatát szomjazó, é3 
szóra nem hajló sereggel, kikerülni alig lehetett volna. 
Midőn Tomory a* kormánya alatti sereggel visszavonul
ni, és azt a’ király seregével összeolvasztani akarta; I)
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alacsony rágalmakat kéntelen volt hallani. Broderik er
ről így emlékezik; „Midén Tomory a’ katonákat, és a' 
sereg vezéreit egybehívta, és mind a’ király, mind sa
ját akaratját nekik kinyilatkoztatta, miszerint a’ sereg
nek visszavonulását kívánja, a’ vitézek átaljában mind 
zúgolódni, és nyugtalankodni kezdetlek, hogy éket az 
ellenségtől, kivel inkább mint erős férfiaknak vitézül 
szembe kellene szállni, visszatartani akarják. Futásról, és 
nem harczról gondolkoznak, és a’ puhasághoz szoktak 
az olly vezérek, kik a’ királynak illyeneket sugdosnak. 
Jöjjön most a* király, és vigyen velünk együtt az ellen
ségre fegyvert, a' győzelem kezünkbe fog lenn i.. . .  
Cselekedje most a’ nagy lelkű vezér, társával együtt, 
a' mi bátor vezérhez illik, és minden szerencsésen fog 
menni. Vonja el most a'királyt, és minden bátor vitézt, 
a’ tehetlen papi, és a'barcztól irtózók seregétől.“ slb. ’) 
Az ütközet meghatározása is nem egyedül Tomorytól füg
gött. Mohácson a’ pécsi püspök lakában tanácsot tartván a* 
királyba’ csata itt határoztatott el, minthogy az egész tanács 
ítélete oda hajlott, — animi fere omnium, — mint Bro
derik írja. Némellyek félelemből szólani nem mertek. Mi
dőn a' tanácskozás folyt, rögtön a'táborból követek je 
lenték magukat, kik mondák, hogy nekik egyenesen a* 
királyhoz és a'tanácshoz, az egész sereg nevében, sür
gető szavnk vagyon. A’ királylyal titkon, a’ gyűlés előtt 
pedig az ütközetről nyíltan beszéltetlek, sőt azokat, kik 
azt hátráltatni akarnák, még fenyegetésekkel is illették .2' 
Az ütközet tehát így, és nem csupán Tomory által határ 
roztatott el. Broderik, a' király canczellárja, ki e' ta
nácskozáson jelenyolt, valamint a' szerencsétlen ütköze
ten i s , minthogy előre látta, hogy egykor lesznek, kik 
e’ lépést rosszaim fogják, azért ő , a' körülményeket 
lejobban tudván, erre némelly mentségeket hoz fö l; töb
bek közt, hogy nem látszott már tanácsosnak az ellenség illy 
közellétében visszavonulni, és az által űzőbe vétetni. *) l
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Hogy Tomory, a’ bátor vezér hivatásának megfe
lelt, azt senki tőle megtagadni nem fogja. Az ütközet 
eleintén olly szerencsésen folyt, hogy az ellenség meg
futamodni kezdett, ’s többen elesvén az ö , mind a’ mi 
részünkről. Báthory András a’ királyhoz már olly hírrel 
nyargalt, hogy a’ győzedelem a’ mi részünkön vagyon, 
de az ágyuk rómitö pusztításokat kezdének ekkor a’ se
regben tenni. Tomory, mint rendületlen bajnok harczol- 
va esett el. A’ csata rövid ideig tartott, és Szolimán 
elöszer maga sem hitte, hogy győzőit.

Síinek lehet tehát leginkább tulajdonítani a* szeren
csétlen ütközetet, mint a’ vakmerő büszkeségnek, ’s a’ 
királyi tekintély csökkenésének, miszerint az ellenség, 
irányában maroknyi sereg, nem hallgatván vezére, sőt 
fejedelme szavára sem, oktalanul ütközetet sürgetett. Az 
illy vétek pedig veszélyt hozott, és fog is mindenkor 
hozni a’ nemzetek fejére.

IV. POLGÁRI ÉRDEMEK MÉLTÁNYLÁSA.
Az egyháziak polgári érdemei, a* vegyes uralko

dók időszakában sem kerülték el királyaink figyelmét, 
ó k , valamint a’ világi férfiakat, a’ haza körül szerzett 
érdemeikért, megjutalmazták, úgy az egyháziakat is, mi
dőn, a’ béke, és háború idején szerzett érdemek tekin
tetéből, nekik fekvő jószágokat adtak; el nem mulaszt
ván említeni az adományozó oklevélben az érdem mivoltát.

Robert-Károly 1313-ban Tamás esztergomi érsek
nek, minthogy ő , országlása kezdetétől fogva minden
kor hűségesen ragaszkodott hozzá, újabb adománykép 
Rozsnóbányát adta, mellyet már III. András király ado
mányánál fogva is bírt az érsek .')

fiam sint vocaturi; quod neque nunc deesse video. Sed ignorant mul
ta illi fuisse in caussa, quae prudentissimos etiam et Summos Impe
ratores, ad idem faoile impellere potuissent, et ante omnia mirus et 
incredibilis, ac fatalis pene quidem militum ardor, ac certa et indu
bitata ifi omnium fere animis victoriae spes“  stb. Broderik p. 768.

») „Considerantes,“  úgymond „quod memoratus ven. Pater Tho - 
mas Archiepiscopue tam familiarem, qua sollicitatorem, qua directo - 
fern, et promotorem nostrorum negotiorum, se in nostris factis et
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Nagy Lajos király 1360-ban, és ismét 1368-ban Ist
ván zágrábi püspök érdemei tekintetéből neki, és általa 
testvérének, Szalamegyében Egyházas-Bakont, és Egy- 
házasbeli jószágokat örökösen adta.1) Miklós esztergomi ér
seknek 1361-ben Atagyarmatba és Lőrinczházát, * 2) Dö
mötör esztergomi érseknek, és Fülöp testvérének 1381- 
ben Nográdmegyében Vaskuth-Telek, és Kiskeresztnrt, 
és Somogybán Gogár birtokot érdemjutalmnl adta.3) Mik
lós csazmai prépost és királyi titoknok érdemiért neki, 
és testvérének, Mária királyné 1382-ben fekvő jószágot 
adott.4) Zsigmond király Goblin erdélyi püspöknek, és 
általa rokonainak, 1383-ban Omlás földet adta.5 * *) 1390- 
ben Knöll Péter erdélyi püspök, és canczelláriusnak 
érdemeit tekintve, neki, és testvérének fekvő jószágot 
adott.®) Kanizsa János esztergomi érsek polgári érde
meit Zsigmond király számos oklevelében említi, mely- 
lyekért neki és testvéreinek több fekvő jószágot adott. ’) 
1397-ben kelt oklevelében még számosabb érdemeit hoz
za föl az érseknek.8) Upor László titeli prépostnak, és 
általa Upor János, és László testvéreinek, érdemei tekin
tetéből 1398-ban Zsigmond király Biharmegyében Bel-
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cunctis agendis, a toto eo tempore, quo in regnum nostrum Hungá
riáé . . . intravimus, exhibuit, fideliter exequendis, ut etiam nullo 
praetendente donationis titulo . . . idem obtinere potuisset . . . nunc 
de novo eodem iure duximus conferendam.“  Katona Hist. Grit· T. 
Vili. ρ. 241. stb.

1) Cod. Dipl. T. IX. vol. ill. p. 148. és vol. IV. p. 166. —
*) Ugyanott vol. III. p 228. — 3) Ugyanott vol. V. p. 482. —
4) Ugyanott p. 573 — 5) Szereday series Ep. Transyl p. 120- —
6) Cod. Dipl. T. X. vol I. p 597. — 7) Az 1395. kelt oklevelében,
mellyben Bajoth birtokkal ajándékozta meg az érseket, többek közt 
ezeket mondja: ,, . . . ipse nostrae regiae dignitati et per conse
quens sarro regio diademati Majestatis nostrae, et regni nostri ex
peditionibus prosperis ut puta, et adversis, cum summa fidelitatis 
constantia, evigilentia, curiosa, et laborum instantia assidua, non 
parcendo rebus et personae suis, se semper et sna pro nostri regii 
regiminis exaltatione fortunae casibus creberrime exponendo, syncere, 
intrepideque studuit, et nunc studet, toto posse prodesse, iuxta no
strum regium decus, et honorem, ac uberrimum regni nostri com
modum anhelando complacere. In quorum omnium suorum praemisso
rum laudabilium actuum recompensationem, licet ipse per nos majori 
ac altiori dono foret praemiandus . . . stb.“  Cod. Dipl. T. X. vol. 
II. p. 264— 68. — i) Ugyanott p. 438—53.



sok, Abaujban pedig Gergelyfalva birtokol adta.') Chen- 
tevölgyi Dömötör kalocsai prépost, és Zsigmond király 
házi káplánja, érdeme állal, testvérének, és Babocsai And
rás rokonának, nemességei szerzett.2) Szirmay Péternek, 
Zsigmond királynál udvari papnak kérelmére, a’ Szirmay 
családnak adott nemesi oklevelet, 1418-ban újabb okle
vélbe foglalva megerösité a’ király.3) Nagy-Mihály ora- 
niai perjel kérelmére, Zsigmond király 1418-ban a'Nagy- 
Mihály család nemesi czimét megujitá, ’s ugyanez évben 
a’ családot minden birtokban, a' perjel érdemei tekinte
téből, megerösité, a' neki adott jószágokat pedig család
jára is átruházhatni megengedd.4) Ezen családból számos 
nevezetes ágok vették eredetüket: u. m. a' Tibai, Sztá- 
ray, Pongrácz, Vinnay, Eödönfi családok, mellyek kö
zül férfi ágon, már többen kihaltak. Mátyás, és az utóbbi 
királyok is, az egyházi férfiak érdemét különféleképen 
megjutalmazták, többszer az 5 érdemeikért családjukat 
is kitüntették. ’S igy polgári érdem tekintetéből kaptak 
többszer az egyháziak fekvő birtokokat, mint egyéb ne
mesek is. így  Károly király 1312-ben a’ trencséni Má
téval folytatott hosszas csaták után megjutalmazni akar
ván híveit, Aba családból származott Sándornak jószágot, 
és szabadalmakat adott; Eikolfnak Vörösalma, és Tarkő 
birtokot, Tamás lublói várnagynak Nográdmegyében Hol- 
lókövárat. Zsigmond király 1397-ben Forgách Péternek 
Gymesvárt adta; 1430-ban a* Perényieknek nagy kiter
jedésű uradalmakat adott.5)

Észrevételek.
Midőn királyaink az egyházi férfiak érdemét fekvő 

jószággal jutalmazták, az adományozó oklevélben több- 
szer kitevék, hogy azon jószágot személyes érdemeik 
tekintetéből adják nekik, és pedig ollyképen, hogy az
zal szabadon rendelkezhetnek; minélfogva adhatták kinek
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>) Cod. Dipl. T . X. vol. II. p. 548. — 2) Ugyanott vol. Vili. p. 439.
__a) Scbmitth Ep. Agr. T. I. p 396. — «) Pray Prior. Anranao
p. I l i — 113. Koller Hiet. Ep. Quinqneeccl. T. 1. p. 424. — ») Cod. 
Dipl. T . X. vol. VII. p. 233—39. és 320—25.
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akarták életükben, vagy haláluk után. IgyZsigmond ki
rály, Kanizsa János esztergomi érseknek Nyitramegyé- 
ben Hynyeren, és Trencsénben Ryblyen birtokot adván, 
világosan kimondá, mikép az érsek azt, kinek akarja, 
hagyományozhatja.') És az egyháziak az illy jószágokat, 
vagy a’ rendes gazdálkodás után pénzen vásárlottakat is, 
valamint az Árpádok idejében, úgy ezen időszakban is, 
részint az egyháziaknak, részint pedig rokonaik, ’s egyéb 
érdemeseknek adták, ’s ez által a’ családok emelkedé
sét, és fölvirágzását is előmozdítván. így  Tamás esz
tergomi érsek 1305-ben Bedének Barsmegyében Sarou 
földet örökösen adta, mellyröl Theofil esztergomi pré
post, és a’ káptalan azon évben kiadá oklevelét.I) 2) 1321- 
ben ugyan Tamás érsek, Pethőnek, mivel az esztergo* 
mi egyház javai védelmében az ellenséges idők alatt 
részt vett, fekvő jószágot adott.3) 1323-ban Boleszló 
esztergomi érsek, Karchai családot, elődjei Lodomer, és 
Tamás érsekektől kapott jószágok birtokában megerő- 
s ité .4) Csáky Móricz, Csáky Dömötör gróf fia, a’^szent 
Domonkos rendi szerzetbe lépvén, az örökségkép reár 
szállott Kamár és Golumbuk jószágot Pech Miklós gróf 
rokonának adta, mellyröl a* győri káptalan 1331-ben 
adá ki oklevelét,3 *) Tatamer fejérvári prépost, papfalvi 
birtokát Nádasdy Ferencinek, unokája férjének adta, 
a’ mit 1351-ben nagy Lajos király oklevelével szinte 
megerősített. ®) János zágrábi püspök, Gueske földet Vas? 
ka mellett, Monoszló Istvánnak örökösen adta.7) Egyes 
családokra nézve illy érdekes adatokat, a’ következő 
századból is többet föl lehet hozni. A’ hires Bakács Tar 
más esztergomi érsek, pénzen szerzett birtokai legna-

I) „Ipse (t. i. Kanizsa érsek) possessiones praei ibat as tum , et quando- 
cunque temporum in processu unicuique hominum personis, et prae
cipue Ecclesys, seu personis Ecclesiasticis maluerit, dandi, donandi,
legandi, conferendi, et perpetuandi, ac cum eis perpetuationem faciendi, 
iuita suum liberum arbitrium, plenam, tutam, et omnimodam in vita 
pariter, et morte habeat.“  Cod. Dipl. T. X. vol. 11. p. 469—74. —
3) Cod. Dipl. T. Vili. vol. I. p. 178. — 3) Ugyanott vol. II. p. 299.
— 4) Ugyanott p. 475.---- 3) Ferrarius de rebus Hung. Prov. Ord.
Praed. p. 152. és Acta S. S. Hung. p. 166. — «) Cod. Dipl. T.
IX. vol. II. p. 75. — T) Ugyanott T. X. vol. II. p. I$0,



gyobb részének örökösivé, 1520-ban, Lajos király enge
dőimével, rokonait tette, honnét a’ két dicső család, az 
Erdődy, és Pálffy grófok ága veszi származását.')

V. NÉPEK KIVÁLTSÁGA ÉS SEGEDELMEZÉSE.
A1 püspökök érdemiért ezen időszakban is királya* 

ink több helységek- és közönségeknek adtak kiváltságo
kat és szabadalmakat. Robert-Károly király, mintán 1314- 
ben Ágoston püspök által az egyház számára szerzett 
jószágokat oklevelileg megerősítette, Zágrábvár lakosait, 
a’ püspök érdemei tekintetéből, szép szabadalmakkal 'föl- 
rnházta.i) 2) Imre erdélyi püspök Zylah mezővárosnak azon 
tekintetéből adott némelly szabadalmakat, hogy ez által 
a' gyarmatosítást annál inkább előmozdítsa.3) Ezen sza
badalmakat 1401-ben Miklós püspök szinte megerősité. 4) 
István zágrábi püspök 1373-ban a'kismartoniaknak adott 
nevezetes kiváltságokat. 5) A’ szent-gothárdi apátság 
1381-ben, hogy az ínséggel küszködő-saari jobbágyait 
Vasmegyében könnyebben segíthesse, Almás jószágot 
Zalában tiz évre zálogba adta, minthogy egyébként, kö
rülményeihez képest, rajtok ekkor nem segíthetett vol
na.6) Eberhárd zágrábi püspök 1418-ban Ivanich mező
várost, melly egykor a’ zágrábi püspök által alapittatott, 
több szabadalmakkal fölékesité. 7) Illy kép a' püspökök ál
tal több helységek szabadalmakat és kiváltságokat nyer
vén , azok mindinkább emelkedtek, ’s ez által a’ haza 
föl virágzása, melly a* lakosok jóllétében is alapul, szinte 
előmozdittatott. Midőn Mátyás király önként, országos 
befolyás nélkül, háromszor sőt négyszer is egy évben

i) Károlyi speculum Jaurin. Eccl. p. 73. — 2) Farlatus lllyr. S. T. V.
p. 403—4. 3) „Nos volentes“  úgymond „villam Ecclesiae nostrae, 
et consequenter nostram Zylah vocatam, Jobbagionum multitudine de«
corare, et magis efficere populosa*, Jobbagionibusque nostris, in ipsa
constitutis tam praesentibus , quam futuris gratiam facere specialem,
ipsos circa gratias, libertates , privilegia . · . auctoritate praesen
tium perpetuo valituras confirmando.“  Pray Hier. Hung. P. II. p.
263. — 4) Pray ugyanott p. 264. — s) Tud. Gyűjt. 1830. VII. köt. 
73. lap; hol t. Podhradczky ur Kismarton levéltárából közié az ér
deklett oklevelet. — «) Cod. Dipl. T. IX. vol, V. p.501. — *)Ker~ 
ehelich Hist. Ep. Zagr. p 61. és 155.
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nagyobb és nagyobb adót vetett az országra, a’ neme· 
seket is adóval annyival terhelvén, hogy az már elvi- 
selhetlen vala, és az országban zúgolódások emelked
tek , a’ nemesi jogok illy megsértéséért pedig, nyilván 
szólani nem merészkedtek, VárdayPéter kalocsai érsek 
vetette magát közbe, 's δ szólalt fel szabadon a' király 
előtt, rosszalván az illy önkéntes és törvényelleni adóz
tatásokat;1) midőn pedig a' sérelmet országosan kíván
ták a' rendek orvosolni, Dénes esztergomi érsek, László 
egri püspök, és ismét később (1468 .1470 .) János, szinte 
egri püspök állottak jót, hogy Mátyás az országot ha
sonló adóztatással többé terhelni nem fogja.2) Midőn te
hát kevesen találkoztak, kik szólani mertek volna, a' 
szegények ügyét, és a' nemesi jogokat is az önkény 
ellen a' püspökök védték.

VI. KÓRHÁZAK.
&) Pozson, Székesfejérvár, , Gánth.
A' szegények és elhagyatott betegek ápolása vé

gett, ez időszakban az egyháziak pártfogása·, és sege
delmével több helyeken kórházak, és szegényápoló in
tézetek keletkeztek. ■

Pozson egyik külvárosában, a' hospitalarius szerze
tes rend gondviselése alatt állott egy kózház, mellyben 
évenként számosán ápolást nyertek. 1309-ben Lancelin 
volt a’ kórház igazgatója, 's ez évben a’ város és szer
zet között, a'kórház fönállása és kezelése körül, egyez
kedések történtek.3) Ez időtől fogva a' szerzet gondvi
selése alatt, százhúsz évig fönállott e ' kórház, de 1428- 
ban a’ hnssiták e ' tájakat pusztítván, Pozsonban ezen kór
házat felégették, és szétrombolták; mivel pedig a' szer-

1) Bonfin erről következőleg emlékezik: „Primus hic erat Principis secre- 
tarius, qui solus dicendi libertate apud eum omnia libere loquebatur. 
Damnabat insolentia palam tributa, quae te r, quaterve quotannis ob 
ingentia, diversaque bella a rege inponebantur, quas dicas appellant: 
quibus non modo domesticatim, sed riritim aureum quisque nunium 
pendere cogebatur. Id, vulgo et apud principem saepius inprobavit.“  
Decad. IV. Libro VI. — 2) Kovachich Cod. Juris Decret. Eccl. T. 
i. p. 481 és 522. — 3) Cod. Dipl. E. VIII. vol* 1. p. 620.



cet egyébhol is több bárokat szenvedett, a’ kórház föl
állításáról és annak gondviseléséről 1429-ben Tombres 
Gerhárd, Magyarországban és Slavoniában e ' rend főnö
ke, lemondani kéntelen vala.

Székesfejérvárolt, Csurgón és Gánthon szinte a' 
hospilalariusoknak volt szegényápoló intézetük. 1324-ben 
a’ székesfejérvári, és gántbi (de Gyanth) házak elöljá
rója, a’ szerzet nevében, a'székesfejérvári káptalant a* 
végből kérésé m eg, hogy Robert-Károly király által adott 
azon levelet, mellyben II. András királytól nyert Csurgó 
birtokában őket szinte megerősítő, hiteles másolatban 
adja k i . ')

Ez időszakban, Boleszló esztergomi érsek, és a' ma
gyar püspökök pártfogása és buzgalma által keletkezett a* 
sz. Györgyről nevezett kegyes társulat is, melly kitűnő jelét 
adá a’ szegények Iránti részvétének, a’ mi a’ kor gondol
kozását, és nemes érzelmét szép vonásban tünteti elő. 
Ugyanis az 1326-ban alkotott társulati rendszabályok sze
rint, a' társulat helybeli tagjai hetenkint egybegyülni tar
toztak, kik pedig alapos ok nélkül meg nem jelenlek, a* 
szegények számára egy-egy dénárt fizetni tartoztak. To
vábbá annak ugyan egy pontjában kimondatott, miszerint 
az asztalnál fönmaradt étkek, szinte a’ szükölködök táp
lálékául osztassanak e l .2)

b) Vár ally a . Nagyvárad, , Szeóen.
Szepesben Várallyán a’ tizennegyedik század elején 

Henczman plébános alapított kórházat, e’ végből alkal
mas házat építvén. 0  a’ kórházat minden szükségesek
kel ellátta, ’s annak igazgatását Miklós papra bízta. De 
e’ század hanyatlásával a’ kórház megszűnvén, az épü
let elhagyatott, a’ várallyai közönség pedig ezen házat 
a’ remete szent Pál szerzeteseknek kívánta átadni, mi 
végből Kanizsa János esztergomi érsekhez folyamodott, 
ki az egész ügy vizsgálását a’ szepesi káptalanra bízta. s)
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I) Cod. Dipl. T. Vili. rol. II. p. 588. — ») Cod. Dipl. T. VIH. rol.
111. p . 167. — 3) Az érintett kórházra nézve a’ káptalan 1399-ben,
oklevelek vizsgálata nyomán, következő tudósítást küldött az érsek-



Nagyváradon 1339-ben létező kórház nyomára aka
dunk a’ Balázs gróf neje által tett végrendeletben.')

Kassán 1367-ben,* i) 2) valamint Szebenben is (Erdély
ben) létezett kórház. Ezen kórháznak Márton szebeni 
prépost végrendeletileg szép öszveg pénzt hagyott, 3) 
mellyet Goblin erdélyi püspök, a’ végrendelet értelme 
szerint, a’ szebeni tanácsnak által is adott; ez pedig a1 
pénzt a’ kórház épületének javítására fordította, miről 
1386-ban a’ tanács nyuglalóleveiét kiadá.4)

c) Ujbányat Pécs, Nagybányát Lelesz.
Újbányán 1391-ben Hengman körmoczi gróf, a’ hos- 

pitalariusok gondja alatt, kórházat alapított, mellyről Peu- 
saurus Leonárd esztergomi, és zágrábi kanonok, Kani
zsa János érsek helyettese, adá ki oklevelét.5)

Pécseit szinte volt ez időben szegényápoló ház, melly 
sz. Erzsébetről neveztetett. A’ kórház igazgatója Gallus 
(Kakas) remete sz. Pál rendébe lépvén, utána 1393-ban 
IX. Benedek pápa ezen gondot másra ruházta át. 6)

Nagybányán ismét a' hospitalariusoknak volt kórhá
zuk. Hogy ők ezt közmegelégedéssel kezelték, mutatja 
ama4 részvét, mellyet több oldalról tapasztalának. Ugyanis 
1408-ban Omechin János nagybányai polgár, Tothfalu, 
vagy máskép Gherod majorját, ezen kórháznak örökös ala-
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hez: „Fundator primus ipsius loci, seu hospitalis fuisset quondam 
D. Henczmannius Presbyter Plebanus Ecclesiae, de dicto suburbio, 
qui in fundamenta ipsius hospitalis primum lapidem posuisset, et 
usque consummationem in rectura lapidum, et allatione cementi, et 
aliorum necessariorum conquisitorum, in solvendo laboratoribus de 
sua bursa, a propria usque ad mortem suam continuasset, et quod 
ipsémét, quantum in ipso fuisset, Hospitale B. Elisabeth appellando 
nominasset eidem illum titulum inponendo.“  Wagner Anal. Seep. P. 
1. p. 416. stb.

i) Cod. Dipl. T. Vili. vol. III. p. 167. Keresztury Ep. M. Va
rad. P. 1. p. 150. — 2) Vagner Annál. Seep. P. III. p 165. —
3) „Novem marcas cum dimidia argenti ponderis nostri Cibiniensis,
centum, et tredecim florenos, XXXIII grossos pro quolibet floreno,
conputando.“  — *) Pray Hier. Hung. P. II. p. 162. Cod. Dipl. T.
X. vol. 1. p. 322. — 5) Cod. Dipl. T. X- vol. 111. p. 117. — ·) 
Koller Hist« Ep. Qiiinqueeccl. T. 111. p. 210·



pitványal adta, mellyel Mátyás pap kórház! igazgató kérel
mére Zsigmond király 1430-ban szinte megerősített. *) 

Leleszen Cicher Miklós leleszi premonstrati prépost 
1411-dik év táján alapított kórházat.2) Győrött és Egerben 
Dóczy Orbán püspök, a' szegények ápolásáról Mátyás 
király és Ulászló korában atyailag gondoskodott, mikép 
Bonfin följegyzette.3)

Az egyháziak példája által lelkesittetvén néhány vi
lági tehetős bek, Isten dicsőségére, és nyomorult em
bertársaik fölsegélésére, szinte alapitának kórházakat. 
A ’ Corbai grófok Horvátországban, Busámon. Stibor 
vajda pedig Vágujhelyen, Galgóczon, és Szakolczán, 
tulajdon jószágain,4) mellyek ismét az egyháziak fel- 
ügyelóse alatt állottak.
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N E G Y E D I K  S Z A K A S Z
A.u egyházi rend az Irodalom körül.

1. 14-dik századbeli irók.
A ’ tizennegyedik században hazai irodalmunkat tu

dományos munkálataik által szinte az egyháziak gyara
pították. E' századból érdekes történeti jegyzeteket ha
gyott maga után Guerche vagy Góriczi János, a’ zágrábi 
egyház föesperestje, korának nevezetes férfia. Az okle
velekben többszer emlittetik ö; szép lelkének vonásait 
pedig az általa tett némelly alapítványok is hirdetik. Kéz
iratát Kerchelich, a' zágrábi püspökség történetének leírá
sában, bőven használta, abból sok helyen idézeteket tevén.

Egy szerzetes férfiú 1358-ban kezdé írni hazánk 
történetét, ’s azt a’ nemzet szittyái lakásán kezdvén, 
egész saját életkoráig levitte. Neve ezen jeles írónak 1

1) Cod. Dipl. T. X. rol. Vll. p. 219. — 2) Szirma? Not. Com. Zempl. 
Topogr. p. 315. — 3) Decad. I. L. 1. p. 4. „pauperes, eft calamito
so* mira beneficentia complectebatur . . .  Ita vixit, ut non suae, sed 
alienae felicitati vixisse videretur.“  *) Farlat us Illyr. S. IV. p. 100. 
Cod. Dipl. T. X. vol. VIL p. 400. stb.
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bizonyosan tudva nincsen; némellyek Manrns vagy Mar
ens sz. Ferencz rendi szerzetesnek vélik. Munkájának 
mindjárt kezdete annak idejéről, valamint béltartalmáról 
is elég fölvilágositást nynjt, minthogy az időt, és a’ tár
gyat, mellyröl irt, röviden az író megemlíti.') Ezen mun
kát 1. Mátyás király idejében használta, vagy tulajdon
kép leírta Thuróczy egy tudományt kedvelő világi fér
fiú , miért most is Thuróczy krónikájának neveztetik, tu
lajdonkép pedig nem egyéb, mint az általunk említett 
munkának leírása. Thuróczy csak a' II. rész 97-dik fe
jezetét folytató, a* 98. és 99-diket pedig hozzámellékelé, 
mikép Lambecius nagy szorgalommal ezt megvizsgálta. *) 
Thuróczy maga is Drágfy Tamáshoz intézett előszavá
ban ezt nyilván megvallja.s)

Küküllő János (Joannes de Kikullew), az erdélyi 
egyházban az esztergomi érseknek lelkiekben helyettese, 
és nagy Lajos király titoknoka, irta korának történe
tét, 1342-dik éven kezdve, egész Zsigmond és Mária kirá
lyok idejéig. Küküllő munkáját Thuróczy a’ maga kró
nikájában szinte fölvevén, ez annak harmadik részét teszi.

A’ nagyváradi káptalan rendelményeinek 1370-ben 
névtelen egyházi írója. Ö munkája elé bocsátá a’ kirá
lyok és nagyváradi püspökök névsorát, és a' nagyváradi 
káptalant illető történeti nevezetes dolgokat. Az eredeti 
kézirat után kiadta ezen munkát gróf Batthyányi Ignácz 
erdélyi püspök „Leges Ecclesiasticae44 czimü munkájában.

Valentin pécsi püspök, több tudósok véleménye sze
rint, irta remete sz. Pál testének Velenczéből Magyaror
szágba áthozatalát. Ö Nagy Lajos állal 1381-ben Velen- I)
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I) Írását illykópen kezdé: „Anno Domini 1WCCCLVII! feria tertia infra 
octavas «Ascensionis eiusdem Domini incepta est ista Chronica. De 
Gestis Hungarorum antiquis et novissimis. Ortu et progressu, victo
ria eorumdem et audacia. Collecta ex diversis Chronicis veteribus. 
Earumdem veritatem adseribendo, et falsitatem omnino refutando. In 
nomine Domini Amen.“  — 2) Diar. itineris Cellens. p. 61 .62. 267. 
edit. Vien. 166. 4. r. — 3) „Suscipe . · . tuae tantum voluntati sa
tisfacere volentem, et suscipe nie, non ex me, sed ex veterum has 
res describentium voluminibus auctorum, gratum velut florem, viridibus 
lectum de cespitibus, tüae offerentem dominationi.“  Schwandtnernel 
Scrip. Rer. Hung. Praef. p. 64. Edit. Tyrn. 1765.



czébe küldetvén békekötés végett, ennek pontjai közt 
folytatott a’ szenltestnek a' velenczeiek részéröl át· 
engedése, minek következtében az, Magyarországba el 
is hozatott. Ezen történetírás Magyarországot illető érde
kes dolgokkal vagyon egybeszöve. A’ munkát Gamansi 
János jeznita fedezte föl, Bolándi pedig a' szentek éle
tének I. kötetében kiadta;') utána Fuhrman, sz. Pál rendi 
szerzetes, tudós és terjedelmes jegyzetekkel.i) 2 *)

Említést érdemel itt az esztergomi káptalanban vég
zett egyházi látogatásnak 1397-ben névtelen írója. Ezen 
munka a’ magyar történetre érdekes dolgokat foglal ma
gában. Eredetie az esztergomi káptalan levéltárában őriz
tetik. Kiadták Pray jezuita, gr. Batthyányi Ignácz erdé
lyi püspök, és Fejér György prépost és kanonok.

Ágoston zágrábi püspök, kinek, XXII. János pápá
hoz in tézett,'s bő tudománynyal irt értekezése fönvan. s)

Ezen századbeli írók közé számítandó még János, 
remete sz. Pál rendi szerzetes, ’s«Erdélyben a’ mihály- 
kövi kolostorban Isten igéjének hirdetője, származásá
ra nézve ő pozsoni születésű vala. Hitludományt tár- 
gyazó jeles munkákat hagyott maga után, mellyeket Ve
lasques spanyol jezuita ’s nevezetes iró is nagy dicsé
retre méltat.4)

Különös figyelemre méltó ez időszakban a’ szent 
Írásnak, némelly sz. Feréncz rendi szerzetes férfiak által, 
magyar nyelvre fordítása. Ez Mária királyné, nagy La
jos leánya uralkodása alatt 1382- vagy 1383-dik évben 
történt. A’ fordítás töredéke a’ bécsi királyi könyvtár
ban őriztetik, ’s Ruth, Judith, Baruch, Dániel és a’ ti
zenkét kisebb próféták írásait foglalja magában, ezen
túl pedig némelly részeket a’ machabaeusok könyvéből. 
A’ magyar nyelvre nézve ezen érdekes iromány sokáig 
homályban lappangott, mig azt, anyai nyelvünk körül 
csüggedetlen fáradalmu Révay Miklós kegyes rendi szer
zetes (utóbb észt. megyei pap és a’ kir. egyetemnél ta-
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i) Acta Sanct. T. I. p. 608. Edit. Vénét. 1734. — '2) Hiet, de Transla
tione S. Pauli Thebaei. Pest. 1799.8 r é t .— 3} Péterffy Sacr. Conc.
P. 1- p. 276. — *) Libr. 6. dissert· 3. annot. 1.



2 7 6 >·*τ ölzakii·

nitó) a' bécsi cs. ’s kir. udvari könyvtárból páratlan 
szorgalommal leírta, vagy inkább mondhatni lefestette; 
és készen is vala már nála, hogy azt „Antiquitates Li- 
teraturae Hungaricae“ czimü munkájának szándéklott foly
tatásában kiadja, de a’ halál ebben öt meggátolta. Mu
tatványul nómelly darabokat közlött ebből Virág Bene
dek székesfejérmegyei áldozópap, és kir. tanító a’ pro
sodia és magyar írás czimü munkájában 1820-ban. Leg
közelebb t. Döbrentei Gábor nr adott ki ismét hoszasb 
darabokat belőle, a’ régi magyar nyelvemlékek I. köte
tében. Különösen felötlő, és említésre méltó, hogy ezen 
szerzetes férfiak a’ szentirás fordításában sajátságos írás
módot követtek, miszerint némelly bangót egy jegygyei 
igyekezének leírni, a’ mi világos tanujelül szolgál, mi
kép ők már gondolkoztak arról, mit Révay után a’ m. 
tudós társaság, és legújabban a’ magyar irodalom körül 
fáradozók, buzgón terveznek, tudnillik a’ kellős betűket 
egyszerűsíteni. ’S íg y , ha rejlik ebben valami érdekes 
dolog, ama’ szentirást fordító szerzetes férfiaknál hát
rább állunk.

2. Egyéb tudós férfiak.

Azon nevezetes férfiak közt, kik a’ tudományokban 
ekkor magukat kitüntették, különösen említendők: Jakab 
pozsoni prépost, utóbb Csanádi püspök, 1332-ben Robert- 
Károly király orvosa; János kalocsai kanonok törvények 
tanóra, és nevezetes orvos ugyan ezen korban; Kanizsa 
János észt. érsek, és ennek orvosa Amelia Tamás po
zsoni kanonok, a’ szép tudományok tanára és orvos do
ctor; Máté sz. Antalról nevezett prépost, esztergomi ka
nonok, és az összes törvénytudomány tanára, lelkiek
ben Kanizsa érsek helyettese; Telegdy Csanád eszter
gomi érsek, kinek Robert-Károly király fölött tartott je
les beszédjéről Thuróczy emlékezik.1) Ö tulajdon jószá
gán Telegden kolostort alapi!ván, azt számos válogatott 
könyvekkel ellátta. Tamás esztergomi érsek, az összes

1) Chron, Hang. C. 99.



törvónytudomány tanára. Vilmos pécsi püspök, és Vay 
László nagyváradi püspök, nagy Lajos király tanácsosa 
és orvosa. Domonkos az esztergomi várban sz. István 
prépostja, — Bethini Galván pécsi tanító stb.— Dicsé
retes nyomára akadunk ezen században annak is , mikép 
az egyháziak lelkes pártfogása által, világi férfiak is, 
a’ tudományok kedvelésére ösztönöztetek; igy Siffrid 
garanmelléki sz. Benedek rendi apát, 1348-ban Péter li- 
teratusnak némelly fekvő birtokot adott.

3. 15-dik századbeli Írók.

Ezen század első felében, a' Mátyás korát megelő
zött évtizedekben,' irodalmunkra nézve nevezetesb a* 
szenlirásnak Báthory László remete sz. Pál rendi szer
zetes által végzett magyar fordítása. Ö azt és sok szent
nek életét 1425 körül deákból fordította magyar nyelvre. 
Ezen munkás férfiú a’ sz. Lőrinczröl nevezett budai ko
lostorban lakott, ’s innét előjáróinak engedőimével ma
gányba vonulván, végezte ama’ fordítást. Meghalt 1456- 
ban.1) Ezen szentirási fordítás, közönséges hagyomány 
szerint, az elefánti kolostorban tartatott. Jelenleg a’ bécsi 
cs. kir. könyvtárban őriztetik. A’ munka nagy nyolczad- 
rétben vagyon. Az ó-szövetségből Ruth, Judith, Eszter 
könyveit; a’ machabeusok Π-dik könyvéből a’ 6- és 7- 
dik fejezetet; a’ nagy próféták közül csak Baruch és 
Dániel könyveit; a’ kisebb prófétákat azonban mind ma
gában foglalja. írva vagyon uj goth folyó betűkkel. Ám
bár pedig a’ munkában föl nincs jegyezve, hogy ki és 
mikor fordította ezen részeket, mindazáltal az átaláno- 
san Báthory szerzetesnek tulajdonittatik. 2) Káldy György 
is az oktató intésben (§. IV. pag. 4. col. 2.) hihetőleg 
ezen fordításról tett említést, midőn mondotta: „Ne-
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1) Pongrácz Triumphus Pauli p. 41. 65. és Fragmen Panis Corvi Pro- 
toeremitici p. 220. — 2) „Claruit eo tempore," igy ir Egerer, „opini
one peculiaris sanctitatis Fr. Ladislaus Báthori in monasterio 8. Lau
rentii. Ubi studiis Literarum non minus, quam pietati intentus, tota 
Biblia, cum plurimorum sanctorum historiis, e Latino in hungaricnnt 
idiom a transtulit." L. I. p. 200.
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kém bizonyos és hitelre méltó ember mondotta, hogy 
látta az írott Magyar Bibliának nagyobb részét, melly 
kétszáz esztendő elölt fordittatolt.“ A’ kétszáz esztendő, 
ha Káldy idejétől, azaz: 1625-től, mellyben ö kiadta 
fordítását, felfelé megyünk, igen megegyez azon idővel, 
mellyben Báthory legjobb korában volt az illy foglala
tosságra, melly 1425 és az ezt követő évekre esik; 
mert a' tanú is a' kétszáz esztendőt hihetőleg kerek 
számmal mondotta, a' mi gyakortább megesik a' beszéd
ben. Báthory ama' fordítását, ugyan gothus betűkkel, 
millyenekkel az írva vagyon, Révay kiadni szándékozta, 
de a' halál ezen munkában őt megakadályozta.

A’ szentiráson kívül, Báthory még sok szentek éle
tét forditá deákból magyarra.

Nevezetesbek még Brietius, Kapus Valentin, és Mi
hály, 1444 körül szinte remete sz. Pál rendi magyar szár
mazású szerzetesek. Brietius számos erkölcsi tárgyú mun
kákat hagyott maga után; Kapus Valentin tudománya áta- 
lános figyelmet gerjesztett, miért Romába is meghivat
ván, a' szent István által egykor alapított hospiiiumnak 
elöjárója vala. Mihály nevezetes munkákat irt „de imma
culata conceptione Virginis“ ; de Spiritu Sancto“ slb. ntóbb 
Párisba ment, hol 1444 körül meghalt.1)

Nyelvünkre nézve érdekes, mit Cornides a’ Sem- 
sey Jánosnak már 1396-ban adott, ’s 1401-ben újólag 
megerősített okleveléről megjegyzelt, hogy az magyar 
nyelven adatott volna ki: „Hungarico idiomate est ex 
Cancellaria editum, dempto principio et fine, quae latiné 
sunt,“ a’ mi, János pécsi prépost korlátnoksága idejé
ben történhetett. Hol van ezen magyar oklevél, mellyet 
Cornides látott, jelenleg tudva nincsen. Egyébiránt illye- 
nek mindig nagyobb számmal jöhetnek napvilágra.

A’ földabroszok használata is előfordul már ezen idő
szakban. A’ székesfejérvári káptalan által, Tolname
gyében Péchfoka körül, némelly ügy ennek használatá
val intéztetett el.

») Orosz Synopsis Annál. Ord. S. Pauli p 307—9. és Pongrác* Triumph. 
PaitU p. 51.



A’ festészetre nézve ez időből Miklós győri kano
noknak, és a'királyi kápolna énekesének buzgalma föl
tűnik. A’ magyar képírásra nézve mindeddig talán ez 
egyetlen és legrégibb, melly 1427-ben készíttetett Ko- 
losvári Tamás festő által. Ezen kép a' garanmellébi apát
ságban födöztetett fe l, 's azt Kovacbich Repertóriumá
nak 4778-dik száma alatt ismertette meg, a' fölirást hí
ven közölvén: „Istam Tabulam fecit fieri honorabilis vir 
D. Nicolaus de S. Benedicto, filius Petri dicti Petrus 
Lector et Canonicus Ecclesiae Jaurinensis, Cantorque Ca
pellae Regiae maiestatis, per Magistrum Thomam Picto
rem de Kolosvár.“

4. Irodalmunk bővebb kifejtése.
Mátyás kora a' magyar tudományos fejlődésre nézve 

gazdag reménynyel kecsegtető hajnalkép tűnt föl, 's ha 
a' gondviselés örök könyvében nemzetünk sorsa felől 
máskép végezve nincsen, az mindig szebben fejlődhetett 
volna, mert e' korban a’ gyarapodó tudományos intéze
tek , és a' tudós társaságok, irodalmunkat is mindig szebb 
virágzásba hozták. A’ mi külföldön a' tudományok fej
lődésére érdekes és becses találtatott, az hazánkba folyt, 
nálunk összpontosult. A’ külföldi tudósok közül számo
sán ide, mint a’ tudományokat pártoló hazába gyüleke
zőnek, a’ legbecsesb kéziratok, valamint az Újon nyo
matott könyvek is hazánkba megküldettek. — Mielőtt 
azonban e' tárgy érdemében tovább haladnék, a* mél
tányosság kívánja, hogy azon szép lelkű férfiakat is 
megnevezzük, kik ez időszakban a' tudományokat meg- 
kedvelletlék, 's az irodalmat pártfogásukkal előmozdítot
ták. A' két koronás főn, Zsigmond és Mátyás királyon 
kívül különösen említendők: Széchy Dénes esztergomi 
érsek; Vitéz János nagyváradi püspök, utóbb esztergo
mi érsek, másik Vitéz János más névvel Janus Panno
nius vagy Cesinge János pécsi püspök; Dóczy Orbán 
győri, utóbb egri püspök; Báthory Miklós váczi püspök; 
Gereb László budai prépost, utóbb erdélyi püspök, végre 
kalocsai érsek; Erdödy Tamás és Erdödy Ferencz győri
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püspökök; Váradi Péter kalocsai érsek; Fodor István, 
és Vitéz János szerémi, utébb veszprémi püspök, kik· 
hez e' korbél méltán mellékelhetni: Gerend Miklós er
délyi, Rozgon Péter és Rozgon Simon, Héderváry László 
és Rangon Gábor egri püspököket, és János nagyvára
di püspököt, kikről a' történet úgy emlékezik, mint a* 
tudományok hő keblű pártfogóiról.

Vitéz János esztergomi érsek egyik volt korának 
legjelesb férfiai közül. Nagy elme, éles ítélet, csügge- 
detlen szorgalom valának kitűnő tulajdonai, mellyek ál
tal köz tiszteletet vívott ki magának. Előbb nagyváradi 
prépost, 1445-ben püspök, végre 1465-ben esztergonfi 
érsek lett. Hnnyady Jánosnak kedves embere vala, ’s őt 
választá nevelőül szép reményű Mátyás fia mellé, ’s re
ményében nem csalatkozott meg. Az országos ügyekben 
folyton tanácsával élt. Fönvannab most is a’ levelek, 
mellyeket Vitéz püspök 1445— 1451-ig Hnnyady János 
és az országnagyjainak nevében, a’ külhatalmasságokhoz 
irt, ’s melly leveleket még életében Ivanich Pál zágráb- 
megyei egyházi férfiú összegyűjt vén, jegyzetekkel ellát
ta. ') Mennyire kedvelte Vitéz a’ tudós férfiakat, Gale
olus, Mátyás király könyvtárnoka, följegyzi róla.2)

Vitéz érsek illykép pártolván a’ tudós férfiakat, bő
kezű adakozásai állal azok munkálkodását elősegítette· 
Müller János, Mátyás király kedves embere, kit aszta
lához is alkalmazott, „De Directionibus“ czimü munká
ját Vitéz érseknek ajánlotta; valamint Geleotus, Mátyás 
király könyvtárnoka is: „De Homine“ czim alatt irt or
vosi tárgyú két könyvét.3)

i) Schramltner Script. Rer. Hung. T. II. — *) „Tempestate nostra,“ 
úgy mondj „musas ex toto orbe fugatas ad se revocavit, Hungari- 
anique növöm musarom domicilium constituit*, unde factum est, ut 
qui dispersi fuerant docti, ad ipsum, tamquam ad Jiterarum parentem 
turmatim confinxerint. — Non referam quantis inpcnsis construxciit 
illam, omnibus ferme mortalibus celebrem bibliothecam, in quam omni
um disciplinarum monumenta congessit, et cum maxime calculo labo
raret, librorum curam, disciplinarum delectationem, doctorum hominum 
favorem, republicae gubernacula (nam in eo multorum regnorum onus 
recumbebat) nunquam dimisit, neque postposuit, quod me vidente fa
ctum / 3 Galeotus Martius Narniensis de Homine L. II. p. 87. Basi- 
»fif. — 3) k* Előszavát edit. Basileae 1517. és Schier. De
Bibi. Math. Corvini p. 13. 32.



Janus Pannonius, vagy Cesinge János pécsi püspök, 
korának, a' görög és romai költészetben páratlan hőse, 
szegény szüléktől vevén eredetét, jeles tulajdonai által 
lünteté ki magát. Anyjának testvére, Vitéz János, mi· 
után nagyváradi püspökké lett, bővebb segítséggel a’ 
szép reményű ifjút taníttatni kezdé, öt az ekkor virágzó 
olaszországi iskolákba küldvén. Cesingének éles elméje, 
és bő tudománya, köz figyelmet gerjesztett, miért Má
tyásnak kedves embere is lett, ki öt titeli préposttá, 
majd pécsi püspökké (1460) nevezte. A’ tudományokat 
kedvelvén, a’ tudós férfiakat maga körébe gyüjté, a' 
külföldiekkel levelezéseket vitt, a’ ritkább könyveket 
pedig külföldről nagy költséggel olly tetemes számmal' 
hozatta, hogy alig valának sokszor képesek kívánsá
gát kielégíteni, mikép ezekről a' fönlevő levelek elég  
bizonyságot adnak. — Ö maga különös gyönyörrel mű
velte a’ görög és romai költészetet. Számos remek da
rabjai kezeskednek tudományáról, ’s azokban avatotlsá- 
gáról. Külföldön és hazánkban 1498— 1803-ig munkái 
sok kiadást nyertek. *) Fönlevő munkáin kivül azonban 
némellyek talán örökre elvesztek. Hlyének „Annales Re
gni Hungáriáé“ czimü munkája, mellyet Sambucus Bécs- 
ben olvasott; Tomyris és Trotta versezetei; Marczel 
olaszul irt elegiainak fordítása; Brutus és Galbának éle
te , mellyet Plutarchból fordított. De különösen említen
dő itt az általa irt magyar nyelvtudomány, Grammatica, 
mellyről Decius Barovius János 1598. mart. 5-kén Te- 
legdy Jánoshoz intézett levelében magasztalólag emlé
kszik. 2) — Egyébiránt hogy kiadott munkáin kivül még 1

1) T»d. Gyűjt. 1838. 1. köt. 102. 1. hol elszámlálva olvashatni munkái« 
n*k különféle kiadásait. — 2) Bód Péter Magyar Athenás. Előszó· 
hol ezek állanak: „Janus ille Pannonius Quinqueecclesiensisv nostro« 
rum ̂ oetarum celeberrimus, cum tanta doctrina et auctoritate prae
dicatu. fuisset, tamen non erubuit ungaricam Grammaticam conseri- 
bere, qam si Majorum nostrorum negligentia non amisissemus, ha
beremus^,.^ q|10 jn |,oc quoque studii genere gloriaremur.“  Hová 
lett ezen lun|ia neln tudhatni; h. Naláczi József, Bód Péter Ma
gyar Atheicsa Cgy példányának azon oldalára, hol az imént idézett 
szavak állai^ e/eket jegyző föl: „Én ezt a* grammatikát láttam 
katona koronHn Becsben.“ L. Keresztesi József 1799-diki magyar 
nyelvtudomány müvének felfödözése, kiadva t. Pozsoni Thewrewk 

József által, p. pozson 1 3 4 4 ,
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némellyek fönvannak, mellyek mindeddig napvilágot 
nem láttak, ’s mellyek egykor még nyilvánosságra jö
hetnek, az erdélyi Múzeumból tanuljuk.')

Dóczy Orbán előbb győri, utóbb egri püspök, a’ 
tudományokat szinte hő kebellel pártolta. Jövedelmét szo
ros értelemben mind a’ közjóra szentelvén, ápolta a’je
les elmetehetségeket. Mátyás király őt, mikép Bonfin 
egykorú író följegyzé, igen szerette, — ad mortem usque 
dilexerat. — Ugyan Bonfin a’ tudományok pártolása te
kintetéből, Dóczy püspökről sok szépet följegyzett. 2ΐ 
Nevezetes Dóczynak ama’ beszéde, mellyet Mátyás ha
lála után, a’ pesti országgyűlésen egybegyült rendekhez, 
magyar nyelven tartott.*)

Báthory Miklós váczi püspök, korának szinte egyik 
legnagyobb férfia, a’ tudósokat bőkezüleg pártolván, őket 
munkára serkentette. így  az ő ösztönzése után irta Ga- 
leotus Martius Mátyás király mondásai- és tetteiről szóló 
nevezetes könyvét, mikép ezt Galeolus, ugyanezen köny
vében nyíltan vallja, érintvén egyszersmind a’ püspöknek 
tudományszeretetét és életmódját.*)

Gereb László Mátyás királynak közel rokona, ’s 
budai prépost, ez időben az irodalomnak hő keblű párt-

ϊ) Erdélyi Muzeum 5. fűz. 113. lap; hol ezekis mondatnak: „Találtatnak 
csakugyan a9 M. vásárhelyi B. Thécaba Cesingénck még eddig elé 
soha ki nem adott versei." — 2) „Urbanus pontifex," igy ir Bon
fin, „vir tanti consilii ac sapientiae compos, ut apud principem illum 
invictissimum primum locum obtineret, omnia regeret . · . amore 
fuit in studiosos non mediocri . . . nobilia pascebat ingenia, paupe
res et calamitosos mira benevolentia complectebatur; in literario ludo 
multos alebat, templa, aedesque magnificas erigebat . . .  Ita vixit i>' 
non suae, sed alienae utilitati vixisse videretur." Decad. 1. L. I. P· 
4 edit Hanov. 1606. — 3) Dec. IV. L. IX. p. 665. — „Nco- 
laus," úgymond Galeot, „studiis humanitatis in Italia erudituicur* 
et diligentia Doctrinam adaugens, nihil laboris, nihil vigiliar^n, n*~ 
hil impendii subterfugiens, quod ad doctrinam conveniret, b**vi eff®- 
cit, ut doctissimis aciitissimisque Philosophis eius doctrine®* itera
tura summa cum admiratione probaretur. . . . Praeterea^®mPer m® 
hortabatur, ut gestorum Regis Mathiae historias feceiV1 > ne tanti 
regis negotia, quae Patriam exornarunt, illustremque ^Berun*5 obli
vione torpescerent. Per placuit mihi etiam illa familia^113® dignitas, 
et elegentia; semper enim in eius domo aut oratui aut studetur, 
aut carmen cantatur ad lyram, aut sermo habetur / nestus." De di
ctis et factis Mathiae Regis C. 31.



fogója vala. A’ könyvsajtót, az emberi ész eme' fölsé- 
ges találmányát, melly e' századnak dicsősége, δ állitá 
föl elöszer hazánkban Budán, 's a 'nálunk nyomatott el
ső könyv is „Antiqua Chronica Hungarorum,“ melly 1473- 
dik év pünkösd előestvéjén végeztetett be, az ő neve, 
's pártfogása alatt látott napvilágot,') és igy hazánkban 
a' sajtó két évvel ugyan utóbb mint Francziaországban, 
tizenkét évvel pedig előbb, mint Bécsben működött elöszer.

Várady vagy Várday Péter kalocsai érsek, bő tudo
mánya férfin's Mátyásnak szinte kedves embere, az iro
dalmat buzgón pártolta. Apuíeius munkája, mellyet Be- 
roald hires bolognai tanító adott ki, az ö pártfogása alatt 
's segedelmével jelent m eg;I) 2) országos ügyekben irt 
jeles leveleinek gyűjteményét pedig (1490-1498) Wagner 
Károly jezuila Pozsonban és Kassán 1776-ban 4-rétben 
adta ki.

Az irodalom körül ezen században nevezetesek még: 
a' müncheni kir. könyvtárban őrzött szenlirásnak újabb 
magyar fordítója. Neve ezen szerzetesnek György vala, 
's bevégzé azt 1466-ban. A' munka alakja nyolczadrét, 
a’ textus két oszlopon goth betűkkel van írva, és száz
nál több lapot tölt be; magában foglalja a’ négy evan
gélistát ; a’ munka előtt pedig naptár vagyon.3)

I) A9 chronikon előszavában a9 kiadó ős könyvnyomó Hess igy szól Ge- 
reb László préposthoz: „Ad inclytum Hungáriáé Regnum tua gratia 
accersitus . . . suscepi laborem ingentem, dierum plenum, imprimendi 
videlicet Cronicum pannoniae opus . . .  Tu de me optime meritus
es: et sine te susceptus labor neqoe iniri, neque expleri potuisset.“  
— 2) Beroald ajánló levelében az érsekhez igy szól: „Tu literatos 
diligis ac foves. Et cum eruditis sit amicitia tua vel maxime con
cupiscenda. Tu eruditorum benivolentiam studiose expetis rauneribus- 
que concilias . . .  Tu me perinde ac in studiis humanitatis neque 
postremnm, neque imi subsellii professorem, muneribus es prosequutus 
. . .  Tu ad me, veluti ad praeceptorem neque moribus neque doctri
na penitendum, destinasti necessarios discipulos, ut doctrinis expoli
rentur, et dolatorio eloquentiae levigarentur. . . .  Et sane me pluri
mum juvat, cum ex gymnasio nostro litterario scholasticos conspicio 
non solum cismontanos nobiles complusculos, bene litteratos prodiise; 
quotidieque prodire. Repurgata lingvarum vitiligine omnique detersa 
barbarie. . · . Vale decus Antistitum et culmen eruditorum.“ L. Apu
lejus cum commento Beroakli. Venedis per Philippum Pinciuiu Man
tuanum impressum anno Domini 1510. Előszó. Ez utóbbi kiadás —
3) Tud. Tár. 1834 I. 235. 1.
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Frater Pál magyar származású sz. Domonkos rendi 
szerzetes, a' szép művészetek és bölcselkedés tanára, 
és e' rendnek a* sz. Margit szigeti kolostorában lectora. 
ó  1474-ben magyar nyelvből deákra fordította a' rend 
szabályait ’s rendeletéit, mint ezeket az írónak tulajdon 
jegyzeteiből Ferrarius föntartotta. 0

Tamás, remete sz. Pál rendi ’s szombathelyi szár
mazású magyar szerzetes, irt többféle munkákat, beszé
deket, és észrevételeket a’ rend szabályai fölött. Élt 
1476 körül.1)

Niger vagy Fekete Péter, sz. Domonkos rendi szer
zetes, a' budai egyetemben tanító, irt illy czim alatt 
egy munkát: „Clypeus Thomistarum,“ melly kinyoma
tott Velenczében 1481-ben ivrétben. Ajánlva van e’ mun
ka Mátyás királynak. — 1504-ben ugyanott újabban ki
adatott. 3)

Miklós sz. Domonkos rendi szerzetes 1488 körül, 
kinek többféle érdekes munkáit egybegyüjté Pozsoni Já
nos, remete sz. Pál rendi szerzetes, melly gyűjtemény 
a’ thalli kolostor könyvtárában őriztetett, ’s egykor a’ re
mete sz. Pál szerzete történetírójának, Pongrácz lg- 
nácznak, ugyan ezen szerzetbeli tudós férfiúnak, ’s vara- 
novi priornak kezében vala. *)

Csanádi Albert, remete sz. Pál rendi szerzetes 1492 
körül. Irta remete sz. Pál életét, ’s irt egyéb munkáltat is. 5) 

Csáktornyay Ernest Zsigmond pécsi püspök, Mátyás 
király kincstárnoka, irta 1494- és 1495-ben a’ kir. jö
vedelmek regestrumát, mellyet kiadott Engel.6)

Dombró Márk remete sz. Pál rendi szerzetes, a’ 
remetei kolostornak helyettes-előjárója, ’s Mátyás király 
kedves embere; irta a’ szerzet évkönyveit, de a’ mely- 
lyeket tökéletesen be nem végezhetett, a’ halál öt 1497- 
ben az élők közül kiragadván.7)

1) De rebus Ungaricae Prov. Sacri Ord. Praed. p. 529. Becs 1637. 4 r. 
— 2) Orosz Synopsis Annál. F .F  Eremit, p. 310. — 3) Schier De 
Bibi. Mathiae Corv. p. 78. edit 1799. Vienn. — *) Pongrácz Tri
umphus Pauli p. 52. b. Pozson 1752. föl. — 5) Orosz Synopsis An, 
F. F. Erem. p. 311. *») Einleitung p. 17—181, — T) Fragmen
Panis Corvi Protoeremitici p. 266,



Temesváry Pelbárt sz. Ferencz rendi szerzetes, 
egyik volt hazánk legtermékenyebb íréi közül. Élt Má- 
tyás király idejében, és utána.1) Pelbárt számos munká
kat, egyházi beszédeket irt, mellyek közül említendők 
különösen: „Aureum S. Theologiae Rosarium ex Doctri
na Doctoris Subtilis et Bonaventurae;“ „Sermones Po
m erii,“ „Stellarium Coronae“ „Pomerium sermonum“ slb. 
melly munkák hon és külföldön nagy becsben állának, 
minélfogva 1500— 1520-ig, hihetlen gyorsasággal, az 
újabb és újabb kiadások elkelvén, egymás után közel 
negyven kiadást nyertek. Ezen munkáknak különféle ki
adásait Jankovich Miklós nagy szorgalommal és költség
gel gyüjté össze.

Az említett munkákon kívül a’ tizenötödik század 
végéről, vagy a* tizenötödik kezdetéről még több jeles 
maradványokkal bírunk, különösen anyai nyelvünkre néz
ve. Illyenek sz. Elek élete; első remete sz. Pál élete; 
szűz sz. Krisztina élete; sz. Domonkos élete; mellyek 
hihetőleg Báthory László remete sz. Pál rendi szerzetes 
által fordittattak deákból magyar nyelvre, minthogy ö 
róla állittatik, miszerint sok szentek életét lefordította. 
Ezeken kívül, ugyan ez időszakból fönmaradtak számos 
egyházi könyörgések, szent énekek és kegyes elmélke
dések magyar nyelven. Nevezetesbek, mellyeket Révay 
ismertetett meg: a’ „Te Deum laudamus“ fordítása; a' 
bold. Szűzhez, sz. László királyhoz stb. A’ bold. Szűzről 
említett ezen ének a' szerzés idejét és helyét is magá
ban foglalja, melly Pesten, sz. Péter utczájában, 1508- 
ban történt, azt illykép fejezvén ki az iró:

1) Bód Péter életidejét 1401-dik év tájára teszi, (Magyar Athenás p. 
219.) de a9 mi alig valószínű. Pelbárt leírta alam. sz. János testé
nek Constantinápolból a9 török császár által Mátyás királyhoz 1488- 
ban ajándokul küldetését, és a9 szent testének Budán tiszteltetését, 
miről 1401 táján semmit sem tudhatott, de még később sem, mint
hogy Mátyás király 1458-ban lépett a9 királyi székre , 9s a9 szent 
testének küldetése pedig nem volt mindjárt országlása kezdetén. Temes
váry ezen leírásnak következő czimet adott. „Vita S. Joannis Eleemo- 
mosynarii Patriarchae Alexandrini, cuius corpus translatum habetur 
Budae in Capella Regia in qastro, et ejusdem Festum inibi celebra
tur sequenti immediate die post Festum S. Martini fipisoopi etCon- 
fossoris.“
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„Ezt zerzetek pestnek varosában: 
vgyan ottan zent peter nzayaban: 
zwleteth vtan elrawlt ydpben: 
ezer pth zaz ees nyolch estendpben.

Továbbá sz. István első királyunk jobbjáról szóló ének, 
melly hozzá való imádsággal már 1484-ben kinyomatott. 
Ezt Bartalis Antal jegenyei plébános ismerteté m eg. ') 
Az első vers illy alakban vagyon:

0  ducheoseeges zent job keez,
Mel’et magiar ohaitua neez,
Draga genche neepeunknec 
Nag’ eoreome ziueunknec.“

5. Könyvtárak.

Jelen időszakban nevezetes könyvtárak emelkedtek 
hazánkban. Hogy nagy Lajos és Zsigmond királyok ide
jében a* pécsi és budai academia illyenekkel bírtak, két
kednünk nem lehet, habár világos adatok nem szólanak is 
rólok. A’ krónikának szerzetes írója, melly most Thuróczy- 
ról neveztetik, könyvtár segedelmével irta munkáját, a’ 
görög és latán írókra, többszer hivatkozván.2) Mátyás 
kora azonban már nevezetes könyvtárakkal ékeskedett 
A’ tudományt kedvelő király pazar, kézzel állitá azt fel 
Budán a’ várban, ’s külföldről a’ szent atyák, a* görög i)

286 lTegyea w id k eiék  M ieiakn.

i) Notitia Parochiae Jegenyensis. Clandiopoli 1794. 8 . p. 122. — 2) Nem 
lészen az irodalomra nézve érdek nélkül, ha azon írókat, kiket ai 
említett kronikon magyar írója munkájában idéz , e’ helyen rövide
den emlitendjük, látandók milly munkák olvastattak és használtattak 
leginkább ekkor hazánkban. A9 szentiráson kívül, mellyre többszer 
hivatkozás vagyon, még számos írók idéztetnek. Különösen emlitte- 
tik a9 krónikában Antonius, Aristoteles, Florentinus, Clitarchus, Di
odorus Siculus, Dionysius, Gnosius, Ethesius, Herodotus, Heticus, 
Sz. Hieronymus, Jordanus, Josephus Flavius, Isidorus, Julius Solinus, 
Velenczei Lőrincz, Martinas, Nicolaus Secunduri, vagy Sagtindinus, 
frisingai Otto, Orosius Pál, Aeneas Sylvius, Plinius, Pomponius Mela, 
Ptolaemeus, Sigibertus, Strabo, Theophrastus, Tragus, Vegetius, Vin
cendus; ezeken kívül pedig számos hazai írók is: mint sz. László 
története; magyar régi krónikák iróji, mellyekre legtöbbszer van hivat
kozás; sz. István, és sz. Imre életirása; Zsigmond király regestrn- 
ma, stb. melly eket az említett chronikonnak Írója, és annak folyta
tója is használt."



és deák írók munkáit nagy költséggel hozatta m eg, ’s 
a’ könyvtár minden tekintetben ekkor a’ müveit világban 
leggazdagabb vala.')

Nem kevésbé nevezetes ez időszakban a’ Vitéz Já· 
nos esztergomi érsek által Esztergomban állított könyv
tár. Ez, mint Mátyás király könyvtára, a’ legjelesb mun
kákat foglalta magában, mellyeket az érsek nagy költ
séggel szerzett. Bonün egykorú iró, a’ könyvtár alko
tásáról írja, mikép az érsek az esztergomi várban e’ 
végből tágas teremet építtetett, mellynek erkélye vörös 
márvány vala.3) Az előcsarnokban a’ sibilláh szobrai va
lónak fölállítva, a’ könyvtárban pedig sorjában a’ ma
gyar királyok képei, sőt a’ scylha ősöké is. Ezek közt 
különösen figyelemre méltó vala négy kép; az első ki
rályi széken alvó fejedelmet ábrázolt; a’ másik szinte 
egy királyi képet, melly előtt tűz emészté az embere
ket ; a’ harmadikon ábrázolva vala két férfiú, kik a’ ma
gyar korona elnyeréséért viaskodtak; a’ negyedik pedig 
a’ koronát már leplezve állitá elő, melly rajzolatok ér
telmét csak azon események, mellyek hazánkra követ
keztek, fejtették m eg.3) Ugyanő Esztergomban csillagász 
tornyot is építtetvén, az ehhez tartozó nevezetes sze
reket nagy költséggel készíttette, minthogy a’ mathe
matical tudományoknak nagy kedvelője vala. — Ugyan 
Vitéz, még mint nagyváradi püspök, Nagyváradon is 
állított könyvtárt, mellyről unokája, Janus Pannonius, 
pécsi püspök tesz említést. Ezt Vitéz utódja szinte ne
vezetes könyvekkel gyarapította, mikép Ranzanus írja. *) 1

Az egyházi rend az irodalom kSrüL· 287

1) Schier. Dissertatio de regiae Btidcnsis Bibliothecae Mathiae Corvini 
ortu, lapsu, interitu, et reliquiis. Viennae 1799. 8 . r. — 2) Galeo- 
tus Martius Mátyás király könyvtárnoka, az érseknek nemes tulaj
donait említvén, magasztalva érinti azt is; mi nagy gondot fordított 
a9 könyvtár fölállítására: „Non referam,“  úgymond „quantis impen
sis construxerit illam, omnibus ferme mortalibus celebrem bibliothe
cam , in quam omnium disciplinarum monumenta congessit. Et cum 
maxime calculo laboraret, librorum curam, disciplinarum detectionem, 
doctorum hominum favorem . . . nunquam dimisit, quod me vidente 
factum est.“ De homine L. II. pag. — 3) Bonün Dec. IV. L. 111. 
p. 569. — *) Ranzanus Epit. Rer. Hung. Ind. I. hol írja: „Sacram, 
cuius est antistes, aedem ditavit petiosis tum sacerdotum vestibus,



Pécsett Janus Pannonius püspök állított könyvtárt, kül
földről hozatván al) 1 nevezetes görög és romai classicu- 
sok munkáit, mellyekröl levelei szólnak.') Ezeken kívül 
azonban hogy a’ káptalanok ’s apátságok mellett is va- 
lának könyvgyűjtemények, kétkednünk nem lehet, mi
után a’ tudományok ez időszakban olly sok kedvelőkre 
találtak hazánkban, hogy e’ végből tudós társaságok is 
alakulának. Azonban mind ezek bővebb fejlődésének vé
get vetett később a’ török háború, és az ezt követte 
sanyarú napok. A’ könyvtárak szétszórtának, ’s elpusz
tulnak, némelly maradványai pedig drága ereklye gya
nánt külföldre vitettek, hol azok jelenleg is nagy becs
ben állanak.

288 Vegye· uralkodók idóasaka.

tum argenteis vasis, libris praeterea magnis . . . omni ex parte 
exornatis, ut magni ac ditissimi alicuius regis dicata Deo dona pos
sint non inmerito judicari/*

l) Epist. Math. Corv. P. III. p. 33.
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Az egyházi rend egyházi körében.
Egyházunk állása a* mohácsi fitkdzet után.

A ’ szerencsétlen mohácsi ütközet 1526-ban a' nem- 
izet viruló' dicsőségét leforrázván, hazánkat sok időre 
gyászba öltöztette. Királyával a* csatatéren elhullott a' 
nemzet legdicsőbb virága, ’s reá hazánkban átalános lön 
a’ réműlés. A’ gyászos eset után egykét évtizedre, ha
zánk legnagyobb része törökjárom alatt nyögött, ’s egész 
mértékben érzé a’ sors mostoha csapását; melly föl
dön pedig még az ellenség lába nem tapodott, annak, 
aggasztó félelem közt eltölt, lakosai nem tudták felköl- 
tükkor, a’ nap mit hozand reájok, ’s mint alkonyodandik 
le  fölöttök. Az egyház is , minthogy főpásztorai a’ csa
tatéren a’ honvédelmében elhullottak, tetemes sebeket 
szenvedett. így  1538-ban Várday Pál esztergomi érse
ken , Erdődy Simon zágrábi püspökön, és a’ szerencsét
len ütközetből fönmaradt Broderik váczi püspökön kívül, 
több föpásztor nem volt a’ magyar egyházban.') A’ püs
pökségek, káptalanok ’s apátságok javait részint a’ tö
rökök foglalták e l , részint pedig más erőszakos hatal- 
maskodók igazságtalanul bírták. így  a’ nagyváradi püs
pökség javait hosszas ideig Czibak, utóbb ismét mások 
bírták; az egri püspökség javai legnagyobb részét Pe- 
rényi Péter foglalta el; az erdélyi püspökségét Bodó 
Ferencz, a’ nyitraiét Török Bálint, a’ Csanádiét Perusits 
Gáspár, a’ pécsiét Szerecsen János bírta; más egyházi

') Schmitth Archi-Ep. Strigon. P. II. p. 50.
19
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jószágokat pedig mások foglaltakéi. Sokan inkább saját 
érdekűket, mint a’ közjót tekinték, ’s önkényen kívül 
más törvényt ismerni.nem akarván, a’ haza jólléte- ’s 
dicsőségének sírját mélyebbre ásták, melly utóbb azt 
csakugyan el is nyelte; miért évkönyveinkben örökké 
gyászos marad ezen napok emléke. A’ kűl ellenség erő
szakoskodásához járult, neveié a' rosszat ’s elősegítő a’ 
romlást az örökös egyenetlenség, a’ benső meghasonlás, 
eme’ súlyos vétke a’ magyarnak, melly reá már olly 
sokszor keserves napokat hozott. A’ haza kebelében ter
jedező, az ősmagyarokétól idegen vallás is, és az ez által 
előidézett újabb súrlódás, a’ szivek idegensége, Bocs- 
kay, Tökölyi ’s Rákóczy pártoskodásai, a’ nemzet vérző 
testén még nagyobb sebeket ejténefc; miért is , mig más 
szomszéd nemzetek, a’ béke és nyugalom ölében, magu
kat kifejthették, addig a’ szegény magyar részint kül 
ellenségei által dulatott és fogyaszlatolt, részint pedig, 
a’ mi legszomorubb, önkebelében táplált viszálkodások 
mételye által emésztetetL ') Örök hála a’ gondviselésnek, 
hogy hazánkat a’ mindünnen dühösen csapkodó habok

i) A’ vallásbéli súrlódások mennyire mozdították elő a* 5 haza romlását, 
gyászos emlékei vannak. Az 1681. junius 24-diki fölterjesztésben 
ezek állanak: „Az oltárok és szent épületek földulattak, a5 ha
rangok a5 tornyokból lehányattak, templomok föltörettek , a5 szent 
készületek kiraboltattak, oltárok összetörettek, szent öltözetek 
elhordattak, a’ kelyhek, (azokból részegeskedvén) megszentség- 
telenittettek, misemondó ruhák (casulae) nevetséges módra fölőltet- 
tettek ’s hordattak, az Oltári-szentség a’ tápedényből (ciborium) ki- 
szóratott ’s lábbal tapodtatott, másutt a5 még szenteletlen ostyák a’ 
lovaknak adattak , a’ szentek ereklyéi széthányattak , az Isten any
jának neve káromoltatott , az ő , valamint egyéb szentek képei, sót 
a’ keresztre feszített Krisztus képe is, széthasogattatott, szemei, orra
5s egyéb tagjaiban rnegcsonkittatott, fejétől megfosztatott, a3 feszü
letek tűz mellett nyárson siittettek, a5 szent-mise álruhákban éne
keltetett, nyilvános egyházi menetek (a9 szentséget vivő pap meg
ragadtatván, és sáron, ganéjon keresztül rángattatván) erőszakosan 
háborgattalak, reánk a3 legrágalmazóbb könyvek ’s iratok készíttet
tek ; végre a’ szent kath. vallás annyira meggyengittetett, hogy
Liptó megyében csak két katholicus, ellenben 46 prot. egyházak ta
láltatnak, Szathmár és Szabolcsmegyében, a’ szathmári, ecsedi és bö- 
szoményi várakat kivéve, papnak még csak híre és egy'templom 
sincs. — Zemplén, Ungvár, Bereg, Ugocsa, Abauj megyékben alig 
van néhány pap, de sok prédikátor, Szcpes, Torna, GÖmÖrmegyék- 
ben, a3 szabad városokat 3s néhány mezővárosokat kivéve, kevés lel-



közt föntartá, ’s annak sajkáját végkép elsülyedni nem 
engedé. A* siralmas körülmények közt mint iparkodtak 
tehetségük szerint a’ föpásztorok, noha egyéb országos 
gondokkal is tetézve valának, az egyház érdekét, a’ 
vallást és erkölcsiséget előmozdítani, a’ történet, ’s ma
ga a’ következés megmutatta, mikép ezt a’ kath. ren
dek is, 1681. jun. 24-dikén k ö lt ,’s a’ prot. sérelmekre 
adott feleletben, illykép elismerték: „Isten kegyelméből 
már máskép áll az országban a’ vallás dolga, mint az 
előbbi időkben, mert ki nem tndja, hogy az előtt a’ 
Thurzó, ülésházy, Prényi, Nádasdy, Széchy, Batthányi, 
Rákóczy ’s más családokból származott hatalmas nádo
rok és főredüek, az ország nagyobb részét bírván, jobb
ágyaikat uradalmaikban önvallásuk fölvételére kénysze
rítők, és a’ birtokaikon épült templomokkal kényök sze
rint inlézkedének, most azonban a’ förendüek az anya- 
szentegyház kebelébe nagyrészint visszatérvén, csak né
hány mágnások és nemesek és parasztság, az is több
nyire kath. földes urak alatt állván, követik az ő val
lásukat“ 0

I. HIT-TERJESZTÉS.

Fő családok megtérése.
A’ török hatalomnak naponként messzebb terjedése, 

a’ kath. iskolák- ’s intézeteknek, háború lármái közt, gyá
szos elenyészte, a’ föpásztorok és az alsóbb rendű cle
rus tagjainak hiánya, az uj vallást követő katonáknak 
hazánkba átszállittatása, stb. mindannyi kedvező körül
ményül szolgáltak hazánkban a’ protestantismusnak mi
nél gyorsabb terjedésére. Innét történt, hogy a’ mo
hácsi veszély után következeit gyászos emlékű években, 
számosán a’ fő rangú magyar hatalmasok közül, elfordul- * 1
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kész (ezek is csak berkekben ’s egyéb rejtett helyeken tartózkod
nak, es híveikre csak életveszéllyel viselhetnek gondot) de nyilvá
nos prédikátorok több helyeken, ezen országgyűlés alatt is, vitettek 
b e ; hason állapotban vannak a’ Dunán inneni megyék“  stb. stb. Lásd 
Gróf Majláth János Vallásmozgalmak Magyarországban 1. köt. 41.1.

1) L. Majláth, Vallásmozgalmak ugyanott 38 I.
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ván őseik vallásától, kiszakiták magukat a’ kath. egy
ház kebeléből) és a’ német földről átszivárgott uj tanhoz 
csatlakozónak; ezeket pedig utóbb alattvalóik, nem rit
kán általuk kényszerittetve, követték. Csak a' csügge- 
detlen hitbuzgalomnaksikeriút utóbb ama’ családokat az ős· 
egyházba ismét visszavezérelhetni. Halhatlan azoknak egy
háznak körüli érdemük, kik ezt hitbeli oktatás, hasznos 
munkák írása· ’s terjesztése, leginkább pedig az ebben 
fáradozó szerzetes rendek pártfogása és adományozása 
által előmozdították. így  lettek a’ Thurzó, Illésházy, 
Prényi, Nádasdy, Széchy, Batthyány, Rákóczy és több 
hatalmas magyar családok ismét a’ kath. egyház hívei. 
Bánffy Kristóf grófot Bratulich Simon remete szent Pál 
rendi főnök 1598 körül; Zrínyi János grófot Bakics Já
nos; Széchy családot Szelegovich Mátyás, Rákóczy Fe- 
renczet Skotniczky Alfons remete sz. Pál szerzetesei té
rítők meg. De legtöbbel tett ezen kornak fényes csilla
ga Pázmán Péter esztergomi érsek, ki mintegy hatvan 
főrangú családot térített az egyház kebelébe. *) Ezen ör
vendetes eredmény maga utón azon következést vonta, 
hogy a’ híveknek több gyülekezetei is azon egyházba, 
mellytöl elszakadtak, ismét visszatértek. A’ wondorfí re
mete sz. Pál rendi szerzetesek 1660-ban háromezernél 
többet térítettek m e g ,2) ’s buzgó küldöttjeik által a’ hi
tet, életveszély közt is, meg nem szűntek hirdetni. Ezek 
közt tündökölnek Felnémethy Benedek előbb nyitrai ka
nonok, utóbb remete sz. Pál rendi szerzetes, Heilman 
Dávid, Acsády Bonifácz, Csepelényi György, Pelheö 
Márton, Pongrácz Mihály, Benkovich Ágoston, mind sz. 
Pál rendiek, ez utóbbi pedig később nagyváradi püspök.

Hasonló buzgalommal terjesztette a’ hitet ez időben 
a’ jézustársasága, melly a’ főpásztorok pártfogása és 
adományozása által, mikép azt a’ nevelés körüli tárgy
nál bővebben lesz alkalmunk látni, több kolostornak jött 
birtokába. Buzgó küldöttjeik által ezen szerzet több eze
reket visszanyert a’ kath. egyháznak, mikép ezt ellenei i)

i) Fragmenta ad Hist. Eccl. Hang. P. II. p. 62. — 2j Pongrácz Trí- 
. umphtis Patili. p. 73.
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is elismerik, ’s lélekhajhászati rágalomkép ellene föl is szok
ták hozni. A’ többi szerzetes rendekről is hasonló érde
meket hozhatni fö l, mellyek a’ hitterjesztés által az egy
ház érdekét, a’ hívek oktatása 's hitbeli megerősítése 
által előmozdították. 0  Az egri és gyöngyösi szerzetesek 
török rnhába öltözködve hirdették Isten igéjét, mig az 
egri pasától erre különösen engedőimet nem nyertek.

A’ történet tehát e’ tárgyra nézve olly bőséges ada
tokat szolgáltat egész a’ legközelebbi korig, hogy an
nak tárgyalása maga egy terjedelmes munkát igényelne, 
azért e’ helyen mi, a1 korunkban magát föl—fölütő fonák 
nézetekre kívánunk csak egy-két észrevételt tenni.

A ’ hilterjesztés, proselytismus, sokak által újabb 
korban guny-tárgyá tétetett, és tétetik állandóul, de 
csak a' kath. egyházra vonatkozólag; miért ebben a' 
magyar clerus is részesittetett; azonban az ellenrészről 
fölhozott eme' vádat, és rágalmat, neki mindenkor ér
demül tulajdoníthatni. Legszomoritóbb is volna, ha az 
egyháziakról az mondathatnék: hogy megszűntek buzgól- 
kodni, megszűntek a' hitet terjeszteni, 's így teljesíteni 
ama' parancsot, mellyet az örök igazság szájából kap
tak. De ha más oldalról tekintjük e' dolgot, azt találjuk, 
hogy a’ ki valamelly üdvösséges tárgyról meg van szive 
szerint győződve, az a' maga meggyőződését másokkal is 
közleni kívánja, és ha lehet azt közleni is fogja, de 
azért mint meggyőződést, senkire rá nem tolja, hanem 
azt okokkal terjeszteni igyekszik. Azért, helyesen mond
ja egy  franczia tudós: hogy könnyebb elvenni a’ levegő 
égnek folyékonyságát, melegségét a' tűznek, sőt még 
az embernek beszélő tehetségét is , hogysem akár a' 
tévelgésnek, akár az igazságnak téríteni vágyó igyeke- i)

Hitterjesztés, proselytismus.

i) Urbanus Fridrik.Hist. Prov. SS. Salvatoris. Pavicln és Ramus viridantis 
olivae. — Csevapovich. Catal, Prov. Min. S. Joan- Capist. 231. stb.
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zetét. Valamennyi politica, erkölcs· természettudomány, 
philosophia, literaturabeli rendszer, ’s minden a’ mi hit
nek vagy gyakorlatnak tárgya, lábra kapni ’s az elmék
re hatni kívánkozik. Egyedül az ismeretektől üres tudat
lanság- ’s vadságnak nincs mit tanitaniok, ha pedig té
ríteni kezdenek, karddal ’s fegyverrel szereznek ma
guknak kővetőket. Mit cselekesznek az újabb korban 
fölmerült vallási rajosbodék, mit cselekesznek a’ politi
kai vélemények terjesztői? Minden utat czéljaikra hasz
nálva, követőik számát mindenkép szaporítani törékesz- 
nek. Csak a’ kath. egyháznak ’s a’ kalh. hit isteni igaz
ságairól bensőleg meggyőződötteknek ne legyen szabad 
ezt cselekedni? A’ magyar clerus pedig a’ polgári tör
vény kívánaténak is elegettesz, midőn terjeszti a’ hitet. 
Az 1548, 6. tcz. lelkére köti ezt minden magyar egy
házinak, ') a’ világiaknak pedig szinte meghagyja, hogy 
hitdolgában a’ püspököknek engedelmeskedjenek.i) 2 3 * * *)

H . EGYHÁZI ZSINATOK.

Hogy az egyházi zsinatok tartásából az egyházra 
nézve nagy haszon háramlik, már fönebb (1 8 .1 6 4 , lap.) 
megjegyzeltünk. Ezen korszakban is a’ magyar egyház 
főpásztorai, az egyházi élet és fenyíték föntartása, és 
egyéb üdvös dolgok elintézése végett, több ízben, mikép 
azt a’ hely és idő körülményei engedték, egyházi zsi
natokat tártának, 's ez által az egyház jóllétét ’s dicsős· 
ségét előmozdítani törekvének.

1. 16-dik században.
Várallyi Szaniszló pécsi püspök és a’ szepesi tár

sas-káptalan prépostja8) 1545-benSzepesen zsinatot tar

i) „Ubique retus Religio, pristinusque Dei cultus restituatur. Parochos
etiam ia omnibus oppidis et villis tales coustituant (Praelati), qui ve
ram doctrinam sapiant, et eandem doceant, sacraque administrent, 
iuxta ritum Sanctae Ecclesiae Catholica^* — 2) 1550. 16. tcz. —
3) Pécsi püspökké neveztetett 1. Ferdinand király által 1541. oct.
20-dikán, de annak birtokában kevés Ideig lehetett, minthogy 1543.
jun. 23-dikán Pécset, és ezen tájékot a’ törökök meghódították, ’s
Várallyi Szepesre tétetett által.



tott, mellynek czélja volt az alásülyedt erkölcsiség elő
mozdítása. Ezt δ a’ papsághoz intézett meghívó levelé
ben ki is fejezé. 0  Ezen zsinatnak csak némelly töre
dék emléke maradt főn.

Oláh Miklós esztergomi érsek 1560. április 23-di- 
kára Nagyszombatba egyházi zsinatot hirdetett, mellynek 
rendeletéi minden tekintetben nevezetesek. Kiadattak azok 
még azon évben, és reá egy évre ismét az érsek át
vizsgálása után,* ezeknek nyomán pedig Pélerffy állal i s . 2)

Paulinas Péter szepesi prépost kineveztetése első 
évében, 1560-ban, Szepesen egyházi zsinatot tartott. Mi
kép az egybehívó levél tartalmából kivehetni, üdvös in
tézkedések tétettek ezen zsinatban az egyházi fegyelem  
körül, 3) azonban hozott rendeletéi vagy végkép elvesz
tek, vagy most is kéziratban lappangnak.

1562-ről ismét nyoma jön elő a’ Nagyszombatban 
tartott egyházi zsinatnak, mellyre Oláh Miklós érsek 
meghagyásából Görög Mátyás prépost és esztergomi he
lyettes, 1562. apr. 22-dikén költ levele, az érsekmegyei 
minden rendű papságot meghívta.4) Ezen zsinat rendel- 
ményei is eddig homályban vannak.

Hasonlókép csak nyoma van főn Oláh Miklós érsek 
által 1566-ban ugyan Nagyszombatban tartott egyházi 
zsinatnak, mellynek emlékét Péterffy, a’ zobori apáthoz 
küldött zsinati levélből hozta napvilágra.5)

A’ hires Draskovic b György zágrábi püspök, kinek 
az egyház és haza körül számosak érdemei, 1570-ben 
Zágrábban zsinatot tartott.6) Ezen zsinat befejezése után 
a’ püspök ismét zsinat-tartásról gondoskodott, mikép en
nek világos nyomát találjuk Verancz Antal esztergomi 
érseknek Draskovichhoz 1573. jan. 6-dikán intézett le- i)

i) „Ut per salubres exhorrationes 9tc úgymond, „institutionesque synoda
les, et Canonicas monitiones vitia exstirpentur, virtutes inserantur, 
et actus pravi comprimantur, disciplinaeque, et aequitatis norma, re
cto ordine dirigantur > statusque Ecclesiae nostrae (Scepusiensis) et 
ecclesiasticae personae reformentur “ Vagner Anal. Seep. P. 1. p. 
3V0 Koller llist. Bp. Quinque-Eccl. T. V. p 300. — 2) Péterffy 
Sacra Cone. Hung. P. II· p. 43. stb. — 3) Wagner Anal. Seep. P. 
I. p. 384. — *) Péterffy ugyanott p. 148. —* *) Péterffy ugyanott 
p. 180. — ·) Kerchelich Hist Ep. Zágráb, p. 245.
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veiében, hol egyszersmind magasztalja a* püspök buz
galmát, hogy megyéjét gyakorlább meglátogatja,  az (Jr 
szőllőjében munkálkodó lelkipásztorokat szóval és tettel 
szent hivataljuk teljesítésére serkenti. ') 1574-ben az 
egyházi zsinatot Draskovich meg is tartotta. Ennek ren
deletéit, a’ remetei kolostor könyvtárában Őrzött kézirat 
után, elöszer kiadta GlavinaVenancz remete sz. Pál rendi 
szerzetes Zágrábban 1771-ben. A’ zsinaton jelen volt 
személyek sorát pedig föntartá Levakovich Ráfael, 
azt a’ kiadóval közölvén. Ugyan Draskovich, mint győri 
püspök,' 1579-ben Szombathelyen, melly ekkor a' győri 
püspökséghez tartozott, egyházi zsinatot tartott. 2) i  Erre 
1579. julius 2-dikán főpásztori levelével az illetőket meg- 
hiván, augustus 2-dikán a' Szentlélek segítségül hívása 
után, azt megkezdette. Beszédet Pitacich Márk a’ hely
beli iskolának igazgatója és egyházi szónok tartott, reg
gel ugyan latán, délután pedig, mivel a’ hallgatók közt 
többen deákul nem tudának, magyar nyelven, és pedig 
olly hatással, hogy. a’ jelenvolt protestánsok közül töb
ben a’ kalh. hitre tértek. Ezen zsinat rendeletéi, mellyek 
Péterffy előtt egészen ismeretlenek valának, igen üdvö- 
s e k , ’s még az évben il ly czimalatt kinyomattak: „Acta 
et Constitutiones Pioecesanae Synodi Jaurinensis subJBe- 
verendiss. in Christo Patre ac Domino Georgio Drasko- 
vitio electo Archiepiscopo Colocensi — Jaurinense Epi
scopo, ad secundum diem mensis Augusti indictae ,;*et 
per triduum Sabariae habitae «n. 1579.“ Prágában 1579. 
4-rét. I)

I) Schmitth Episcopi Agriens. Tom. 111. p. 83. — *) Mivel Draskovich- 
ró l, különféle állásában, szó fordul elő, azért életvonásafból a9 kö
vetkezőket megjegyezni kívánjuk. Ö előszer leleszi prépost vala, majd 
1556-ban posonyi, Verancz után pedig 1557-ben pécsi püspök; 1559- 
ben Cancellarius; 1562-ben 1. Ferdinánd császár és királynak a9tri
enti zsinathoz követje; 1563-ban zágrábi püspök; 1569-ben Horvát, 
Slavonia és Dalmatországok bánja; 1572-ben kalocsai érsek, de mi
vel ez a9 törökök hatalma alatt vála, a9 zágrábi püspökséget meg
tartotta; 1578-ban győri püspök: 1585-ben bibornok. Meghalt Becs
ben 1587. jautiar 31-dikén.



2. 17-dik században.
Ezen század elején, 1629-ben, a’ halhatlan emlékű 

Pázmán Péter esztergomi érsek Nagyszombatba a' ma
gyar egyház főpapjait, és mindazokat, kiknek köteles
ségükben állott a' nemzeti zsinaton megjelenni, egybe- 
hiván, azon év October 4-dikén, az egyházi tanácskozá
sokat megkezdette. Ezen zsinat rendelményei terjedelme
sek , ’s az egyházi életmódra, a’ bit- ’s erkölcsterjesz
tésére, a’ serdülő nemzedék neveltetésére stb. nézve sok 
üdvös rendszabályokat foglalnak magokban, mellyekből az 
egyházra, kivált hazánknak ekkori sanyarú állapotját te
kintve, nagy haszon hárámlott. A’ zsinat végzéseit Páz
mán még azon évben kiadá Posonyban illy czim alatt: 
„Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis Au- 
thoritate Ulustr. et Reverendissimi Domini Petri Pázmán 
Archiepiscopi Strigoniensis celebratae Tyrnaviae an. 1629. 
quarta Octobris.“ Posony 1629. 4-rét. Ehhez Pázmán 
bárom érdekes mellékletet függesztett: a)  az esztergomi 
érseki megyéről; 6J a’ Magyarországban hajdan virág
zott szerzetes rendekről; e j  az esztergomi érseknek 
mint prímás- és a* szentszék született követének kivált
ságai- ’s jogairól. Ezeket Péterffy szinte közrebocsá
totta. *) Résztveltek ezen zsinat tanácskozásaiban, Pázmán 
Péter esztergomi érseken kívül, Pyber János nevezett 
egri püspök, ’s mint nagy-prépost, a’ káptalan nevében; 
Losy Imre nagyváradi pöspök, ’s mint ó-budai és ságbi 
prépost; Szent-Andrási István nevezett erdélyi püspök,’s 
mint csornai prépost; Dráskovich György nevezett pécsi 
püspök,’s mint sz. Istvánról nevezett bozóki és sz. Tamási 
prépost, és pornói apát; Dávid Pál nevezett váczi püs
pök’s mint pozsonyi prépost, és szkalkai és ludányi apát; 
Posgay János nevezett boszniai püspök, ’s mint felhévizi 
prépost; Dubóskt János nevezett Csanádi püspök, ’s mint 
bold, szűzről nevezett újhelyi prépost; Ivánczi János ne
vezett tinnini püspök,’s mint pécsváradi apát; Nagyfalvai 
György nevezett szerémi püspök,’s mint szalavári éska-
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«) Péterffy S. Cone. Hung. T. II. p. 234. stb.
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poroaki apái; Himmelreich György pannonhalmi apát; 
Szenkviczi Mátyás zöld mezőről nevezett sz. Györgyi 
apát; Lippay György sz. Istvánról nevezett esztergom- 
vári prépost; Fülei Tamás pilisi apát; Frányái! István a* 
szepesi káptalan részéről különösen küldött; Bolezári Ist
ván zirczi apát; Bánoczky Gábor egri kanonok, a’ le
leszi prépost nevében, és a’ sz. Istvánról nevezett nagy
váradi és aradi prépostok nevében, kik távollétöket tör
vényesen mentegették. Yasváry György sári és földvári 
apát; Baksay István bakonybéli és lébényi apát; Veres
marii Mihály pozsoni kanonok a’ káptalan nevében és 
mint bátai apát; ugyanő a’ sümegi és szilasi apátok ne
vében; Érsekújvárt Farkas lekéri és szebegényi apát; 
Somogyi János zágrábi kanonok, a’ zágrábi püspök mint 
tapolszkai apát helyett. A’ gyáki (jáki) apát; a’ fejér- 
vári, vasvári, leleszi és tőrjei prépostok alapos okoknál 
fogva nem jelenhettek meg. Babéty Ferencz sz. Három
ságról nevezett Siklós melléki apát stb. — A’ fölhozot
tak nyomán itt azt jegyezzük m eg, mikép ezekből is 
kiviláglik, milly sanyarú vala ekkor hazánk állása. A1 
püspökök székhelyeit a’ törökök elfoglalván, ők az or
szág más részeiben lakni kényteleniltettek, ’s megyéjük 
üdvét, úgy mint éhajták, nem eszközölhették.

Az említett zsinat után egy évre Pázmán ugyan 
Nagyszombatban zsinatot tartott, melly 1630. oct. 4-dikén 
kezdődvén, az egyházi fegyelemre nézve szinte üdvös 
rendeleteket alkotott. *) Nyitrán Telegdy János püspök
1633- ban tartott zsinatot, mellynek azonban rendeletéi 
nyomtatásban még közre nem bocsáttattak.*) Zágrábban
1634- ben Ergelius, vagy Ergelszki Ferencz püspök; 
Jászon pedig Losy Imre egri püspök 1635-ben tartott 
zsinatot, itt lévén az egri püspök és káptalannak ekkor 
lakása. Ezen zsinatról emlékezik Péterffy i s , 3) de amaz 
előtte ismeretlen vala. Kiadva vannak rendeletéi, több al
kalommal tartott zsinati rendelményekkel együtt, a* „Con
stitutiones Synodales Dioecesis Zagrabiensis“ czimü mun- i) *

i) Péterffy Sacra Cone. Hung. P. II. p. 313. stb. — *) Pray IIier;
Hung. p . I. p. 3 7 3 . — s j  péterffy ugyanott p. 336.



kában,') mikép azokról még emlékezni fogunk. — 1642- 
ben ismét Zágrábban tartott zsinatnak jövünk nyomára, 
mellyet Vinkovich Benedek püspök tartott; a'zsinat meg
nyitása alkalmával szónoklott Battkay György zágrábi 
kanonok.i) 2) Ez hasonlókép ismeretlen vala Péterffy előtt. 
—  1658-ban Lippay György esztergomi érsek Nagyszom
batban tartott zsinatot, melly azon év majus 2-dikán vette 
elejét, ’s több üdvös rendelményeket hozott.3) Zágráb
ban Borkovicb Márton püspök alatt három zsinat tarta
tott, mellyeknek rendelményeit az imént érintett „Con
stitutiones Synodales Dioecesis Zagrabiensis" czimü mun
kában szinte olvashatni. Az első 1669-ben; a’ második 
1673-ban, melly félbeszakittatolt ugyan, de azon évben 
ismét folytattatott; a’ harmadik pedig 1687-ben tartatott, 
melly évet azonban már Borkovich nem éhe túl, ki- 
lenczvenedik évében a’ múlandó életet az örökkévalóval 
cserélvén föl. — Győrött 1679-ben Széchényi György, 
a’ fényes tettekkel tündöklött nagy püspök, tartott zsina
tot, mellynek emlékét Péterffy, egy, Széchényihez szóló, 
romai levél nyomán tartotta főn.4) 1690-ben ismét Zág
rábban vala zsinat, báró Mikulich Ignácz Sándor püspök 
idejében.5) Ezen században a’ zsinatok gyakorlábbi tar
tását szükségessé tette a’ magyar egyháznak amaz ál
lása, mellybe a’ folytonos török háború, és a’ Protestan
tismus terjedése által hozatott. Ezek mindannyi dicső

A» egyháil »end egyházi körében. 299

i) Zágrábban 1766. 4-rét p. 13, stb. — 2 * *) Memória Regnm et Banor. 
Dalm stb. czimü műnk. Becs, 1657 — 3) Péterffy Sacra Cone. 
Hungup. 11. p. 387. — 4] péterffy ugyanott p. 397. — Mivel Szé
chényi Györgyről, hazánk ezen nagy fiáról, a’ következőkben még
többszer említést fogunk tenni életéből a9 főbb vonásokat ide föl
jegyezzük , halhatlan érdemeit pedig annak helyén érinteni el nem
muíasztandjnk. Ő Széchényen 1592-ben született, nevelését Nagy
szombatban és Bécsben a9 Pázmán által alapított intézetben nyerte.
Előbb séllyei segédlelkész, három év leforgása után pedig esztergo
mi kanonok, majd vágujhelyi prépost, nem sokára érseki helyettes. 
1643-ban Csanádi, reá egy évre pedig pécsi püspök és cancellarius. 
1648-ban veszprémi, 1658-ban győri püspök, 1668-ban kalocsai, 
1685-ben pedig esztergomi érsek; 1681 april. 24-dikén Bécsben
aranymiséjét tartotta. Meghalt 1695. február 18-dikán. Temérdek a9 
mit ezen főpap a9 közjóra szentelt.— 5) Péterffv mrvanott p. 403.
Pray Hier. Hung. P. II. p. 403.
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tanujelei annak, mint iparkodtak a' magyar egyház ίδ- 
pásztorai a’ kath. hittant sértetlenül föntartani, az egy
házi fegyelem szentségét megóvni, a’ sebeket orvosolni.

3. 18-dik században.
E’ század elején, 1706-ban, Patatich György bosz

niai püspök Diakováron tartott zsinatot, meUy azon év 
martius 18-kán vette elejét; üdvös rendeletéit a’ zsinat 
kézirati actái után Péterffy közlötte.l) 1714. martins 13- 
dikán gr. Nesselrode Vilmos Ferencz pécsi püspök, Pé
csett tartott zsinatot, mellyben üdvös törvények hozat
tak az egyháziak életmódja és szent hivataluk teljesíté
sére nézve; az egyházi fegyelem körül is némelly dol
gok elinléztettek.i) 2 *) — Jelen században csopán ezen két 
zsinat tartatott, vagy csak ennek maradtak főn rende
letéi. — Eszterházy Imre esztergomi érsek ngyan 1734. 
majus 23-dikára Nagyszombatba a’ magyar egyház fő
papjait egybehívta, ’s a’ zsinat tanácskozásait meg is 
kezdette, de a’ pusztító döghalál és a* háború félelme 
annak folytatását meggátolta. *)

4. 19-dik században.
A* magyar egyház egyik dicsó emlékű főpapja, báró 

Szepesi Ignácz mint erdélyi püspök, Károlyfejérvárott 
1822-ben tartott zsinatot, melly április 13-dikán kez
dődvén, öt napi folytonos tanácskozásban üdvös rendele
teket hozott, ezek közre is bocsáttattak.4)

Még azon év folytán Rudnay Sándor herczeg-pri- 
más és esztergomi érsek, Pozsonyban szinte zsinatot tar
tott. 1821. Pünkösd hava 24-dikén a’ magyarországi ér
sekek- és püspökökhöz a’ tanácskozás alá veendő tár
gyak jegyzékével együtt, érseki levelét küldé. 1822. 
sz. Iván hava első napján költ levelében pedig, ugyan
azon év sz. Mihály hava 8-dikára, a’ Pozsonyban tartan

i) Péterffy Sacra Cone. Hung. P. II. p. 410. *—r *) Péterffy ugyanott p.
412. — 1) Péterffy ugyanott p. 423. — 4) Statuta Álmáé Dioec.
Transylr. anno 1822. die 17. apr. in synodo dioecesana publicata el
concordibus votis adprobata.



dó nemzeti zsinatra az illetőket egybe is h ívta,'se*na
pon az Idvezitőről nevezett templomban, a* Szentlélek 
segítségül hívása után, azt meg is nyitotta. A’ zsinat 
ugyanazon év October 16-dikán fejezte be üléseit. An
nak folyta alatt October 6-dikán Kopácsy József székes- 
fejérvári püspök az egybegyült atyákhoz kenetteljes be
szédet mondott;1) a' zsinat végével pedig Klobusiczky 
Péter kalocsai érsek tartott beszédet.i) 2 * * * * *) Ezen zsinatról, 
mellynek végzései nyomtatásban mindeddig nem jelentek 
m eg, elegendő legyen említeni, hogy az a’ szeretet, bé
kesség és szelídség leikétől vezéreltetve, minden mun
kálkodásait oda irányzottá, hogy a’ serdülő nemzedék 
az Ur félelmében, melly az igaz bölcsesség kezdete, 
neveltessék; a’ hívek az istenes életben megerösittes- 
senek, az eltévedettek pedig az erkölcs útjára visz- 
szavezéreltessenek; az egyházi és szerzetes rendek, az 
evangeliom szolgálatára, tudomány és feddhetetlen élet 
által méltóvá tétessenek.

111. HASZNOS KÖNYVEK TERJESZTÉSE.

A’ hasznos eszméket, a’ bitbéli igazságokat, az cr- 
kölcsiséget, ’s ezek által az egyház érdekét, mikép le
helne gyorsabban az emberiség közt terjeszteni, mint a’ saj
tók által’s a’ hasznos könyvek gyarapításával. Mi sok jó 
eszközöltetik a’ jó könyvek terjesztése által! Nem rit
kán történik, hogy valamelly komoly órában, az eseti
leg kézbe vett könyv, üdvös gondolatokat gerjeszt az 
olvasó szivében, mellyek neki jövő életére nézve irá
nyul szolgálnak. A’ vallás és erkölcsiség emelésére ílly 
módon hatni annál nagyobb sikerű, minthogy a’ könyvek 
életét, azok használtatásának korát meghatározni nem
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i) Megjelent e9 beszéd illy czim alatt: „Sermo Illustrissimi ac Re vérén·
dissimi Domini Josephi Kopácsy Episcopi Alba-Regalensís ad Syno
dum in Ecclesia SS. Salvatoris Posonii die 6-a Octobris 1822.“ Po-
sony 1822. 4-rét. 10. lap.— 2) Ezen beszéd hasonlókép megjelent
illy czim alatt; „Sermo Excellentissimi ac Reverendissimi Domini
Petri Klobusiczky de eadem Archi-Episcopi Colocensis ad Synodum
. . .  die 16. Octobr. 1822.“ Ugyanott 4-rét· 7. !.
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lehet. Midőn már az író tetemei elhamvadtak, δ még akkor 
sem szűnt meg, a' munkáiba rejtett üdvös oktatások ál
tal, az emberek szivére hatni. Ezen időszak kezdetén te
hát, miután a* sajtók hazánkban is lábra kaptak, illy 
módon a’ vallást és erkölcsiséget terjeszteni meg nem 
szűnt a’ clerus.*) A’ 16-dik században, és az ezt köve
tőben ennek ugyan még ritkább nyomára jöhetni, de 
azért parlagon e' századok még sem maradtak. Drasko- 
vich György pécsi püspök lerinai sz. Vincze munkáját, 
a' Commonitoriumot, magyarra fordítván, Bécsben 1561- 
ben kiadá; Monoszlói András posonyi prépost, utóbb 
veszprémi püspök, nevezetes hittudományi munkákat irt 
különösen a’ szentek tiszteletéről, mellyeket 1589-ben, 
’s 1600-ban kiadott; roppant tudománynyal ’s ékes ma
gyar nyelvvel írván, munkája által sokakat megtérített. 
Ezek sorában tflndöklenek még Oláh Miklós esztergomi 
érsek, llliczin Péter prépost, Telegdy Miklós esztergo
mi prépost, később pécsi püspök; továbbá gr. Forgách 
Ferencz, Pázmán Péter, Szelepcsényi György stb. esz
tergomi érsekek, kik részint vallásos tárgyú jeles mun
kákat írtak, részint saját költségükkel illyeneket kiad
tak, mikép ezen tárgyat a’ 16-dik *és 17-dik századbeli 
irodalomnál bővebben tárgyalni fogjuk.

A’ 18-dik és 19-dik század történetéből e* tágyra 
nézve már adatok özönét hozhatni föl. Itt tündökölnek 
gr. Kollonich Leopold bibornok esztergomi érsek, gr. 
Eszterkázy Imre, gr. Csáky Miklós, gr Barkóczy Fe
rencz, gr. Batthyáni József esztergomi érsekek, gr. I)

I) Valamint egyéb, úgy a’ clerus ebbéli törekvése is, sokak által gyanú- 
sittatik, kivált az újabb korban. Pedig nem az ember természetében 
fekszik-e, hogy a5 miről meg van győződve, vagy a5 miről legalább 
hiszi, hogy meg van győződve, azt másokkal is, és minél többekkel, 
közölje. Mikép lehetne tehát kívánni, hogy épen a9 hitvallásra, a’ 
társaságnak e’ legfőbb, ’s az emberiségnek legfontosb ügyére nézve, 
ez ne történjék. Semmi felekezetnél ez nem otthonosb, mint' az nj- 
jabbkori philosophus sectáknál ’s vallási rajoskodóknál, mellyek ta
nítványai istentelen könyvecskéket készitének még a9 konyhaszolgá
lók számára i s , és azokat olcsó-áron adván, mindent elkövettek ta
nítások terjesztésére. Ezek közönségesen legnagyobb rosszaiéi a’ kath. 
egyház ama’ igyekezetének·



Batlhyáni Ignácz erdélyi püspök, báró Palachich Ádám 
kalocsai érsek, Biró Márton, Bajzálh József veszprémi 
püspökök, gr. Zichy Ferencz győri püspök, és számo- 
san a’ legújabb korig, mikép ezt ezen századok törté
neti irodalmában, különösen pedig a’ vallási munkákat 
tárgyazóban, terjedelmesen előállítani fogjuk.

IV. VALLÁSOS TÁRSULATOK.

A’ vallásos társulatoknak a' közjóllétre üdvös be
folyásáról már fönebb szólottunk. (lásd 175. 1.) Ugyan
azon lélek tehát, melly a’ magyar egyház főpásztorait 
az illy kegyes társulatok létrehozásában mindenkor ve
zérletté, jelen korszakban is , az erkölcsi szükségekhez 
képest, több vallásos, ’s kegyeleti társulatokat hozott 
létre, mellyek által a’ polgári állomásra is jótékonyan 
hatott. Tagadhatlan · igazság marad az ugyan is , hogy 
minél inkább szivén hordozza a’ polgár ama’ kötelessé
geket, mellyekkel Isten, mint legfőbb lény iránt tarto
zik , annál hivebben fogja teljesíteni polgári kötelessé
geit i s , ezt pedig a’ vallásos társulatok nagy mértékben 
segítik elő; ’s boldog ama’ társaság, mellynek tagjait 
kötelességei teljesítésében a’ lélek ismeret törvénye ve
zéreli, és a’ melly az ezt fölébresztő,’s ébrentarló mó
dok és eszközökben nem szűkölködik!

Ez időszakban többféle vallásos társulatnak jövünk 
nyomára. Szepesben 1631-től fogva virágzott a’ sz. Jó
zsefről nevezett társulat, melly 1719-ben már nagy ki
terjedést, 1722-ben pedig felsőbb egyházi megerösitte- 
tést is nyert. A’ társaság rendszabálya 1763-ban Kassán 
nyomatott ki, hozzá mellékeltetvén a’ tagoknak is név
jegyzéke. — Nagyszombatban Forgách Ferencz eszter
gomi érsek, Pázmán Péter elődje, a’ boldog-asszonyról 
nevezett társulatot alapította, mellynek rendszabályai több 
ízben kiadattak, legutóbb pedig 1745-ben Nagyszombat
ban. 8r. 311. lapon. Pozsonyban, sz. Márton egyházában 
a’ sz. István első magyar királyról nevezett kegyes tár
sulat létezett, mellynek rendszabályai Bécsben 1749-ben 
adattak ki. — Nagy Ignácz Székesfejérvár első püspöke,

A* eg/kázl rend egyházi körében. 803
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az Olláriszentség, és a’ Szentlélek imádásáról nevezett 
társaságot alapította, az előbbinek rendszabályait 1777- 
ben, az utóbbiét pedig 1787-ben Pesten adván ki. Ezé· 
ken kívül a* múlt században még számos vallásos és  er· 
kölcsi társulatok léteztek hazánkban. — Korunkban pedig az 
illy társulatok hiányát érezvén a' buzgó főpásztorok, ismét 
némellyeket alakitának. ülyenek a* Jézus szent szivéről, 
a' bold, szűz szeplőtelen fogantatásáról, a' szent olva
sóról stb. nevezett társulatok; továbbá a' mértékletessé- 
gi egyesületek, mellyeknek czélja a' rendetlen indula
tokat megzabolázni, a’ káromkodást, 's a* szeszes ita- 
lokkali mértékletlen élést meggátolni, mellyekből a'köz
társaságra nézve nem lehet nem a' legüdvösb gyümöl
csöt várni.

V. EGYHÁZI ALAPÍTVÁNYOK.

Jelen időszak hajnalán, a' folytonos török bábom 
miatt, az egyház is sok csapást szenvedvén, a' főpász
torok, noha javaik nagy része idegen kezekben va- 
la , csekély jövedelmeik egy részét mégis magoktól 
elvonva, hasznos alapítványokat tevének, mellyek ké
sőbb számra, és jelentőségre nézve akkép gyarapodtak, 
mikép ők jövedelmeiknek terjedelmesb birtokába jöttek.

1. Esztergomi érsekségben.
t)  Vár day Pál, és Oláh Miklós esztergomi érsekek 

alapítványai.
Várday Pál esztergomi érsek, a’ fegyverek lármái 

közt, az Isten dicsőségének gyarapítására, Esztergom
ban a' szent kereszt oltárát építvén, arra örökös alapítvá
nyul pénzen vásárlott fekvő jószágát szentelte, mikép 
ezt az esztergomi káptalan 1530-ban költ oklevelébe be 
is foglalta.') 1

1) „Nos Capitulum Strigoniense memoriae commendamus . . . quod prae
latus noster dignissimus in medio nostri personaliter constitutus, 
sponte et libere, animoque ut d ix it, bene deliberato, confessus est, 
et retulit in hunc modum: quomodo ipse volens terrenis coelestia,



Oláh Miklós esztergomi érsek Nagyszombatban liz 
növendék neveltetésére papnevelő intézetet alapított, 
melly később szent Istvánról neveztetett el. Ezeq inté
zet 1553-tól fogva, több alapítványok állal gyarapittat- 
ván, legszebb virágzásra emelkedett. 1568-ban tett 
végrendelete szerint pedig, még két egyházi növendék
nek állandó neveltetésére, ezer aranyból álló alapítványt 
hagyott. A’ lelkes főpap példájától öszlönözletvén Hu- 
tassy György esztergomi éneklő-kanonok, még azon év  
április 18-dikán, hasonló czélra nyolcz száz forintot ha
gyott; 1571-ben pedig Poklosztóy Máté, sághi praemon
strati prépost, két ifjúnak nevelésére ezer száz forint
nyi alapítványt telt l e . ')

b) Pázmán, Losy,  Lippay, Szelepcsényi érsekek, ·
alapítványai.

A’ sanyargatott haza és egyház javára Isten ez idő
ben jeles férfiút támasztott, kit nagy teltei a’ magyar 
századok évkönyvei lapján örökítenek. Ez Pázmán Péter, 
az ország nagyjai egyetemes óhajtása szerint nevezett 
esztergomi érsek.2)

Igazán mondja az írás, hogy a’ fát legjobban gyü
mölcséről lehet megismerni; hogy a' jó fa , jó gyümöl
csöt terem; hogy a’ tüske és bojtorján nem hozhat fü
gét és édes szöllőfürtöket. így van az emberre nézve is. 
Az embert is teltei bélyegzik, az embert is tetteiről le
het legjobban megismerni. — A’ számos és nevezetes ala
pítványokat, mellyeket Pázmán a' serdülő nemzedék jobb 
neveltetésére, ’s egyéb intézetekre telt, más alkalom
mal említvén, itt csak azt hozzuk fö l, hogy ö mint fő-

et caducis perpetua felici commercio commutare, vineam suam em- 
ptitiam Feher Zewlö communiter appellatam, altari S. Crucis in di
cta Ecclesia nostra Strigoniensi exstructo . . . donavit, et contulit 
. . . s tb /c Schmitth Episc. Agriens P. II. p. 290. — Várday érsek 
és Peregi Béla pécsi prépost, a’ mohácsi napok után következett 
zavaros időkben, világi kezekbe került, thuróczi prépostság javait, l 544- 
ben visszaváltották, Révaynak ezen jószágra tett költségeit lefizetvén.

í) Pray Hier. Hung. P. I. p. 181. — 2) „Emissa — certatim 
vota Magnatum Hungáriáé, idem ab Imperatore demisse petebatur.“  
1. Kitonich Directio method, stb. az előszóban.
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pásztor» szive fájdalmával látván, mikép Istentől gondja 
alá bízott nyájnak elegendő pásztora nincsen, ’s az az  
örök élet forrása után sóvárogván, nincs ki szomját le 
csillapítsa, miért is, ezek számát gyarapitandó, 1 ,333  ara
nyat telt le alapítványai az ally magyar iíjak utazási 
költsége födözésére, kik magokat kiképezendők, Romá
ba, a’ magyar ifjak számára itt létező intézetbe vonal
nak. ') 1630-ban pedig, a’ Nagyszombatban tartott zsinat 
alkalmával, az egyházi férfiak neveltetése végeit teendő 
alapilványozásra, a’ jelenvollakat fölszólítván, ugyanő ez 
alkalommal, Bécsben, a’ szent Lőrincz temploma irányá
ban! házát,’s ennek jövedelmét, azonnal alapul átenged
te , mire a’ zsinat folytában az egybegyült atyák közül 
e’ czélra többen áldozatukat le is tették.2) — Nevezetesb 
alapítványt telt Pázmán, midőn 1623-ban Bécsben, (mint
hogy ekkor hazánkban a’ folytonos török háború miatt 
biztos hely nem vala), a’ róla nevezett ’s mai nap is 
szépen virágzó Pazmanacumot százezer forinttal megala
pította, mellynek tőkéjét utóbb még több ezerrel gya
rapította, ’s így a’ magyar egyház dicsősségét, mint
hogy ezen intézet számos jeles tagokkal ajándékozta meg 
hazánkat, nem kévésé emelte. Még több alapítványt is 
tett ő az esztergomi egyházban, mellyeknek emlékét 
fönlartá a’ káptalan, midőn a’ Pázmán által nem csekély 1
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1) Már 1578-ban, hazánk legszomorubb helyzetében, Xlll. Gergely pápa 
a9 magyar nemzet iránt viseltető jó indulatból, Romában, a* magyar 
ifjak számára, tulajdon költségén nevelő intézetet állított, és tartott 
fon. „Inter varias horum temporum calamitates — úgy mond alapít
ványi oklevelében — cum menti nostrae obversaretur nobilissimi, 
atque quondam opulentissimi Hungáriáé Regni deploranda conditio, 
. . . pro debita omnibus gentibus sollicitudine nostra, ac praecipue 
erga tam insigne et amplum christiani orbis membrum charitative 
subvenire, quantum in nobis est, omni studio cupientes, peculiare 
collegium, pro Natione tfungarica his duximus instituendum “  stb 
Ezen intézetből időszakonként hazánk legjelesebb fér$ai jöttek ki. 
Itt növelkedtek: Losy Imre, Lippay György, Szelepcsényi György, 
gr. Eszterházy Imre, gr. Csáky Miklós, gr. Barkóczy Perencz, gr. 
Széchényi P ál, Gubassóczy János, gr. Diaskovich György, Kisdy 
Benedek, gr. PálfFy Imre, stb. érsekek és püspökök, hazánknak 
mindannyi kitűnő férfiai. L. Dercsik. Sermo, dum R. Univ. Hung. 
Bissecularém memoriam celebraret. Budán 1830. 24 . lap. — 2) pé- 
terfTy S. Cone. P . II. p 309 . 310 .



költséggel megújított sz. Miklós templomában, illy föl
irata emléket készíttetett. „Eminentissimo Domino, Do
mino Petro Pázmán, S. R. E. presbytero Cardinali, Ar- 
cbi-Episcopo Strigon. db templom istod septem Capellis 
ampliatam, marmore stratam, sedilibus, cathedra, altari
bus novis, et sacrislia hac ornatum, et variis donis au
ctum. Ob deferentium Sacramentum. Menstruum Rorate, 
celebrantium. Cantorum et 'egentium Parochorum provi
sionem perpetuam, fundationes alias capitulo consignatas, 
Capitulum Strigoniense Praelato Gratiosissimo gralitudi- 
nis ergo posuit, Anno MDCXXX.“ ')

A ’ főméit, magyar kir. helytartó tanácsnál létező 
„kegyes alapítványok jegyzéke“ szerint, honnét ezentúl 
az alapítványokra nézve több adatokat meritendűnk, Páz- 
vnán még a* következő nevezetes alapítványokat tette. 
A’ szent Adalbertről nevezett papnevelőháznak 20,000  
ftot; az általa Bécsben alapitoltnak tőkéje gyarapítására 
újólag 10,000 ffot, ós ismét 45,000 ftot. — A’ szent 
Adalbertről nevezett intézetre pedig a’ következők teltek 
még jeles alapítványokat. Jany szerémi püspök 20,000  
fto t; Korompay Péter nyitrai püspök 8 ,000 h o t; Gubas- 
sóczy János nyitrai püspök 2,300 ftot; Szörényi László 
szerémi püspök 2,000 ftot; Balogh Miklós váczi püspök
1.000 ftot; Ladislaides János kanonok 1,600 ftot slb.

A’ szent Istvánról nevezett, egykor Oláh érsek ál
tal alapított, de Pázmán által jobb karba helyezett pap
nevelő intézetre jeles alapítványokat tettek: Dolnay Ist
ván Csanádi püspök 8,000 ftot, Mérey Mihály esztergomi 
kanonok 4,000 ftot; gr. Eszterházy Imre esztergomi érsek
5.000 ftot; Dvornikovich Mihály váczi püspök két nö
vendék nevelésére 6,000 ftot.

Pázmánnak utódja Lósy Imre esztergomi érsek (1637  
—1642.) Pozsonyban állított papnevelő-intézetet, melly- 
nek alapjaul 21,000 ftot tett le , végrendeletében pedig 
még nevezetesb alapítványban részesítette azt.2) Gyara
pította pedig Okolicsányi János ez püspök 4,000 fial.

As egyházi rend egyházi Illírében. 307

I) Schmitth Archi Kp. Strigon. P. II. p. 116. — -) Schmitth F'p A gri
en». P. III. p. 211.



Már Lósy érsek, valamint utódja Lippay is , egy 
nagyobb illy nevelő-intézet létrehozásában fáradoztak, 
mellyre tehetségeiket áldozták is, de ezt tökélyre vinni 
mindkettőjök utódjának Szelepcsényinek jutott. Ö Nagy
szombatban egy papnevelő-intézetet állított, mellyben 
számos ifjak képezteltek, az egyházi pályára. Lósy ezen 
intézet alapjaul már előbb 35,000 fiot hagyott, Lippay 
pedig 16,000 ftot; Szelepcsényi utóbb a’ roppant épüle
tet maga költségén {föleraeltetvén, az intézetnek éle
tet adott, melly róla neveztét is nyerte, alapul még
17,000 flot tevén le. Ennek alapításához járultak: Rá- 
tsay János 1,500; Telegdy János 1,200; Sümándy István 
5,000; Szent-Györgyi Ferencz 4,600; Szent-Tamásy Má
té 11,400; Turkovich Sándor 2,100; Maltyasovszky László 
1,000; Illés István 5,000; Mártonífy György 3,086; Gu- 
bassóczy János 35,000; Illés János 1,000; AcsádyÁdám 
7,500; Püspöky András3,000; Lenthy István 5,000 ft tál; 
püspökök és főegyháziak.

c) Széchényi, Eszterházy, Csáky érsekek alapítványai.
Miután Budavárból a' török kiüzetett, reá egy ér

re, 1687-ben, Széchényi György esztergomi érsek, ama’ 
két roppant épületet kezdé emeltetni, melly a' budavári 
plébánia templom jobb és bal szárnyát övezi, ’s most a’ 
kir. kamarai hivatalnak lakhelyül szolgál.1) Itt Széchényi 
három nevezetes alapítványban hagyta főn emlékét, mely- 
lyeket a’ növendékpapok, nemes és polgári ifjak ne
veltetésére szentelt A’ nemes ifjak javára százezer flon 
vett Nesider birtokot adta alapítványul; a* szegényebb 
sorsú polgári ifjak nevelésére harminczezer forinton veit 
Nyúlás jószágot adá; az egyházi férfiak nevelésére pe
dig egy külön alapítványt telt le , mellyekről ugyanazon 
évben adá ki alapítványi okleveleit. Ezek közül mi csak 
azt kívánjuk itt terjedelmesben fölhozni, melly által a' 
papnevelő intézetet alapító.i) 2) Ezen pap-nevelő-intézet
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i) Az építés 1687-ben vette kezdetét, tökéletes be végeztetését azonban
Széchényi halála után még 1747-ben nyerte. — 2) „Nos Georgius 
Széchényi, Miseratione Divina Ecclesiae Metropolitanae Strigonien-



Széchényiről neveztetett el, ’s fönállolf, mig József császár 
alatt a’ pozsonyi papnevelő-intézetben ez is össze nem 
olvadt.

Az érseki méltóságban egymást követő jeles két 
férfiúnak, gr. Eszterházy Imre, és gr. Csáky Miklósnak, 
az egyházi alapítványok körüli érdemeit, Schmillh illy- 
képen állítja elő; „Eszlerliázy irgalmas férfiú vala, ki
nek jótéteményeit mindenkor hirdeti az egyház· A’ vesz
prémi főtemplomot omladékáiból fölépítvén, rézzel fö- 
dözlelé és harangokkal azt ellátta. A’ zágrábi egyház
nak drága gyöngyökkel ékeskedő keíyhet és nagy ér
tékű egyéb ezüst ékességet adott. A’ főoltárra ugyanitt 
vert ezüstből térítőt, és arany szenlségtartót .ajándéko
zott. Pozsegán a’ szent Ferencz rendiek, Zágrábban, a’ 
sz. Kláráról nevezett apáczák templomában, oltárokat épí
tett és alapított. . . . A’ remetei kolostornak 2,000 fiot, 
egy> arany kelybel és egyházi ékes ruhákat hagyott; a’ 
tháli kolostornak 8 ,0 0 0 .ftol, és ezüst ékszereket adott, 
ugyanitt a’ templomban főoltárt építtet élt, és harangot * •

sis Archi-Episcopns, Locique et Comitatus ejusdem Supremus ac 
Perpetuus ("ornes, Primas Hungáriáé etc. . . . Memoriae commenda
mus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, Quod 
nos multum coram Deo considerantes, qualiter afflictissimum per 
Tureas, ct plurimas Haereses Regnum Hungáriáé, ipseqne Clerus in 
florent et statum pristinum profligato immanissimo turea, ac respi
rante Ecclesiastica potestate, et auctoritate, quae ab haeres!, statu- 
qne Politico plurimum imminuta, reduci stabiliriqne possit. Illud Deo 
inspirante p?ae memoriae Petri Pazmani Cardinalis, et Antecessoris 
nostri singulare exemplum secuti, cum et nos in Collegio Pazmani- 
ano e primis Alumnis fuerimus, ibiqne vitae clericalis normam hau
serimus , adiriveiiimiiH, ut unum collegium Alumnorum Clericorum 
Rudcnsi Universitati Societatis Jesu a nobis fundatae applicatum, in 
ipsa Bndensi urbe fundemus, constitiiamusque, ut sub Cura ejusdem 
Societatis. Jesu, et administratione iuxta ejusdem Sanctum Institn-

• tum , ordinationesque superiorum semper permaneat, et eadem sta
tuta habeat, quae Collegium Pazmanianum Viennae fundatum, habere 
dignoscitur; prout sponte ac libere, maturaque deliberatione funda
mus, oc Ilona nostra Kuszegiensia, tn Comitatu Soproniénál et Ca- 
striferrei habita, quae propriis nostris pecuniis comparavimus, et 
exsolvimus, luxla diversas Fassioncs et Obligaforiales, super iisdem 
Bonis emanatas, in oetvaginta millibus florenorum, a nobis possessa, 
nt ea , quae a Deo accepimus , non carni et sangvini, sed Deo et 
Altari ejus , Ecclesiacque consecremus , . stb. Kombardi Topo-f 
graphia M. Regni Hung. p. 209. '

Αχ egyházi rend egyházi hSrében. 399
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önteteit, a' sasvári templomot és kolostort évenként 
pénzzel segítette, és azt fejedelmi ajándékokkal gazda
gította. A’ tűz által fölemésztett Bondorfi kolostort, hol 
egykor mint szerzetes élt, njon fölépiltetle. Nagyszom
batban, sz, Miklós egyházában, a’ bold, szűz tiszteletére 
kápolnát építtetett, . . .  a’ czelli templomnak két ezer 
arany értékű kelyhet, Pozsonyban a’ szent Márton egy
házának pedig 6,000 frt értékű ékes egyházi ruhákat 
adott. . . .  Csaknem hihetlen, milly bőkezű vala δ a' 
szegények iránt, kiknek fölsegélyésére évenként 25,000  
ltot szentelt; húsz év lefolyta alatt pedig kétmillió ftot 
fordított kegyes czélokra az érsek.“ ') Ezeket Schmitth, 
azon időbeli író, jegyzetté föl Eszterházyról, ki 1745- 
ben költözött át a' jobb életre, 's Pozsonyban temelte
tett el.

Csáky Miklós érseknek, Eszterházy utódjának, szá
mos jótéteményeit 's alapítványait, mellyeket ő , mint 
nagyváradi püspök, később pedig mint kalocsai érsek, 
a' közjóra, 's az egyház dicsőségére bökezűleg tett, 
azon hála emlékirat nyomán sorolja el Schmitth, mely- 
lyet a' nagyváradiak, bucsuvétel alkalmával, hálajelűl ho- 
csátának közre, 's melly Csákynak számos jótéteményét 
foglalja magában.*) Ezekről Nagyváradnál bővebben szó- 
landunk.

d) Gróf tíarkóczy, gr. Batthyáni Rudttay, Kopácsy
érsekek alapítványai.

Csáky halála után az érseki szék hét évig üresség
ben lévén, Mária-Therezia királyné 1761. május 13-di- 
kán, ezen főméltóságra gróf Barkóczy Ferencz egri 
püspököt nevezte; ki noha e' fényes méltóságot kevés 
ideig viselte, (minthogy 1765. jun. 18-dikán már a'jobb 
életre költözött állal,) mégis érsekségének kevés ideje
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i) Pozsonyban, sz. Márton egyházában, kát oltárépitésre 100,000 ftot for
dított; a’ sz. Erzsébetről nevezett apáczák kolostora- 5s templomára 
140,000ftot; az Orsulita apáczák kolostorát is 6 építő újra. Schmitth 
Arch.-Ep. Strig. P. 11. p. 199. 201. 210. 215. — η  Schmitth 
ugyanott p. 226.



alatt jótéteményeinek sok emlékéi hagyta. A’ hóreghi 
és tardoskeddi plébániákra alapítványul 25,000 flot szen
telt. Terve lévén Nagyszombatból a’ káptalant Eszter
gomba áthelyezni, e' végből káptalani házakat, és pap
nevelő-intézetet is emeltetni, 1762-ben már az újon épü
lendő basilicához szükséges pénzről gondoskodott,’s jö
vedelméből évenként 100,000 ftot határozott e’ végből 
kiszakítani. A’ munka nagy költséggel már megkezde
tett, a’ vártornyok és bástyák szétbontanak; de a’ terv 
sükeresitését a’ kora halál meggátolta.— Ugyanő Pozsony
ban az irgalmas szerzet kolostorában, valamint a’ bete
gek ápolásával foglalkozó Erzsébet apáczák intézetében 
is , két-két beteg ápolására, alapítványt tett le· A’ ke- 
menczei templomot ö épité föl, ’s annak végrendeleli- 
leg is nagy öszveg alapítványt hagyott.')

Barkóczynak utódja, 1776-ban, gróf Batlhyáni József 
lelt. Számos jótéteményeit, és gazdag alapítványait, mely- 
lyeket ezen főpap kalocsai érsekségének éveiben tett, 
akkor, midőn Kalocsáról szólandunk, fogjuk elősorolni. 
Érsekségének nevezetes éveiről pedig az esztergomi le
véltárak gazdag fölvilágosiiást nyújthatnak. Mi itt csak 
azt jegyezzük meg, hogy érseki megyéjében, a’ szegé
nyebb plébániák fölsegélyésére, évenként 10,000 llót 
szentelt.

itudnay Sándor, az erdélyi püspökségről 1819-ben 
az esztergomi érseki székre emeltetvén, magas leiké
hez mért dicséretes szándékkal ellöbélé magában kivin
ni ’s foganatosilni azt, mit elődje gr. Barbóczy Ferencz 
tervezett ’s megkezdett; tudnillik az érseki főtemplom
nak, a’ káptalanbeliek lakásának, és papnöveldének azon 
hegyen leendő megalapítását, mellyen azok századok 
előtt valónak. E’ szándékát, 1821. böjtmáshava 12-dikén, 
a’ Szentlélek segítségül hívásával meg is kezdette. Fe
rencz király ezen dicséretes törekvést, melly a’ hazát 
egy nagy és ritka kincsesei ajándékozandná meg, kirá
lyi kegyelmével pártfogolván, hogy az épület annál di

A« e#»há*l rend egyházi kürélteii. 3)1

i) Magyar Plutarch Hl. k. 87. stb. 1.



esőbben emelkedjék, 1β20. mart. 3-dikán a»t az orszá
gos rendeknek figyelmébe ajánlá. Rndnay 1821-ben, sz. 
Jakab hava első napján, az érseki főkáptalant Esztergom
ba visszahelyezvén, 1822, sz. György hava 25-dikén a’ 
roppant esztergomi templom talpkövét létévé, mellyre 
haláláig, 2,024,476 flot költött. A’ végzés kiszélilván 
öt 1831-ben azélök sorából, magas lelkű utódjának ha
gyatott főn annak folytatása.— Rudnay, ama’ nagyszerű vál
lalaton kívül, életében még egyéb alapítványokat is telt. 
A’ héreghi templomra 13,000 ftot; a’ szenlkeresztesire
25,000 ftot; sz. Anna egyházára 80,000 flot; a’ divéki 
és divékujfalusi egyházak megújítására 13,772 flot; a’ 
a’ Mária-Zelli templomra 3,750 flot; a’ valaszka-bélaiah- 
nak 1,250 ftot; a’ pozsonyi apáczakolostornak 4,045 flot, 
's 1821-tól fogva holla napjáig, évenként 6,438 ftot ál
dozott. Egy tekintetheti férfiú tanúbizonysága szerint pe
dig, ki öt közelebbről ismerte, évenként jótékony ezé- 
lókra 60,000 ftot szentelt. ’)

A' mit Rudnay kezdett, azt a' minden szép- és jó
nak hö keblű pártfogója 's buzgó előmozdítója, herczeg 
Kopácsy József, országunk papnádora, dicsőén folytatja. 5) 
Ki számítja föl ama' temérdek áldozatot, mellyct ő an:a’ 
roppant templom építésére, a’ magyar haza és egyház
nak maradandó dicsőségére, évenként szentel. Vajha a' 
roppant templomnak tökélyre-jutásnkor, magasan álljon 
még a' nagy építő éleiének napja, hogy hálaömledezcs 
közt mutathassa be a' Mindenhatónak a’ makula nélküli 
áldozatot, és azt évfordulalonként sok ideig meg is újít- I)

I) Májer József. Halotti Beszéd Hudnay fölött. 32. stb. 1. — 2) A’ ha
lál minden igyekezetét sírba dönt, *s az elfonnyadt kezekből kive- 
vén a9 munkát: azt másnak engedi állal· Midőn a9 fonebbi sorok 
írattak, herczeg Kopácsy József, országunk papnádora, még életben 
ro lt; de sept. 18-kán (1847) lenni megszűnt, az érseki megyét és a9 ma
gyar egyházat gj’ászos árvaságban hagyván. Halála előtt még csak 
kilencz nappal is, Esztergomban, élénk és vidor egészségben látók őt 
vendégei között, 9s életéhez még mindnyájan éveket számitánk; azon
ban a9 halál reményünket mi hamar letiporta! Ez alkalommal is jó
tékonyságának eleven példáját tapasztalánk. Számosán, tisztes öltö
zetben, járultak hozzá, segedelem végett, és hallánk, hogy az illye- 
nek száma naponként tetemes, ollykor hetvenre is fölmegy. És ezek 
segély és vigasztalás nélkül el nem bocsáttatlak.
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hassa. Bizonyára ezt óhajtják Istentől amaz ezerek, kik· 
nek könnyeit számos jótéteményei által letörli. Hol van 
jótékony intézet, hol kegyes vállalat, mellyben ő részt 
nem venne , 's neve az alapítók közt följegyezve nem 
volna. Érzette ezt előbb Veszprém is , hol több jeles 
alapítványokban főnmarad emléke. Ml csak egy két évre 
tekintünk vissza, és mennyire előttünk tudvák, itt föl
jegyezzük azokat. A’ sümegieknek 1841-ben 1,500 flot, 
's ugyanitt ismét 500 ft; a 'vajkaszéki hatóság alatt ra- 
boskodők ellátására 2,500 ftot; az esztergomi kórháznak 
1000 ftot; a’ vakok intézetének 500 ftot, a’ betegeket 
ápoló Erzsébet apáczák kolostorának 2 5 0 ftot; ugyan a' 
fönebbi évben, a’ veszprémi iskolás gyermekeknek iste
ni szolgálatot tarló egyházi férfiú részére 300 ftot; böjti 
beszédek szónokának 2,000 ftol; a' kaposvári megyei 
fogházban raboskodók erkölcsi oktatására 5,000 ltol; a' 
sümegi kórháznak oct. 28-dikán (1841.) 2,682 flot, és 
az épület mellett fekvő tulajdon házát; 1842-ben Pesten 
a' József külvárosban fölállított gyermek-kórházban egy 
ágy  alapítására 2,500 ftot; a’ Pesten alapítandó irgalmas 
apáczák házára 7,500 flot; a' sz. Rochus kórházában a' 
betegek ápolására 625 ftot; a' gyermekkórháznak újab
ban 750 Hot; a* József-órvoháznak 750 ftot; a’ modori 
szerencsétlenek fölsegélyésére 750 ftol; Honth megyé
ben egy árva neveltetésére évenként 750 flot ; a’ nyer- 
gesujfalusi szerencsétlenek fölsegélyésére 1,250 ftot; a' 
vakok intézetében Pesten egy növendékre örökös ala
pítványt telt. 1843-ban Fiad fiók helység iskolájára ala
pítványul 1,250 ftot; a’ böszörményi szerencsétlenek Jöl- 
segélyésére 250 flot; a' mískolczi szerencsétleneknek 
250 fi; 1844-ben a' sármelléki és vámosi egyházakra 
600 ftot; Esztergomban a'koldulás megszüntetésére 1,200 
ftot; az aradiaknak 100 flot; a'dejtári szerencsétlenek
nek 1,000 ftot; Hermina-kápolnára 325 flot; a' budai 
dolgozóházra 2,500 flot; 1845-ben az esztergomi szegé
nyekre 1,750 ftot; az árvaiak gyámolitására 1,000 flol; 
a’ tapolezaiaknak 500 ftol; a’ réthei iskolára 500 flol; 
egy eszlergommegyei vak növendéknek a’ pesti intézel-
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ben neveltetésére 5,000 flol; ezeken kívül a’ közelebbi 
években is több helységekben templomokat és alkalmas 
iskolákat építtetvén, adakozásaival azokat megalapította·

e) Egyéb alapítványok.
Galgóczy János traguri ez. püspök, az egyházak* 

’s plébániákra, a’ kórházak- és egyéb hegyes intézetekre 
összesen 80,000 ftot; Kellio Ádám a’ túri plébániára Hont- 
megyében 1,000 ftol; báró Révay Pál ez. püspök, a’ 
papnevelő házra 24,000 ftot; szegényebb plébániákra pe
dig 5,500 ftot; Komlósy, vittenczi plébános e’ hely sze
gényeinek fölsegélyésére 4,200 ftot; Faba Simon esz
tergomi kanonok a’ szlopnai egyházra és iskolára 2,000  
ftot; Illés István a’ nagyszombati papnevelő intézetre 
5,300 ftot; Keglevich 'Sigmond esztergomi nagyprépost 
1805-ben a’ nagykőrösi plébániára 1,000 ftot; Marqnet 
Lajos sz.-jánosi plébános, ugyan ezen egyházra 500 ftot; 
Draveczky Ferencz esztergomi kanonok a’ székesfejér· 
vári káptalan rendelkezésére 800 ftot; Edling József 
góriczi ez. püspök a' székesfejérvári árvákra 2 ,080 ftot; 
Görgey Márton ez. püspök és esztergomi kanonok szé- 
kesfejérvárott sz. misékre és szegényekre 1,000 ftot; 
Nedeczky Imre esztergomi kanonok 1808-ban a’ nemes 
ifjak nevelésére 16,000 ftot; Spissák Pál garamszőllősi 
plébános a’ bakabányai egyházra 1,000 ftol; Lehotay 
'Sigmond alsópalojtai plébános 1841-ben az,iskolamester 
fizetésének javítására 2,000 ftot; Schrejer Ádám eszter- 
gommegyei áld. pap kegyes czélokra 700 flol; Tulok 
József isépi plébános a’ szegényebb sorsú tanulók ösz
töndíjául 17,900 ftot; Turkovich János prépost a’ privi- 
gyei tanulókra 2,000 ftot; Szegfű Ferencz esztergomi 
kanonok (meghalt 1843. febr. 10.) a’ lévai hir. iskolá
ra 300 ftol; a’ nemzeti iskolára 200 ftot; még éltében 
a’ plébánia templomára 500 ftot szentelt. Ezeken kivid 
a’ régibb és újabb időkből még számos adatokat lehet 
e' rovat alatt fölhozni. Sokan vagyonuk legnagyobb ré
szét kegyes czélokra szentelték, mint Ürményi, Jordán- 
szky ez. püspökök, és többen.
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2 . K alocsai érsekségben.

a ) Frangepán, Csáky Imre, Paiachich Gábor,
Miklós érsekek .

A’ mohácsi ütközet ntán Kalocsát a’ veszély legkö
zelebb érvén, az száz hetven évig a’ török járom alatt 
nyögött. Főpapjai csak az érseki czimet viselték, de 
lakhelyük itt nem volt. Gróf Kollonich Leopold érsek 
látogató azt meg elöszer, -ki Budavárnak 1686-ban tör
tént visszavétele ntán, Kalocsát lakosai és épületeire 
nézve, a’ legsanyarubb helyzetben találta. A’ lakosok 
száma fölöttébb megkevesedvén, Kollonich érsek gyar
matosító azt meg újra. Érseki állandó lakhelyét pedig 
itt Paiachich Gábor, a* 18-dik században, vet le , ki ntán 
következett érsekek már Kalocsán laktak. Mit lettek ezen 
főpapok a' közjóra, terjedelmesen előadja Katona, a* 
kalocsai érseki egyház történetéről irt második könyvi
ben. ') Mi itt csak az alapítványokra kívánunk terjeszkedni.

Frangepán Ferencz érsek, 1543-ban tett végrende
lete szerint, a' kalocsai egyháznak egy ezüst táblát ha
gyott, melly egykor nagybátyjáé, szinte kalocsai érseké, 
volt. Hagyta pedig azt addig is az egri egyház gondvi
selésére, míg Kalocsa a* török kezéből hi nem szaba- 
doland.2)

Gróf Csáky Imre érsekről Horváth ezeket jegyző 
föl: „Id mihi certa fide compertum est, quod singulis 
prope finem annis, 30 millia florenorum Rhen, in usus 
pios destinavit.“ 3) Utódja

Paiachich Gábor 1733-ban az érseki székel elfog
lalván, a’ megye sérveit orvosolni kezdette. Több plé
bániákat alapított ő; a* papnevelő intézetet létre hozta, 
mellynek föntartására évenként, 1,200 ft jövedelmet ren
delt. A* káptalan is újabban ő alatta keletkezett, jöve
delméből az érsek, Károly császár és király helyben
hagyásával, 1,700 ltot évenként erre szentelvén. Ekkor

As egyliázi rend egyházi kttrében.

?) Hist. Metrop. Coloc. Ecclesiae T. II. Colocae 1800. 8r. — 2) Pray
Hier. Hung. P. II. ρ. 80. — *) Natal. Arch. Coloc. p. 190.
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a' káptalan egy prépost, és három kanonokból állott. -) 
Mintán Palachich a’ káptalant létrehozta, a’ templomok, 
és plébániák létesítésében olly buzgón fáradott, hogy 
érseksége tizenhárom éve alatt, tizenhárom helységben 
épített templomot, plébánia lakot, és iskolákat, azokat 
meg is alapítván.'* 2)

Gróf Csáky Miklós érsek, Patachich utódja, a' ka
locsai prépost jövedelmét, az érseki jövedelemből Mária- 
Theresia királynénak 1747-ben költ engedőimével 50Θ 
forinttal gyarapította, a’ papnevelő intézet alapjának gya
rapítására pedig 1,500 forinton gyógyszertárt vett, ’s 
azt Szepesböl Kalocsára szállitá által.3)

b) Batthyáni József , Patachich Adóm, Kollonich László
érsekek alapítványai.

Gróf Batthyáni József érsek azon idő alatt, hogy 
az érseki megyét kormányozta (1760— 1776 )  bőkezű* 
leg tett alapítványokat. A’ nádudvari templom, és plé
bániaiak fölépítésére 5,000 ft; a’ kalocsai papnevelőhöz 
épületére 10,000 flot; a’ kalocsai gymnasium alapítására
15.000 ftol; a’ nemes szüléktől származott szegényebb 
sorsú ifjak nevelésére évenként 5,310 ftol; a’ könyv
nyomda fölállítására 6,000; ugyané’ végből egy házra
1.000 flot; a’ bácsi plébániaiakra 1,500 flot; a’ kalocsaira
2.000 ftol; a’ miskei egyház alapítására 14,000 flot; 
1766-ban a’ bácsi egyház alapjául 25,000 flot; a’ kalo
csai székes templom épületére 12,200 ftot; a’ városnak, 
óra fölállítására 1,400 flot; harangokra 6,000 flot; or
gonára 4,000 flot; a’ Dunaviz-ár által károsullak fölse- 
gélyésére 1768-ban 7,000 ftot szentelt, midőn maga egy 
szobába vonulván, egész épületét a’ kárvallottaknak en
gedő lakhelyül, őket egyszersmind mindennel ellátván.

Patachich Ádám érseksége alatt á’ káptalan több 
tagokkal gyarapodván, (ekkor az tíz tagot számlált) az

I) , Metropolitanum capitulum Colocense, quod postliminio primus revo
cavit, ac de mensa sua, perpetua dote providit(i Katona Hist. Ecc). 
Coloc. P. II. p. 206. 271. stb. — 2) Katona ugyanott p. 253. —
3) Katona ugyanott p.275—f7. — 4) Katona ugyanott p. 337—342,



érseki jövedelemből évenként 20,300 forinttal biztosítta
tott. ') Továbbá Palachich a’ főtemplomnak 14,000 forint 
értékű egyházi öltözetet ajándékozott; a’ káptalani házak 
fölépítésére 26,000 ftot, a’ bácsi, császártöltési egyhá
zakra 7,000 ft; a’ foktőire 5,000 ft; a’ papnevelőházra
4 ,0 0 0  fi; az egyházi énekkar alapjaul 1,300 ftot; az egy
házi szolgák fizetésére 1,500 ftot szentelt.2)

Gróf Kollonich László, Palachich utódja (1787— 
1817.) szent czélokra,n n. m. plébániák ’s iskolák alapí
tására sokat szentelt. 0  Szent-Benedeken, Foktőn, Mis
kén, Császártöltésen, Csávolyon, Sükösdön, Lakon, Dus- 
nokon, Sz. Istvánon, Keczelen, Bácsnjfalun, Nádudva
ron, Derron, nagy költséggel részint templomokat, ré
szint plebániaházakat, ’s iskolákat épileit, ’s alapított stb. 3)

c) Klobusiczky, gr. Nádasdy érsekek alapítványai.
Klobusiczky Péter érsek 1822-től 1843-ig temér

dek sokat szentelt a’ közjóra, ő elárasztó jótéteményei
vel e’ megyét, sőt hazánkat. A’ hajósi plebánia-épülelre 
1824 ’s következőkben 20,462 ft 57 krt; 4) a’ szakmári 
templomnak alapból fölépítésére, ide nem értvén annak 
belkészületeit és az iskolaházat, 12,190 ft 36 kr.; Csa- 
nád helységben templomot, plébániát és iskolaházat épít
vén, ezekre, az iskolaházon kívül, 16,349 ft 48 krt; 
ezen plébániának megalapítására 9,000 ftot; a’ templom 
belkészűleteire 9,210 ftot 54 krt; a’ bácsi, templom ha
rangjainak újra öntetésére 806 ft 40 krt; ugyan a’ bá
csi templom javítása, és belékesilésére 4,393 ft 19 krt; 
a’ fehérgyarmati plébánia alapjának gyarapítására 10,000  
ftot; az elaggott papok intézetére 10,000 ftot; a’ kalo
csai székesegyházban ékeskedő ezüst lámpára 9,049 ft 
17 krt; ugyanitt ékes öltözetekre 10,000 ftot; a’ fő
templom belékesitésére, oltárok ’s képek javítására, 1

Α ά  egylitízi rend efyli«iii kürelieu· g|7

1) Katona Hist. Eccl. Coloc. P. II. p. 363. stb. — 2) Katona ugyanott 
p. 364. — 3) Szemes Halottas Beszéd p. 9. stb. Pesten 1817. Pesti 
Növ. Pap. miink. II. és p. 242. — 4) Ezen érdekes adatokat főt. 
Bedcsula Tamás kalocsai kanonok ur, ki a’ dicsőült érsek oldala 
mellett több éveket, töltött, szives vala közleni velünk.



gyertyalartókra stb. 12,290 ftot; a* papnövelde épületére 
3,568 ft 35 krl; a’kalocsai kai varia építésére 1834-ben 
4,345 ft 4  krt, és ismét 1,466 ft 22 krt; a' sükösdí 
templom harangjainak újra Öntésére 1824-ben 1 ,722  ft 
44 krt; a* bold, szűz szobrára 1828-ban 400 ftot; ugyan
ott a' szentély és szószék építésére 2 ,000 ftot; a* tem
plom belkészületeire 1838-ban 1,290 ftot; a* kalocsai 
fötemplom orgonájára, a’ templom födöztetésére stb. 
9,868 ft 31 krt; az érseki kápolna orgonájára, melly 
1840-ben a’ foktüi kápolnának adatott, 408 ftot; ugyan 
ezen kápolna kifestésére ’s belkészületeire 1840-ben  
2,778 ft 9 krl; a’ hajósi templom két mellék oltárának 
építésére 1,540 ftot; a’ kalocsai egyház pénztárának 
gyarapítására 1,230 ftot; ugyanannak, egyházi ruhák meg
szerzésére, 500 ftot; a’ szakmári egyház állásának gya
rapítására 222 fit 30 krt; a’ párt fogósága alatti egyhá
zakban égő lámpákra 1824—43-ig 8,640 ftot szentelt; 
ezeken kívül pedig még számos * alapítványokat tett az 
ifjak nevelésére, ösztöndíjakra, valamint a’ szegények 
.fölsegélyésére is, mellyeket annak helyén érinteni fogunk.

Gróf Nádasdyferencz érsek jótéteményeit, Kalocsára 
nézve, a’ jövó kor hálával fogja följegyezni, itt mi csak 
azt érintjük, hogy mielőtt érseki székébe iktattatott vol
na, 1845-ben a’ szegény, és elárvult tanulók fölsegé
lyésére évenként 3,000 ftot rendelt kiosztani.')

d) Egyéb alapítványok.
Ilázy György kalocsai kanonok 1755-ben kegyes 

czélokra hagyott 660 ftot; Horváth János kanonok 1761- 
ben 500 ftot; Knezovits Antal kalocsai kanonok 1764- 
ben a’ papnevelőháznak foktüi kertjét adta, mellyet ké
sőbb a’ kalocsaival cserélt föl; kegyes czélra pedig ha
gyott 1,700 ftot; Vojnics Albert kanonok (1799— 1805) 
templomokra, és szegényekre 1,727 ftot; Katona István, 
a’ hires történetíró (1794— 1811.) a’ bolyhi iskola-ta- 
niló fizetése javítására 1804-ben 600 -ftol; a’ templomra I)
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1,000 ftot; a'kalocsai kórházra 1807-ben 1,000 Hol; a’ 
kiskőrösi plébánia jövedelmének gyarapítására 300 fi; 
végrendelete szerint pedig vagyonát a’ szegény, de 
szorgalmas tanulók fölsegélyésére kívánta fordittalni, 
melly öszveg 1845-ben lett 20,511 ftot 13 krt; Takács 
Márton ez. püspök, és kalocsai kanonok (17 7 6 — 1818) 
az elaggott papok intézetére, és papnevelőházra 200 ft; 
évfordulati misékre 600 ftot; Kovács János kalocsai ka
nonok (1808— 1821.) sz. misékre 1Ó0 ftol; elaggott 
papok intézetének 1,700 ftot; papnevelőháznak 100 ftot; 
N.-Kanizsa mezőváros egyházának a’ kalocsai megyében 
700 ftot, ugyanitt sz. misékre 200 ftot; az árvák-, és 
özvegyeknek 100 ftot; az iskoláknak 1,500 ftot; a’ dau- 
tovi egyháznak 150 ftot; ugyanitt sz. misékre 100 ítot; 
Váczi süketnémáknak 500 ftot; kalocsai egyháznak 1,500  
ftot; a’ kegyes iskolai rend házának Kalocsán 500 ftot; 
ugyanannak Nagy-Kanizsán 500 ftot; a’ kalocsai kórház
nak 100 ftot; az elaggott katonák intézetének 100 ftot; 
Lovász Imre kalocsai kanonok (1803— 1822.) sz. mi
sékre 330 ftot; a’ kegyes isk. rendiek házának 220 ft; 
a' jankováczi plébániára 500 ftot; a’ barátskira 200 ft; 
a’ budai fogoly katonáknak 300 ftot; sz. János szobra 
föntarlására 50 ftot; a'kalocsai kórháznak éltében 5,000  
ftot; végrendeletileg pedig 13,000 ftot; Demerácz Imre 
kanonok (1825— 1826.) évfordulati sz. misékre 375 ft; 
zombori kórháznak 50 ftot; zombori szegényeknek 50 
ftot; elaggott katonák intézetének 50 ftot; váczi siket
némáknak 50 ftót; elaggott papok intézetének, éssem i- 
nariumnak 100 ftot; Ujváry Uriel Daniel drivesti ez. 
püspök, és kalocsai kanonok (1808— 1831.) szent mi
sékre 3,550 ftot; kegyes isk. rend házának 250 flot; a' 
bajai, szabadkai, és bácsi sz. Ferencziek intézetének 
egyenként száz pengő forintot; a' kegyes rendiek tem
plomának Kalocsán 2,500 ftot; kalocsai kórháznak 1,750  
ftot; kalocsai szegényeknek 375 ftol; váczi siketnémák
nak 1 ,250  ftot; kiskőrösi egyháznak 1,250 ítot; bezdáni 
egyháznak, és szegényeknek 3,040 ftot; elaggott papok 
intézetének 11,475 ftol; az érseki lyceutn tanítói kara
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pénztárának 2,901 ftot; a’ kalocsai kórháznak .1,450 ftot) 
Horváth József kalocsai kanonok (1814—1837.) évfor
dulati szent misékre 2,500 ftot; az újon fölszentelt pa
pok számára szerzendö alkalmas könyvekre alapít
ványul 2,500 ftot; évenkénti szent misékre Faisz, Hor
gos, Sükösd, és V.-Becsén, hol egykor lelkipásztorko
dott, öszvesen 10,000 ftot; ugyanezen egyházak javára, 
hogy kamatján egyházi ruhák szereztessenek 2,500 
ftot; a’ horgost egyháznak újon építendő oltárra 2,500 
ftot; az említett plébániákban kiosztandó hasznos köny
vek beszerzésére, valamint a’ szegényebb tanuló gyer
mekek könyveinek vételére alapítványul 2,000 ftot; Csa- 
nád, és Sükösd plébánia, ’s fiokegyháza elemi iskolájá
ra 1,250 ftot olly szándékkal hagyott, hogy a’ kamat
ból 5 pengő forinton a’ szegényebbeknek könyv vétes
sék , 25 forint pedig az iskolamester fizetésének javítá
sára fordittassék; hasonló czélból hagyott a’ horgosi egy
háznak is 1,250 ftot, hogy a’ mester segédtanítót tart
hasson; a’ siófoki egyháznak 2^500 ftot; a’ siketnémáb, 
vakok, és őrültek intézetének 750 ftot; a’ pesti kir. egye
temnek egy , magyar nyelven évenkint irt, megjutalma
zandó munkára 15,900 ttot; az elaggott papok intézeté
nek 620 ftot; hat falusi iskolára a’ kalocsai ns kápta
lan uradalmában 1,500 ftot olly czélból, hogy a’ ka
maton szegényebb tanuló gyermekeknek könyv sz e r e 
tessék, vagy hasznos könyvek osztassanak ki a’ hivek 
között; a’ kalocsai szegényeknek 183 ftot; az amerikai 
missiókra 8,933 ft 52 krl; kalocsai szegények pénztárá
nak 8,933 fi 52 krt; ugyanitt a’ kórháznak 8 ,933 forint 
52 krajczárt.

Csupor Mihály vál. drivesli püspök, ’s kalocsai ka
nonok (1821 — 1842.) még éleiében egy lovagkatona 
léikéért tartandó szent misére, állandó alapítványul, 500 
ftot; kegyes czélokra 3,000 ftol; a’ temeríni iskolaház 
fölépítésére 7,800 ftot; ugyanitt 50Ö ftot alapítványul 
szegényebb gyermekek könyveinek megszerzésére. A’ 
kegyes isk. rendnek 50,000,. ltot olly czélból adott ala
pítványul, hogy annak, fele a1 szegényebb sorsú szór-
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galmatos tanulók fölsegélyósére forditlassék, fele pedig 
az iskolai-szerzet alapítványainak gyarapításához járul
jon; a’ temerini iskolának, Újabb alapítványul, 1,500 ftot; 
a’ györszemerei egyháznak 2,500 ftot; ugyanitt · szent 
misékre 1,500 ftot; a’ györszemerei közönségnek 1,500  
ftot olly czélból, hogyannak kamatjából. 15 frt, szegény 
gyermekek tanuló-könyveire, 15 frt iskola-fűtésre, f>0 
frt pedig az iskolamester fizetésének gyarapítására for- 
diltassék; a' szent-tamási, zentai, és újvidéki egyházak
nak öszvesen 375 ftot; a’ váczi süketnémáknak 2,500  
ftot; kalocsai kórháznak 2,500 ftot; újvidéki kórháznak 
250 ftot; Leopoldina-intézetnek 1,250 ftot; szent mi
sékre Kalocsán, állandó alapítványul, 2 ,2 5 0 ftot; elaggott 
papok intézetének 500 ftot; kalocsai papnevelöháznak 
500 ftot; a’ győri carmelita szerzeteseknek 500 ftot; 
budai apáczáknak 1 ,0 0 0 ftot; pápai misericordiánusoknak 
500 ftot; Markovich Antal vaskuthi plébános a' vaskuthi 
iskolára 2,500 forintot. ’)

3. Egri megyében.
a) Frangepán , Verancz,  R Lippay püspökök

alapítványai.
Az egri püspökség javait, a’ mohácsi gyászos napok 

t^án, Perényi Péter foglalta el, később pedig (1595-ben) 
azok a’ törökök kezébe kerüllek. Ez idő alatt a’ püspök, 
és káptalan Jászóra, majd Kisdy Benedek püspök idejé
ben, 1649-ben, Kassára költözött állal, a' mi törvénybe 
is  czikkeleztetett;2) ’s itt volt lakása, mig 1687-ben Eger 
a’ török hatalma alul ki nem szabadittatott. Ezen idő
szakban alapítványokat tettek: Frangepán Ferencz kalo
csai érsek , egyszersmind egri püspök. Ö, 1543-ban Po
zsonyban tett végrendelete szerint, az egri egyháznak 
egyházi ékességek-, és drágaságokban becses kincset 
hagyott, mellyek közt vala négy nagyobb ezüst gyér-
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i) Ezen adatok részint a9főméit, m. kir. helytartó-tanácsnál létező kegyes ala
pítványok jegyzéke, részint pedig kalocsai tudósítás után vannak
közölve. — 2) 1049. art. 38.
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iya-lartó, két ezüst ampolna, és számos drága öltözet, 
mellyek részint Pozsonyban, részint Velenczében voltak. *)

Verancz Antal egri püspök, később esztergomi ér· 
sek, Egerben a’ főtemplomot egészen helyreállttá, mi· 
kép erről 1564-ben, Ferdinánd királyhoz irt levelében, 
említést teszen; már ezelőtt pedig a’ várban sz. Mihály 
kápolnáját is ugyanő megújította. Olly bőkezű volt Verancz, 
hogy holta után semmi vagyona sem maradt.i) 2) Utódja 
Rádeczy István püspök, ugyan sz. Mihály templomára
1,500 ftot költött, miután tudnillik a' protestánsok, a* 
templomban imádkozókra rohanván, azt megrongálták.3)

Lippay György esztergomi érsek, előbb egri püs
pök , végrendeletében 50,000 ftot hagyott a' plébánosok 
fölsegélyésóre 4)

b) Kisdy, Pálffy, Telekessy, , Esz
ter kázy püspökök alapítványai.

Kisdy Benedek egri püspök, 1660-ban a’ kassai pap- 
nevelőház alapítására., hol ekkor az egri püspök, és 
káptalan lakhelye vala, végren d eletig  hagyott 30,000  
ftot, és Gönyün egy birtok-részt; továbbá kassai házát, 
mellyet a' papnövelde számára már előbb itt vásárlott. 5) 
Ezen alaptőkét Pálffy Tamás, Kisdynek utódja, és Ben- 
kovich Ágoston nagyváradi püspök, 17,500 fial gyara
pították. Továbbá ugyanezen papnevelő-intézet gyarapí
tására Pálffy püspök, Rákóczy Erzsébettől Heycze falut
30,000 fton visszaváltván, 1669-ben azt a’ papnöveldé
nek adományozta.6) Telekessy György egri püspök ( f  
1715.) az egri papnevelő intézetnek 28,000 ftot ha
gyott. Gróf Erdődy Gábor Antal (1715— 1 7 4 4 )  Tele
kessy utódja, Egerre nézve sok jót tett. Ö a’ sz. Mihály 
arkangyalról nevezett templom építését tökélyre vitte, 
püspöki lakot emeltetett, és papnevelő-házat állított, a'

i) Pray Hier. Hung. P. 11. p. 80. — 2) Schmitth Ep. Agr. T. III. p.
95. 96. — 3) Schmitth ugyanott p. 125. — *) Schmitth ugyanott
p. 235. Ugyan Schmitth ezeket jegyzi meg róla: „quingenta omni
no millia in pias, ut dicimus, causas munifica manu dispersisse.“ —
5) Schmitth ugyanott p. 265—6. — ft) Schmitth ugyanott p. 275.



Trinitáriusok szerzetét is megalapító.l) Gróf Barkóczy Fe- 
renez püspök Egerben a'bölcsészet tudományt, és könyv
nyomdát alapitá.* *) Gróf Eszterházy Károly egri püspök szá
mos plébániát részint alapított, részint azokban templo
mokat épített, ’s jobb karba helyezett. Bakfa, Bessen- 
Szögh,Deménd, Felsö-Tárkány, Gyöngyös-Püspöki, Mak
iár, Kápolna, Kerecsend, Kis-Köre, Kömlö, Sarud, Szi- 
rák, Tiszanána, Tisza-Eörs, Tisza-Püspöki, stb. érezték 
jótékonyságát. A’ Lyceum roppant épületét is ö emel
tette, melly húsz év leforgása alatt készülvén e l, közel 
két millió forintba került, és nem csak Egernek, de 
egész hazánknak is, díszére válik|;8) alapítványul pedig 
ez intézetnek 500,000 ftot hagyott. *)

0) Fuchs, Fischer, Pyrher érsekek alapítványai.
Fuchs Xav. Ferericz, első egri érsek (1 8 0 4 — 1807.), 

már előbb, mint nyilrai püspök, nevezetes alapítványo
kat tett, mellyeket annak helyén emlitendünk. Egerben 
pedig 1806-ban, a’ szegényebb tanulók fölsegélyésére
17.000 ftot; négy beteg állandó tartására, azon évben
8.000 ftot; 1807-ben az egri kórháznak 2,000 ftot; a’ 
szegények házának, 2,000 ftol; szent misékre 2,000  
ftot.5) Utódja nagy szalatnyai báró Fischer István (1807  
— 1822.) ezerekre menő fényes alapítványokat tett, az 
egyházak, iskolák, és egyéb jótékony intézetek javára, 
mellyekről Eger bővebben szólhat.

Mit már gróf Eszterházy Károly püspök tervezett, 
t. L egy nagyobbszerü templomnak Egerben építését, azt 
Pyrker János-László palriárka-érsek telyesitette. ö  a’ 
magyar egyház díszére a’ roppant templomot kereszt 
alakban fölépité. A’ tornácz az egyház főajtajánál, mellyre 
20 lépcső vezet, ’s. melly fölött, a’ díszes homlokzaton
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l) Szerdahelyi Chorog. Hung. P II. p 122. és Constantini a Passione. 
Mirias versuum. Nagyszombat 1735. 8r. előszó. — *) Magyar Plu- 
tark 3. k- p. 93. — 3) Fényes. Magyarorsz. Statist. 111. k. 205.1.—
*) Pesti növ. paps. munkálatai 8-dik kötet; 276.277. lap. 1841. Bu
dán. — 5) Életét, és jótékonyságainak sokféle nemét; olvashatni a5 
Pesti növ. pzp műnk. 13-dik kötetében; 313 338. Pesten 1846. 8r.
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ezen fölicás ékeskedik „Venite adoremus Dominum.“  
öt láb átmérőjű 's 9 öl magasságú nyolcz oszlopon nyug
szik. A’ lornáczon 90 lábnyi magasságban három kőszo
bor, a’ hit, remény és szeretet képei diszlenek, mely- 
lyek a' hires Casagrande Mark vésője alul kerültek ki. 
A’ közepén kúp; 's a' templomot két torony ékesíti. Az 
épület hossza, a’ tornáczczal együtt, 300', 's igy kevéssel 
rövidebb, mint sz. István egyháza Bécsben. Pyrker patriar- 
ka-érsek alapítványait, 's jótéteményeit, a' háladatos utókor 
fogja bővebben följegyezni, mi itt csak a' közelebbi idők
ből némellyeket említünk. A' budai sinlődők intézete tő
kéjének gyarapítására 500 ftot; Pusztamonostoron épí
tendő papiakra 300 ftot, állandó.jövedelműi pedig éven
ként 300 ftot szentelt. Bécsben a’ Renn-utszabeli 153. 
szám alatti házát, a' felnőtt vakok intézetének ajándé
kozta. Eger városnak pedig, katona tiszti szállásul, hu
szonnégy szobából álló, csinos házat ajándékozott, melly- 
nek állandó föntartására 5,000 forint tőkepénzt tett le; 
újabban ismét Szarvasién uj templomot építtetett.

d) Egyéb alapítványok.
A’ Fogláríéle, 's egyéb nevezetes alapítványokról 

más helyen emlékezvén, e’ rovat alatt csak némellye
ket jegyzőnk íöl: Frimm János egri kanonok 1843-ban 
az egri szegényeknek 500 ftot; az egri szegények in
tézetének 1,000 ftot; a' kórháznak 1,000 ftot; a' káp
talan szegény jobbágyainak 5,000 ftot*, a’ miskolezi kór
háznak 3,000 ftot; a' székesegyháznak 1,000 Hot; az 
elaggott papok intézetének 2,500 ftot; az érseki lyce- 
untnak 2,000 ftot; a’ Foglárféle intézetnek egy növendék 
nevelésére 3,000 ftot; a’ megye pénztárának 5 ,000 ftot; 
az egri kolostornak 1,000 ftot; az irgalmasok kórházá
ban egy ágy alapítására 3,000 ftot; a' saári, polgári, 
nagykáilói egyházaknak 1,500 ftot; a' miskolezi alsó
egyháznak 1,000, a' felsőnek 500 ftot; a'miskolezi mi
norita rendnek 300 ftot; a' siket-némák intézetének 500 
ftot; λ’ pesti, vakok intézetének 500 ftot, továbbá szép 
tömeget hagyott a’ polgári templom fölépítésére, hol



egykor lelkipásztorkodott.— Rajner Károly, felszentelt amo- 
rLpüspök és egri nagyprépost, (meghalt 1845 oct. 14. éle
tének 85-dik évében) végrendeletében majd egy millió
ról intézkedett, és örökösivé az egyházakat, a’ néptanítókat, 
tanulókat, árvákat és özvegyeket telte, mékép ezekről vég- 
intézete 11-dik fejezetének kővetkező pontjai elég bizony
ságot nyújtanak „6-szor: Azon segéd-lelkipásztorok, kik 
a' falusi ifjúság tanításában magukat kitüntetik, ’s ez 
érdemben a’ kerületi gyűlések által is ajánltalni fognak, 
ezen tömeg kamataiból fejenként 50 pftnyi évi jutalom- 
dijban részesittessenek. Illy dijazatok pedig évenkint 
n y o lc z a n  legyenek. E’ jótéteményben évenkint mások 
fognak részesülni, ’s ha hogy arra méltókká teendik 
magukat, fölváltva.“ (E’ dijak összesen 400 pftot tesz
nek évenkint) „7-szer: Szegényebb sorsú, azonban jó
zan életű ’s jó erkölcsű iskolamestereknek a’ tömeg ka
mataiból 400 pft adassék; úgy hogy ez öszvegböl szám
szerűit 10-én, fejenkint 40 ftot kapjanak. Minthogy pe
dig illyenek a’ megyében többen is vannak, ennélfogva 
a’ segély minden esztendőben másoknak nyujtassék, ha 
egyébiránt erre magukat a’ szorgalmas oktatás által mél
tókká leszik. 8-szor: Mesterképzö-intézetben tanulmá
nyaikat dicséretesen elvégzett jó erkölcsű, példás, és 
az illető alesperesek és plébánosok bizonyítványai által 
ajánlhatóknak ismert tanítókra, évenkint, fordittassék 300  
pft; Illyenek pedig, kik magukat az ifjúság tanításában 
kitüntetik, 10-en, fejenkint 30 pftot kapjanak; rendes 
évi járandóságuk azért sértetlenül maradván. E’ jótéte
mény legyen változó, hogy minden évben más, magu
kat szinte kitüntetett egyének részesülhessenek benne, 
9-szer: könyvek, betüfoglalási lapok-, 's egyik részében 
vonalozott nagy táblára irópapir-, kréta·, szivacs-, szám
vetési gyakorlatokra szolgáló, és rudacskákkal ellátott 
palakőtáblákra, szépirási példányokra, mindezen, az én 
tömegem kamataiból beszerzendő tanítási készületekre 
évenkint 500 pft fordiltalhatik, úgy, hogy tiz falusi is
kola, egyenkint 50 pftot kapva, mindezekkel elláltassék. 
Minden évben más-más iskola. Értek pedig olly iskola
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kai; mellyek megvizsgált tanítóval vannak ellátva. 10-szer: 
A ’ falusi iskolákban kiosztandó jutalomdijakra tömegem 
kamataiból évenkint 240 pft osztassék ki. Ezen öszveg- 
böl tiz iskola kapván, mindegyiknek 24 pft fog jutni; 
melly pénzből két, ludnillik egy fiú, és egy leánygyer
mek, kik magukat kitüntetik, szükséges ruházattal fog
nak elláttatni, 's azokat a’ t. plébános urak, mint az is
kolák helybeli igazgatói, az illy jutalmazásra méltatott 
gyermekek szüleivel egyetértöleg, az utolsó próbatétel 
alkalmával, ünnepélyesen át fogják adni.“ 1) Ezen nagy jó
téteményben, milly nemes gondolkozás, és gondos szá
mítás !

4 . Erdélyi püspökségben,
A) Illés, Mártonffy, <S toy Baj lay püspökök 

alapítványai.
Erdélyben a' püspökség csak a' 18-dik század ele

jén kezdett újra, a' szomorú idők után, éledni. Illés 
András püspök 1697-ben, a' protestánsok által, ; innét 
kilillatván, Pozsonyban vette lakhelyét, hol 1712-ben jobb 
életre szenderedett által. Végrendeletében pozsonyi há
zát és kertjét, az Olmiczben, és Nagyszombatban tanuló 
erdélyi növendékpapok úti költségeinek fedezésére hagyta, 
ezenkívül hagyott még 8,500 ftot a' nagyszombati inté
zetben tanuló erdélyi növendékekre.

Mártonffy György püspök idejében, 1715-ben, az 
erdélyi püspökség, VI. Károly császár és király által, 
újabb alapiitatását nyerte. Ekkor a' káptalan négy tagból 
állott, ’s jövedelmét a' püspöki javakból kapta. Később 
Mártonffy püspök két kanonokság megalapítására 17,523  
ftnyi tőkét tett le , melly utóbb 10,000 fial gyarapilta- 
tolt. Ugyanő Dombár helységet, melly zálogba vala,
2,000 fi on visszaváltván, azt a’ székesegyháznak adta.

Báró Stoyka ’Sigmond Antal 1750-ben elfoglalván 
püspöki székét, nem sokára itt papnevelő-intézetet ala
pitolt; 1756-ban pedig a' hetedik kanonokságot alapiiá i)

i) Rel. N<-r. 1846. II. p. 375.



m eg, tökéül ezer császár aranyat hagyván; a* templo· 
mot is , nem csekély költséggel, egészen megnjitá, egyéb 
k egyes czélokra is nevezetes alapítványokat hagyott.

Báró Bajtay József Antal, egykor kegyes rendi 
szerzetes, és József császár nevelője, 1760-banemelte· 
tett az erdélyi püspökségre. Ö alapi Iá a' káptalanban a’ 
nyolczadik kanonokságot, jövedelműi Károlyfejérvárott 
épített malmot általadván. ’) Innét mainap i s , minthogy 
a' püspökök állal több banonokság alapittatolt, az erdé
lyi püspök hét kanonokot nevez ki.

b) Batthyáni, Rtidnay, S, Kovács püspökök
alapítványai.

Gróf Batthyáni Ignácz püspök az erdélyi egyházban 
bőkezűségének számos emlékét hagyta. Ő gazdag könyv
tárát, melly 18,561 kötetből állott, a’ megyének aján̂ · 
dékozta; csillagász-tornyot, és jeles épületeket emelte
tett, a’ székeslemplomot nagy költséggel belsőkép föl- 
ék esité .2) Rudnay Sándor, erdélyi püspöksége alatt (1816  
— 19), évenként a’ papnevelőházra 16,000 ftot szentelt, 
a’ püspökség alapítványát pedig 5,000 ftról 12,000 ftra 
szaporította. *) Szepesy Ignácz báró erdélyi püspök (1820  
—1827), az erdélyi növendékpapok számát gyarapítván, 
az intézetnek évenként 10,000 ftot adott; a’ nagysinki egy
házra 20,000 ftot; a’ Gymesire 3,000 ftot; a’ székes
egyházra 5,000 ftot; a’ túri egyház, és iskola alapítá
sára 15,000 ftot szentelt.

Tusnádi Kovács Miklós püspök ő nagy mélt ósága számos 
jótéteményeinek csak némelly nyomát emlitendjük. 1841- 
ben Tekén, Kolosmegyében a’ plébániához egy telek vé
telére 1,000 ftot; a’ sz. Orsoláról nevezett apáczáknak 
egy leány nevelésére 6,250 ftot; egy örült ápolására a’ 
kolosvári kórházban 6,000 ftot; a’ brassói iskolának
1.000 ftot; Bereczk város szerencsétleneinek 1842-ben
1.000 ftot; 1843-ban az erdélyi museum fölállítására
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*) Életét terjedelmesen leírta Horányi. Memoria Hung P. I. és Nova 
Memoria P. I. — 2) Életét olvashatni Erdélyi Museum. II. füzetben 
1815. 8. ~  3) Majer halotti beszéd, p. 32. 33.
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12,500 ftot; a' tusnádi kárvallottaknak 3 ,000 ftot szentelt; 
Károlyfejórvárott a' sz. Ferencz rendi szerzetesek zárdáját δ 
épité fö l, a' gyergyó-szent-miklösi iskolára 2 ,5 0 0  ftot; 
a' brassói gymnasiumban újabban, 1843-ban, különösen a’ 
tanítók fizetésének gyarapítására 2,500 ftot; a' csiksom- 
lói szerzeteseknek 2 ,6 0 0 ftot; székesegyházának ékes egy
házi ruhákban mintegy 8 ,000 ftot; ugyanez évben kegyes 
czélokrá 27,682 ftot 54 krt, ’) Kolosvárott a* szegények 
dolgozó-házának 1,250 ftot; a’ gyergyó-szent-miklósi is
kolára 1845-ben ismét 2,500 ftot szentelt. — Vajda Ignácz- 
Hilár erdélyi tábori papfönök pedig, 1845-ben, az elag
gott papok intézetének tökéjét 250; a’ szegény mestere
két pedig 100 fial gyarapította; ugyanaz évben balás- 
telki Veszprémi Pál apát, kanonok és püspöki-helyettes, 
kegyes czélokrá 14,500 ftból álló alapítványt tett le, mellyet 
a’ püspök azon év September 14*kén meg is erősített. *)

i) Jlel. Név. 1844. 1. p. 398. — i) 2 * *) Az alapítvány a’ főt. károly fejér vári 
káptalan kezelésére van bízva, 5 * * *s 870 vtóftban megállapított kamatja 
pedig, következő· czélokrá szentelve: 1-szer 300 vtóft jut két, akár 
eredetére, akár erkölcseire nézve nemes, kükiillő-vármegyei kath. if
júnak ; az első deák iskolától kezdve, egész iskolai pályájok bevégez- 
teig ; sőt miután valamelly közhivatalba gyakornokul léptek még
két évig: ha t. i ezen idő lefolyása alatt nemcsak tanulások, hanem 
erkölcsi jó ma&ukviselete által is e’ kegyelemre méltók maradni tö
rekednek. 2-szor 300 vft jut a9 nagyérdemű alapító rokonai kozni
két kath. ifjúnak, hasonló módon, mint az első szám alatt említett
nek. 3-szor: 50 vft a9 k -fejérvári papnövelde azon, bármelly tanul
mányi osztályába járó, növendékének, kit az intézet negyedévi theo-
logjai, az elöljáróság megerősítésének hozzájárultával, legjobb egy
házi szellemű ’s előadásu szónoknak fognak elismerni; résztveendő
e’ megjutalmaztatásban mindaddig, mig más jelesebb által fölül nem
haladtatik. 4-szer: Δ9 k.-fejérvári és m-vásárhelyi tanodának 120 fi 
van kiszakítva olly formán« hogy az egyház iránti tisztelet, és em- 
ber-boldogitó erkölcsiség előmozdítására, mind a9 két tanodában, min
den osztályban jutalmaztassák az alapító által rendelt arányban egy- 
egy azon ifjak közül, kik az egyház iránti meleg buzgalomban, és 
a9 tiszta erkölcsiségben leginkább kitüntették magukat. 5-ször: 60 
vft az ezelőtt néhány évtizeddel a9 protestantismus kebeléből a9 kath. egy
ház üdvadó karjaiba visszatért magyar-igéni kisded nyáj szamára szen
teltetik; mellynek a9 lelkes nlapitp hajdan buzgó lelkipásztora volt, 
olly formán, hogy 30 vftot nyerjen a9 tanítói kötelességet is vivő 
énekész, a9 többi 30 ft ppdig az iskolába járóknak iskola- és ima
könyvek , papiros stb. megszerzésére van hagyva. 6-szor: A9 kamat 
(40 ftnyi) hátralevő része az alapítványt kezelő káptalani tag fárad·: 
ságának némi jutalmául van szánva/* Kel. Nty. 1845. 11. p. 206.



8 2 9

5. Győri püspökségben.

a) D a llo s, Széchényi, Grol, , Vilt,
Jurantes püspökök

Dallos Miklós győri püspök (1623—1630.), a’ pap* 
nevelő-intézetet 25,000 ftal alapító meg Győrött. A’ káp
talan, a’ bábom idők miatt, csak keyessel előbb, 1600- 
ban, költözött ide vissza.

Széchényi György győri püspök (1658—85.), ntóbb 
esztergomi érsek, Győrött következő nevezetes áldoza
tokat ’s alapítványokat tette: a'székesegyház fölépítésé
re 25 ,000  ftot; az ének-kar megalapítására 18,000 ftot; 
szent misékre 2 ,0 0 0 ftot; 1684-ben a’ növendékpapság in
tézetére 25,000 ftot; a’ Markovichféle alapítványhoz
5.000 ftot; a’ kórháznak 10,000 ftot; a' jezniták colle- 
giumára 70,000 ftot; ugyanitt a’ nemes ifjak neveltetési 
intézetére,a'convictusra 1684-ben 37,000 ftot; az elag
gott papok intézetére 30,000 ftot; a’ győri megyének, 
alaptőkéül, végrendeletig , 33,000 ftot; Szombathelyen, 
meliy ekkor a’ győri megyéhez tartozott, a’ templom-, 
és vár-épitésre 10,000 ftot; a’ káptalannak szent misékre
12.000 forintot slb .J)

Groll Adolf püspök (1733—43), a’ megyében sok 
helyen templomot, és plébániát építtetett, a’ lelki pász
torok segedelmére pedig, évenként 6,000 ftot szentelt. 2)

Gróf Zichy Ferencz püspök (1743—83.), a’ győri 
főtemplomot a’ mostani fényre emelte, a’ növendékpap
ság házát fölépité; a’ püspöki lakot, melly előbb a’ vár
igazgatók lakhelye volt, 33,000 fton Mária-Terezia ki
rálynétól visszaváltván, szinte fölépité; a’ megroncsolt 
várat is 35,000 fton szinte visszaváltván, azt helyreállil- 
talá. A ’ győri királyi academia épületére a’ felső eme
letet ö építtető, ugyanő a’ plébániákra évenként 6,000  
forintot szentelt.2)

Ai igyháil rend egyházi ltöráben,

?) Károlyi* Speculum Jaurin. Ecd. p. 105. etb. Magyar Plut. IV. könyv
végén. — Károlyi ugyanott p. 130. — 3) Károlyi ugyanott p.
J42. és Erdős oratio Funebr, 1784.
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Fengler József püspök (1787— 1802.) a’ szováthi 
templomot alapjából fölépité, a' plébániák fölsegélyésére 
ő is évenként 6,000 ftot szentelt; a' szegény iskolás- 
gyermekek taníttatására 2,000 ftot; egyházi ruhákra
1.000 ftot hagyott.

Vili József püspök (1806— 1814.), az alesperesi ke
rületeknek 20,000 ftot; ’s áltáljában kegyes és jótékony 
czélokra 100,000 ftot hagyott.')

Juranics Antal püspök jótékonyságának szinte több 
emlékét hagyta. Ö Himódon, Romándon, Csanakon, és 
Börsön uj templomokat építtetett; Szanyon, és Szige
tben plébániákat, több helyeken pedig népiskolákat nyi
tott. Szígethen tulajdon költségén kórházat állított.2)

b) Egyéb alap.
Bavilics Mátyás győri kanonok, a'győri papnevelő 

intézetre 2,000 ftot; Godics András kanonok, az elag
gott papok intézetének 10,550 ftot; Kelcz Imre győri 
kanonok a’ papnevelő-háznak 2,000 ftot; Lakner Péter 
Beő-Sárkányi plébános ezen templom, és iskolára 1802- 
ben 1,000 ftot; Ring János pomágyi plébános ezen egy
ház, és szegényei számára 1,000 ftot; Thöle Miklós plé
bános ugyan e’ czélra 1,000 ftot; Drezmitzer György 
soproni társas-káptalan kanonokja, végren d eletig , 1845- 
ben a’ győri belvárosi magyar kórháznak 1,000 ftot; 
a’ német kórháznak 1,000 ftot; a’ győri újvárosi bete
gek házának 1,000 ftot; a’ győri újvárosi templomnak
1.000 ftot; a’ leopoldina intézetnek 8,000 ftot; a’ se
best, és vimpáczi iskolára 500 ftot; a’ soproni sz. György 
templomnak 100 ftot; a’ sebesi templomnak 100 ftot; 
a’ soproni árvaháznak 100 ftot, a’ soproni beteg roes- 
terlegények intézetének 1 ,000 ftot.— Komendo Márton dla- 
kovári kanonok győri Sz.-Iván helységben, torony-épí
tésre és az órára 3,500 ftot szentelt.3) Pájer László győri I)

I) Kútfők Tud. Gy. 1820. IV. 20—26. 1. ős 1824. IV. köt. 66. lap. es 
Károlyi stb. — 2) Szaniszló Ferencz apát , ’s nagyváradi kanonok 
halotti beszédét Juranics fölött 1837; és Hírnök 1837. I. 5. Egyh. 
Tudósit. 1841. II. 9. sz. — 3) A’ hívek ezen jótéteményt örökíteni



kanonok és locsmándi főesperes, 1846. mart. 30-dikán, 
életének 73-dik évében, jobb életre költözvén által, vég- 
rendeletileg, kegyes czélokra 25,625 ftot hagyott, kü
lönösen a’ gyomoréi, koronczéi, gyirmóthi és abdai kö
zönségekben, a' népnevelés előmozdítására, 14,575 ftot; 
egyéb hazai intézetek- és szegényeknek pedig 810 ftot.

6 . Nagyváradi püspökségben.

a ) Bársonyt, Benkovich, C Kalatay , Miklósy,
Vurum, Laicsák püspökök alapítványai.

Nagyvárad, a’ mohácsi veszély ntán, sok viszontag
ságon ment keresztül; a’ püspökség javait többnyire ide
gen kezek bírták. A’ várat, mellyet a' 15-dik század
ban János püspök hatalmasan megesősilett, 1590-ben a' 
{örök haszontalan vita, de ntóbb 1660. annak mégis hódol
nia kellett, és csak 1692-ben szabadulhatott ki a’ török 
járom alul. Ezen idő alatt, és később, nevezetes alapít
ványokat teltek a’ buzgó püspökök és egyéb egyháziak, 
különösen; Bársonyi György nagyváradi püspök 1663- 
kán két kápolnát építvén, azt megalapító.')

Benkovich Ágoston püspök, ki előszer látá, a’ pusz
tulás után, e’ megyét 1699-ben, két tanítóra 6 ,0 0 0 ftot 
lett alapítványul, mellyet Leopold császár azon évben 
oklevelileg mégis erősített. 2)VA’ templom kettős tornyát 
δ építtet é föl, mellyre 7,000 ftnál többet költött, mikép 
ezt az építőmesterrel kötött egyezkedési levél bizonyít
ja. *) Végrendelelileg pedig kegyes czélokra 21,000  
forintot hagyott.4)

Gróf Csáky Imre, Benkovich utódja, a’ papnevelő- 
intézetre alapítványul 13,6000 ftot szentelt. I)

Ac egyházi pend egyházi hör ében. 331

akarván, hálajelül, a* délfeliili oldalba márvány emléket igtatának, 
aranyozott illy fölirattal: „Főtiszt. Komendo Márton ur diakovári 
székesegyház kanonokja, hittud. koszorús tanár, születéshelye iránti 
szeretetének emlékéül, Isten dicsőségére építtette. 1845/4

I) Pray Hier. P. II. p. 199. — 2) Keresztury Ep. Magnó-Varad. 
P. II. p. 270 — 3) Keresztury-Ugyanott 282. 1» — «) Keresztury 
ugyanott 274. 1.
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Kalatay Ferencz püspök (meghalt 1795.) Belénye- 
sen plébániát alapítván, templomot építtetett, ngy szinte 
Tenkinen, hol plébánia·, és iskola-házat emeltetett, va
lamint Gyires, Pocsaj, Várad·Olasz, Katona-Város, Csa
tár, Keserű, Toth-Telek, Szöllős, és Püspökiben is. A’ 
jé  czélokra, ’s a’ haza oltárára telt áldozatokban δ oily 
bőkezű volt, hogy jótéteményeit József császár szinte 
megsokalta.') Végrendeletileg 1800-ban az ügyefogyol- 
tak gyámolitására 2,000 ttot; a* plébániákra 4 ,0 0 0  ttot; 
ismét 1,000 ftot hagyott.

Miklósy Ferencz nagyváradi püspök, 1811-ben, be
tegek ápolására az irgalmas szerzetnek 7,000 ftot; a’ 
megye szükségeinek fodözésére 10,000 ftot; végrende
letileg pedig a’ megyei iskolák jobb karba helyeztetésére 
137,131 forintot.

Varam József nagyváradi püspök, a’ hajdan virág
zott, de a’ háborúk viszontagságai miatt megszűnt bihari 
plébániát 30,000 ftal ujonan megalapitá, a’ váradolaszi 
Orsuliták kolostorának nőnevelésre 3,000 ftot. Számos 
jótéteményeit, mellyeket utóbb mint nyitrai püspök telt, 
annak helyén számlálandjak elő.

Laicsák Ferencz püspök, ' magától sokat megtagad
va, csaknem hihetlen bőkezűséggel áldozott jótékony 
czélokra. ö  mielőtt kanonokká lett, kegyes lelkületét 
már az által is nyilvánította, hogy mint Püspöky Ferencz 
kanonok végrendeletének fölhaialmazottja, az elhagyotná- 
nyozott értéken felül maradt, és rendelkezésére bízott, 
tömegből, az 180s/H>an épült Biharmegyei kórházra 5,000 
ftot; a’ physikai iskola szükségére 1,000 ft; a’ fíókegy- 
házak fölsegélyésére 7,000 ft; az elemi iskolák alapítása, 
vagy jobb karba helyezésére 1,000 fi; az iskolás-gyer
mekeknek osztandó ajándékokra 1,000 [ftot fordított. 
1816-ban, még mint kanonok, az ínséggel küszködő 
szegények fölsegélyésére csaknem minden értékét szen
telte. Jótékony alapítványai ’s áldozatai különösen ezek: 
A’ tanulók ösztöndíjára 1828— 1842-ig 107,698 frl 35

i) Keresztnry Ep. Magno-Varad. P. II. p. J82.



kr.j mindkét nemű gyermekek neveltetésére 205,016 ft. 
2 3  krt; a' pártfogók nélkül szűkölködő szentegyházak 
segedelmére 740,551 ft 30 krt; önnön pártfogása alatti 
szentegyházak- és iskolákra 500,000 ítot; Debreczen 
város plebánia-templomának tornyaira 10,000 ltot; az 
orosházi templomra 3,489 ft 8 krt; a’ tasnád-szántóira
40 .000  ft 51 krt; a’ hossznpályira 12,000 ftot; az ér- 
keserüire 19,000 ft 4  krt; a’ gyomai kápolnára 2,000  
ftot; a’ sarkadira 12,225 ft 14 krt; a’ széplakira 5,947  
ft 19 krt; a’ székelyhídi torony megújítására 7,250 ftot; 
a' kapuczinusok kolostora, és templomának tűz utáni föl
építésére 31,874 frt 45 krt; a’ nagyváradi kálváriára
40.000 ftot; a' sz.-andrási templomtető megújítására
1.000 fto t;. a’ csabai villámülölte torony fölépítésére 
ljOOOflot; a’ puszta-szent-tornyai templomra 6,000 ftot; 
a’ sólyomkeöi, üveghutai templomra 5,000 ftot; a’ nagy
váradi temetői kápolna nagyobbitására 5297 ft 38 krt; 
a’ gyulai iskola lágasbitására 4,000 ftot; a’ sarkadi ple- 
bániaházra 1,226 ftot; a’ margittaira 7,613 ft 30 krt; 
a’ csabaira 2,000 ftot; a’ mezö-telegdi iskolára 2,000  
ftot; a’ bodonos-palakira 3,000 ftot; a’ derecskire 3,500  
ftot; a’ mező-berényire 2,200 ftot; a’ cholera-veszély
ben a’ szegények ápolására 50,000 ftot; a’ nagyváradi 
tűz által károsultak segedelmére 21,174 ft 30 krt; a’ 
a’ sághi kárvallottaknak 10,000 ftot; a’ lombard-velen- 
czeieknek 500 ftot; a’ tébolyodottak házára 2,000 ftol; 
Cobbet munkájának magyar kiadására 7,587 ft 30 krt; 
Sz.-Somlyon az iskolának két szobával nagyobbitására
1.000 ftot; Bikácson alapított káplán fizetésének javítá
sára alapul 1,866 ft 40 krt; Szilágy-Somlyón alapított 
tanító dijára 12,500 ftot; a’ nagyváradi mesterek fize
tésének javítására 29,241 ft 40 krt; a’ nagy károlyiakéra
15.000 ftot; a' nagykárolyi első isk. tanítói székének 
alapítására 10,000 ítot; a' nagyváradi kálvária őrjének 
1,666 ftot; ugyanott sz. misék, és predikácziók tartása 
végett 1,000 ftot; a’ temetői kápolnához alapul 5,000  
ftot; a’ főtemplomban a’ reggeli szent tanításokat tartó 
egyén fizetésének alapjaul 11 ,000 .ftot; a’ várad-velen-
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czei elemi iskola-mester fizetésének alapítására 8 ,333  ft 
20 krt; a' puszta-sz.-tornyaira 3,750 ftot; a’ mitroviczi 
templomra a' határszéleken 1,500 forintot; Romában az 
assisi szent Ferencz templomára 100 aranyat; szent Pál 
templomára 500 ftot; az endrödi iskola nagyobbitására 
400 ftot; a' nagykörösi templom harangjára, rosnyói 
megyében, 250 ftot; a’ marcziházi kápolna újítására 350 
ftol; a' mar omlóknak, és jernzsalemi missionariusoknak
1,250 ftot; a’ kér. sz. János kápolnájára, Selmecz mel
lett, 500 ftot; a’ szolnoki gymnasiumnak 500 ftot; a’
k. -ludányi templom harangjának öntésére 500 ftot; a’ 
kárvallott kardszagiak fölsegélyésére 3,000 ftot; a' be- 
sambi templomra 800 ftot szentelt. Végrendeletében pe
dig kővetkezőkről intézkedett: a’ megye kórházában is
teni tiszteletet végző ’s oktatással foglalkozó lelkipásztor 
fizetésére 3,000 ftot; a’ betegek ápolására 3 ,000 ftot; 
a’ szegény leányzók elemi oktatásával foglalkozó apá- 
czák kolostorának 3,000 ftot; a’ kapuczinus kolostornak, 
mellyben, elvonulva a’ világtól, végső napjait tölté, 2,000  
ftot; a’ rosnyói lelkipásztorok , és tanítók javára 3,000  
ftot; az ezen egyházmegyei lelkipásztorok, és tanítók 
fizetésének jobbítására 6,000 ftot; a’ növendékpapság 
intézetének 1,000 ftot; a’ szentirást magyarázó tanító 
fizetésének javítására ljOOO ftot; a’ székes templomnak
l ,  000 ftot; az elaggott, és nyugalmazott lelkipásztorok 
intézetének 1,000 ftot; a’ süketnémáknak 200 ftot; ősz- 
vesen 24,200 ftot pehgőpénzben. *)

b) .Egyéb alapítványok.
Gróf Dietrichstein Hannibal, szent jóbbról nevezett 

apát, 1801-ben a’ sz. jóbbi egyháznak 5 0 0 ftot; Edels- 
bacher Miklós nagyváradi kanonok 1803-ban a' várad- 
olaszi egyháznak 600 ftot; Keczer István makari ez. 
püspök, és nagyváradi kanonok, a’ lapispataki, peklini, 
ó-falui, és thuri egyházaknak 3,800 ftot; Konde László
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’) t*. Fejér György kir. tan, és nagyváradi kanonoknak Laicsák püspök 
fölött tartott beszédet a’ végső lapokon.



prépost, és nagyváradi kanonok, alapítványul a’ bold, 
szűz szobrára Várad-Olasziban 1 ,000 ftot; Riethaller Má
tyás kanonok 1811-ben a’ nagyváradi, mezö-telegdi, és 
miskei egyházakra 6,000 ftol; Simon János nagyváradi 
kanonok 1814-ben az érkeserüi egyháznak 400 ftot; Alapy 
János kanonok, 's kir. táblai praelatus, árva intézetre
48 ,000  ftot; GyöngyösyGyörgy kanonok, betegek ápo
lására az irgalmas szerzetnek 25,500 ftot; Némethy Ig- 
nácz nagyváradi kanonok az árvák nevelésére 1823-ban 
nagy öszveget hagyott, melly 1842-ben 103,278 flból 
állott; Püspöky Ferencz kanonok éltében több plébániát, 
iskola-házakat, és templomot épiltetétt; kevéssel holta 
elölt a’ bold, sziiz szobra föntartására 6,000 ftot; vég
r e n d e le t ig  pedig: szent misékre 500 ftot; szegények
nek 1,000 ftot; az elaggott papok intézetének 500 ftol; 
a’ növendékpapság intézetének 14,000 ftot; a’ székes
egyháznak 100 ftot; a’ váradi Orszolita apáczáknak 2,000  
ftot; a’ Salamonféle árvaháznak 2,000 ftot; a’ görög 
egyesült papnevelőháznak 600 ftot; a’ debreczeni kegy. 
isk. rendnek 2,000 ftot; a’ szent karesztröl nevezett 
kórháznak 5,000 ftot; a’ nagyváradi academiának 1,000 
ftot; a’ káplánok fizetése javítására 7,000 ftot; a’ me
gyében fölállítandó falusi iskolákra 10,000 ftot; gyer
mekek ajándékára ösztöndíjul 10,000 frt alapítványt. ') 
Salamon József kanonok egy árvaintézet alapítására nagy 
tökepénzt hagyott, melly 1842-ben 35,159 ftot telt. 
Jedlicska Antal kanonok a' keresztek, és szent képek 
föntartására 4,000 ftol; a’ nagyváradi megye szegényebb 
egyházai segedelmére 10,000 ftot; Láng Ferencz kano
nok árvák nevelésére 15,350 ftot; Molnár János kano
nok 1826-ban szinte az árvák nevelésére 20,500 ftot; 
a1 debreczeni tanulók ösztöndíjául 16,000 ftot; a’ sám
soni, és szilágy-csehi iskolákra 32,000 ftot; Tagen Já
nos ez. püspök, és nagyváradi kanonok egy harangot 
öntetett a’ debreczeni egyháznak 7,754 fton. Tessaro- 
vils Gábor kanonok az árvák intézetének 9,000 ftot. i)
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A niitrl· MlisAkttt

Fogarasy Mihály skuiari ez. püspök és nagyváradi ka· 
nonob 1846-ban a’ gyergyó-sz.-miklósi plébániának, mint
egy 5,000 ft értékű ékes egyházi öltözetet ajándéko
zott.— Egyéb alapítványokról, mellyek a’ nagyváradi fó- 
pásztorok, és kanonokok állal tétettek, még máshol^s fo
gunk emlékezni.

7. Nyitrai püspökségben.

a) Telegdy , M attyasovszky , E szterh ázy, Gusztinyi, 
Fuchs, Kluch , Vurum,Paluyyay püspökök alapítványaid

A’ nyitrai püspökség, kivált Bocskay lázadása alkal
mával, sok veszélynek vala kitétetve. Ennél fogva ezen idő
szak kezdetén, a’ fópásztorok az egyház java előmozdí
tására leginkább Nagyszombatban, mint ekkor legbiztosb 
helyen, tették alapítványaikat, mint: Telegdy János, 
Bosnyák István, Püsky János, Szelepcsényi György, 
Gabassőczy János, Korompay Péter püspökök, mikép 
annak helyén ezeket már említettük. Itt ez időből csak 
azt jegyezzük föl, hogy Telegdy János püspök 1628- 
ban, a’ káptalannak fekvő jószágot adományozott.1)

Mattyasovszky László nyitrai püspök (1696— 1705.), 
a' nyitrai papnevelő-intézetnek alapul 28,108 ftot; a' 
a' kath. egyházba tértek javára 4 ,300 ftot; a' püs
pöki jószágon levő egyházaknak 6,300 ftot hagyott.

Eszterházy Imre (1740—63.) püspök, Mocsonokon, 
Zsérén, Szombathelyen templomokat építtetett; a' nyit
rai főtemplomnak gazdag' készülelü egyházi öltözetet 
ajándékozott.

Gusztinyi János (1763— 1777.) kegyes intézetekre 
15,700 ftot hagyott.

Fuchs Xav. Ferencz (1787— 1804.) nyitrai püspök 
a' mocsonoki kórháznak 3,400 ftot; a' nyitrainak egy 
malom jövedelmét adta alapítványul. Ugyanannak 1,500 
ftot; az Orsulila apáczáknak, leánynovelősre, Nagyszom
batban 12,200 ftot; a’ pandorii egyháznak, és iskolának i)

eae

i) Gp. Nitriens. ei usque Praes, memoria, p. 357.



2 .0 0 0  ftol; Nyitrán a’ szegény tanuló-if|ak ösztöndíjául
16 .000  ltot. Ezeken kívül ugyan Nyitrán, később pedig, 
mint egri érsek, Egerben, még számos alapítványokat 
telt; jótékonyságának pedig csaknem páratlan neme az, 
hogy számos erkölcsi, 's vallásos könyveket, mikép ezt 
az irodalom tárgyalásában bővebben lesz alkalmunk látni, 
nagy költséggel nyomatott ki, és ingyen osztatott széjjel.

Utódja Kluch József (1808— 1826.) püspök, ke
gyes czélok-, és intézetekre sok ezerre menő alapítványt 
hagyott. Jordánszky, a' Kluch fölött tartott halotti be
szédéhez mellékelt érdekes jegyzetekben, róla illy képen 
emlékezik: „Életében közel hatszáz ezer forintot szen
telt állandó alapítványokra, u.m. templomok-, kápolnák-, 
's egyházi készületekre telt adakozásai és alapítványai 
állal· Csak maga azon templomi ékes ruha, mellyet a' 
nyitrai főtemplomnak ajándékozott 27,232 forintba ke
rült , a' növendékpapság intézetének 46,688 flot; a' ta
nuló ifjúságra élte 13 utolsó éveiben 60,058 ltot; nő
nevelésre 1819-ig 12,074 ftot; 1819-ben pedig állandó 
alapítványul az Orsulita apáczáknak Ugyané' végből
5.000 aranyat; ugyanannyit szentelt a* más vallásnak 
közt lakó szegényebb plebánusok, és iskolamestereknek; 
a' megyebeli egyéb plébániákra 1814-ben 30,000 ftot; 
a' vogyerádi egyház, és iskola alapítására 1821-ben 
11,600 ftot; két annyit fordított pedig ezeknek létreho
zására. A’ beszterczebányai megyének még 1810-ben
55.000 ftot;sz. József, és nép. sz.János oltárának elké
szítésére 52,000 ftot, föntartására pedig 500 aranyat; 
az esztergomi basilikára életében 12,000 ftot; végren- 
deletileg szinte 12,000 ftot; és 1,000 aranyat hagyott.“

Vururn József nyitrai püspök (1827— 1838.) a’ szlop- 
nai egyházat ujonépilé, Fölső-Porubán pedig a' plébáni
át 47,500 ftal megalapitá; a' nyitrai iskola alaptőkéjé
nek gyarapítására 2,000 ftot; a’ rajziskola fölállítására 
33,530 ftot; az ehhez szükséges épületre pedig 1,800  
ftot szentelt; Fuchs püspöknek az Orsulita apáczáknál 
telt alapítványát, melly idővel megcsökkent, kiegészité, 
valamint a' süket-némákra tett alapítványát is 3,437 ftal;
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Nyitramegye által alapittatott kórház tőkéjének gyara
pítására 5,000 ftot; ugyanitt a* szegények intézetének 
1,200 ftot szentelt. Solnán, Trencsén megyében, a’ je· 
zuiták' eg őri kolostorát megvevén, azt alkalmatosán el
készíttető, és itt 250,000 ftal árvanevelö intézetet ala
pított. A’ püspöki uradalomban levő, egyébkint már min
dennel jól ellátott kórházaknak, egyenként 125 ftot; 
egy újabb kórháznak, Nyitramegyében leendő alapítá
sára, 2 0 ,0 0 0 ftot; az elaggott papok intézetének 12,000  
ftot; ezeken kívül végrendeletileg nevezetes alapítvá
nyokat tett az egyházakra, a5 szegények, vakok és si
ketnémák intézetére, mellyeknek kielégítése után még 
fönmaradt tömegét, a’ plébániák, és szegény iskolamesterek 
jobb karba helyezése végett alaptőkéül kívánta fordittalni. ')

Palugyay Imre püspök, Nyitramegyében Negyeden, 
alkalmas iskolaházra közel 3 ,000 ftot, 1845-ben a’ bol- 
dogságos Szűz szobránál tartandó sz. misére alapítványul
3,250 ftot; a’ váczi káptalanban pedig egy kanonokság 
megalapítására 10,000 ftot szentelt. Egyéb nevezetes jó
téteményei- 's alapítványairól még a' következőkben te- 
endünk említést.

b) Egyéb alapítványok,
Bachó István rosinai plébános 1802-ben,J a’ rosinai 

plébániára 500 ftot; a’ turzófalvira 500 ftot;’ a’ dezsé- 
rire 500 ftot. Holly György nyitrai kanonok 1818-ban 
a’ puchói plébánia- és iskolára 450 ftot; Mészáros And
rás kanonok a’ várnai egyháznak, és szegényeknek 1,000 
ftot; Prileszky Béla kanonok a’ szegény tanuló-gyermekek 
ösztöndíjára 17,600 ftot; Schédy József kanonok 1828- 
ban Szakolczán tanuló ifjakra 4,000 ftot. Ezeken kívül 
nevezetes alapítványokat tellek kegyes czélokra e’ me
gyében : Nozdroviczky István vál. cathari püspök és nyit
rai kanonok, Lehóczky András, Nejedly József, Po- 
rubszky György, Fricsovszky Ferencz, Rácsay János, 
Ladislaides János nyitrai kanonok.

3 3 8  Am iM · Mieralut.

i) L. Halotti beszédek. Szaniszló Ferencz nagyváradi, és Farkas Imre
székesfejérvári kanonokok stb. által 1838.



8. Pécsi püspökségben.

I )  K lim ó ,Királyi Szepesi/, Scitovsziy püspökök
alapítványai.

A ’ pécsi megye, a’ török által ejtett sebeit sok 
időre gyógyíthatta. Radonay Mátyás püspök, Kecskeméfy 
Jánoshoz 1700-ban intézett levelében keservesen panasz
kodik, hogy háromszáz hatvanhárom helységnek nem 
tnd lelkipásztort adni. „Magamnak, úgymond, az én 
pécsi püspökségemben kivánlatnának mostan háromszáz 
hatvan három plebánussim, de hol vegyienr, és mivel 
taníttassam, holott immár tizen négi egész esztendeigh 
engem heában üldözd ellenségim miatt sokszor égi falat 
Kenierem nem lelt volna, ha Isten eö szent felsége di
csőséges szent Péter apostollal, ’s több menniey Pátro- 
nussimmal csodálatos képpen sokszor nem tartottak vol
na.“ ') A’ sérveket csak a’ lelkes főpásztorok buzgal
mának sikerült idővel orvosolhatni.

Klimó György püspök (1751— 1777.) apostoli buz
galma ezen sebek orvoslásában sokat fáradott.Ö alatta számos 
egyházak, plébániák emelkedtek, mellyekre értékének 
nagy részét áldozta.2) A’ székes templomnak, drága egy
házi öltözeteken kívül, 70,000 ft értékű szentségtartót 
ajándékozott; a’ papnevelő-intézet alaptőkéjét 25,000  
ftal gyarapította, és egy , általa állított, papiros-malom 
állandó jövedelmét adta. 1765-ben a' káptalan egy ka- 
nonoksággal szaporittálván, az őrkanonok jövedelmét
4,000 ft tőkepénz letételével gyarapította. Klímának ma
gas erényeit többen jelesen festették már, ’s ezek közt 
Fessler, Magyarország történetírásában.

Király József (1807— 1825.) püspök a’ közjóra ne
vezetes alapítványokat hagyott. A’ mohácsi szerencsét
len ütközet emlékének megölésére 3,000 fi tőkepénzt 
szentelt; a’ tanuló-ifjak nevelésére pedig 207,000 ftot, 
melly ns Komárommegye feiügyelése ’s a’ pannonhalmi
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sz. Benedeklek kezelése alatt vagyon; az esztergomi 
főtemplom építésére szinte nagy öszveg pénzt szentelt.

Báró Szepesy Ignácz püspök (1828— 1838.) ala· 
pilványai, mikép élelirásdban terjedelmesen olvashatni, ') 
több százezerre mennek, mellyeket 6 a' haza oltárára 
bökezüleg telt le. A1 szentirás magyar fordítását elké
szítvén, azt mintegy 30,000 fi költséggel kínyomali, 
és a' megyéknek szélküldözé; a' remete szent Pál el
hagyatott kolostorát 30,000 tton megvevén, annak fő
iskolává leendő elkészítésére 75,000 flot áldozott,-gya
rapítván azt természeti és mathem. mnseummal, állandó 
alapítására pedig 251,000 ftot, a' könyvnyomda fölállí
tására pedig 50,000 ftot szentelt; Ezeken kívül több 
helyeken templomokat, iskolákat épített, ’s bökezüleg 
alapított Jólelteiben emléke élni fog késő nemzedékig.

Nagykéri Scilovszky János püspök, bőkezű adako
zásaival a’ m egyéi, és hazánkat szinte elárasztja. A’ 
népnevelés hatalmas pártfogót, a' szegények ’s ügyefo- 
gyotlak irgalmas jótevőt tiszteinek benne. E’ tekintetben 
mi, nyilvános lapok nyomán, csak a' következőket je
gyezzük itt föl. Tolnán, a’ nevelés előmozdítása végett, 
két tanító fizetésére, alapítványul 7,500 ftot tett le. Tol
namegyének, az őrültek sorsa enyhítésére, 2 ,500  ftot; 
a’ rabok számára, hogy az erkölcsiségben és -vallásos
ságban oktatást nyerjenek, ’s nekik isteni szolgálat tar
tassák 3,250 ftot; a’ bonyhádi kórháznak 500 flot.Bát- 
laszéken a’ tanító fizetésére alapul 3,250 ftot; az iskola 
épületre 500 ftot; Földváron állítandó iskolára 7,500 
ftol; Pécsett a’ koldulás megszüntetésére 7,500 flot; a’ 
pécsi rabok javára, hogy nekik isteni szolgálat tarlas- 
sék 2,500 flot; a’ levelyi, és győrei templomokra 5,000 
ftot; az elaggott papok intézetének 7,500 ftot; ugyan
erre, és ekkor a’ ns káptalan is 4 ,500 ftot adakozott; 
a' rosnyói károsultaknak, különösen az iskola, ’s kórház 
helyreállítására 7,500 ftot; a’ pécsváradi kerülelbeli is
kolamesterek javára 2,500 ftot, hogy annak kamatjából

L. Egyházi Beszédeit kiadta Fehler Antal által 1. kötet. Pécs 1839.8r.



az elaggott tanítók és özvegyek részesüljenek; 1846-ban 
Tolnán építendő iskolaházra 1,000 ttot; több helységek
ben iskola javításra vagy nagyobbiiásra 1,220 ftot; a’ 
harkanovczei iskolamester fizetésének alapítására 2,500  
ftot; a' pécsi polgári kórháznak 2,500 ttot, ’s ezt Jó
zsef nádor félszázados ünnepének emlékére; Pécsett a’ 
budai külváros elemi tanodájára 2,500 ftot; a’ szigeti 
külvároséra szinte 2,500 ftot; egy njon állított elemi 
iskolára 1,000 fto t; ' a’ kisdedóvó intézetnek 500 ftot; 
az irgalmasok kórházának 500 ftot; a’ városi rabok er
kölcsi oktatására 1,000 ftot; a’ temetőben építendő ká
polnára 500 ftot; ezeken kívül évenként a’ mesterképző 
intézetbeli, és bír. tanodabeli szorgalmas ifjaknak ösz
töndíjéi 1,200 pforinlig; a’ megyebéli falusi iskolákra, 
egyházi látogatása alkalmával, szinte több ezreket tett 
már örökös alapítványuk

b) Egyéb alapítványok.
Kerticza Máté, boszniai püspök, a’ pécsi káptalan

nak 1,000 ftot; KIqsz Lajos a’ növendékpapság lelki- 
igazgatója 1801-ben 200 flol;Pelbeő János drivesti ez. 
püspök és pécsi kanonok, kegyes czélokra, alapítványul, 
hagyott 40,000 ftot; Hubert Mihály lancsuki plébános, 
a’ szegények fölsegélyésére alapítványul 2,000 ftot; 
Keszthelyi György pécsi kanonok, a’ szegényebb egy
házak- és iskolákra 1,100 ftot; Paffén Ignácz kanonok 
a’ káptalani uradalomban levő árvák és özvegyek fölse
gélyésére 20,000 ftot; Tűzkő Sándor ozorai plébános, 
az ozorai iskolára 1834-ben 2 ,000 ftot; Foitli Henrik 
kanonok a’ káptalan azon jobbágyainak fölsegélyésére, 
kik dögvész, Vagy más szerencsétlenség által marháikat 
elvesztik 14,200 ftot; Benevics Pál döbröközi plébános, 
a’ döbröközi egyháznak 500 ftot; a’ vásáros-dombóinak 
500 ftot; a* döbröközi szegényeknek tulajdon házát,, és 
alapul 1,000 ftot; a’ vásáros-dombói szegényeknek 750  
ftot; az elaggott papok intézetének 500 ltot; a' váczi 
siketnémáknak 250 ltot; a’ magyar academiának *250 
ftot; a’ capuczinus szerzetes atyák kolostorának Budán
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500 ltot; széni-misékre 1,750 ftot; a' döbröhözi isko
lára 1,000 flot; (hogy kamatjából évenként a' szegé
nyebb gyermekeknek iskola-könyv vétessék); a' szeg- 
szárdi örültek házának 6,000 ftot; Miskolczy András 
pécsi nagy prépost (meghalt 1843. oct. 8-kán) még 
életében számos jótéteményei által magának dicső érde
meket szerzett: ugyanis Ja’ bicsérdi templomra 27,000 
ftot szentelt; végrendeletében pedig hagyott a’ pécs- 
megyei elaggott papok intézetének 1,000 ftot; a* pécsi 
irgalmas-barátoknak 1,000 fl;pécsmegye azon pénztárának, 
mellyböl a' beteg káplánok segítséget nyernek 1,000 
ftot; a' pécsi sz. ferencziek kolostorának 1,000 ftot; a' 
pécsi polgári kórháznak 1,000 ftot; a'pécsi szegények, 
vagy ulczai koldulást megszüntető, intézetének 1 ,000 ftot; 
ösztöndíjul hat, Pécsett iskolában járó, deáknak 10,000 
ftot; Pécsett a' mesterképző intézetbelí öt szorgalmas és 
erkölcsös ifjú állandó segedelmére 5,000 ftot; a' gárei 
iskola számára 1,000 ftot; Foith kanonoknak fönebb em
lített amaz alapítványához, mellyböl a' marháikban kárt 
szenvedett jobbágyok segedelmet nyernek 1,000 ftot; 
PalTán kanonok azon alapítványához, mellyböl a' kápta
lani lisztek, és szolgák özvegyei, és árvái segiltetnek
1,000 ftot; a' pécsi fötemplomi hangászok özvegyei, ’s 
árvái pénztárának 500 ftot; a’ vakok, sikelnémák ésté- 
bolyodoltak intézetének, egyenként 250 ftot; a’ pécsi 
academiai templomnak 2,500 ftot; a’ szegények intéze
tének 1,000 ftot. Juranics László pécsi kanonok. Zrínyi 
Miklós hősi halálának Szigetvárban évlordulali megün
neplésére 2,500 ftot alapítványul. Továbbá a* megyebeli 
papság által még kővetkező alapítványok tétettek: Mihe- 
lits János, mucsii plébános, az egyháznak 1,000 ftot, 
az iskolának 600 ftot; Németh Pál tamási plébános és 
alesperes, kegyes czélokra 9,000 ftot; fönmaradt va
gyonának egy részét a’ pécsi irgalmas szerzetnek, má
sik részét pedig a’ plébániának hagyván. Perger Zacha
rias, egykor szalalnaki, később babarczi plébános, vég
rendelete szerint, álalános örökösévé a’ pécsi irgalmas 
szerzetet telte, ’s illykep 40,000 ftot hagyván a’ sinlődé



em beriség javára, második alapitó gyanánt liszteltetik. 
Molnár József zombai plébános szent misékre 200 ftot; 
Kovácsovich Ignácz barkanovczei plébános, ngyanezen 
egyháznak 3,000 ftot. Ujváry Ferencz szakályi plébános, 
szent misékre 600 ftol; az iskolamester fizetése gyara
pítására 500 ftot; Meichlbeck tolhkeszii plébános, ke
g y es  czélokra hagyott 1,400 ftot; Peldiányi János len
gyelt plébános, ugyanez egyháznak 400 ftot; Dőry Gá
bor czimzetes kanonok, szent misékre és a' szegények
nek 400  ftot; Volf Imre parii plébános, iskolát 1832- 
ben maga építvén, föntarlásaul (600 (tot hagyott; Ge
lencsér József alesperes és plébános (meghalt 1845. 
oct. 12-dikén, életének 82-dik évében) végakaratának 
erejénél fogva, hagyott a' pécsi irgalmas szerzetnek egy  
ágy fölállítására 2,000 ftot; a'leveli egyháznak, melly- 
ben hosszú évek során át hirdette Isten igéjét 1,000  
ftot; a' teveli szegényeknek 100 ftot; az amerikai mis- 
sióknak 100 ftot; iskolai könyvekre 80 ftot, mind pen- 
göpénzben.

9. Váczi püspökségben.
a) Nagy falvai, Zottgor, BaloghDvornikovich, Esz
ter házy, Kollonick, Althán,Kámánházy és

püspökök alapítványai.
Midőn a' törökjárom alul 1684 ben Vácz kiszabadult, 

itt minden le vala rombolva, ’s csak a’ gyászos düle- 
dékek hirdették a’ fölötte elvonult sorsnak mostoha csa
pását; később, midőn némikép újólag épölni kezdett, 
1710-ben a’ Rákóczytól kihít lengyelek állal ismét egé
szen fölégettetett. Idő kellett tehát, míg súlyos sérvei
ből fölgyógyuljon. A’ föpásztorok ez időben az egyházi 
férfiak neveltetése végett, leginkább Nagyszombatban 
tették le alapítványaikat. így  Nagyfalvay György váczi 
püspök (1636— 1 6 3 8 ) a’ növendékpapság nevelésére
8 ,500  ft alapítványt telt le. Zongor ’Sigmond váczi 
(1655 .), majd később nagyváradi püspök, a' váczmegyei 
szegényebb lelkészek számára alapítványul 2,500 ftot; 
Balogh Miklós váczi püspök (1685—89.) a’ szent Adal-

A* egfluíil rend egyházi kOrehen. 343
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bériről nevezőit nagyszombati papnevelő-intézetben, me
gyéje növendékeinek neveltetésére 1,000 ftot; ugyan 
az itteni szegények számára 800 ftot) a' szent István
ról nevezett papnevelő-háznak 50 Ttot, a’ kórháznak 120 
ftot, az egyháznak pedig 225 ltot hagyott, Dvorniko- 
vich püspök (1689— 1705.) Balogh utódja, állított elő
ször, a’ török kiűzetése után, Váczon plébániát. A’ vá- 
czi növendékeknek, Nagyszombatban nevelésére, 6,000 
ft alapítványt tett le ,  a' szent Domonkos rendének ko
lostorát pedig Váczon 25,000 fial alapitá m eg, a' szé
kes-templomot is ö épületé. Gróf Eszterházy Imre püspök 
(1706— 1708.) a’ bugyii plébánia alapítására 1 ,000 ftot; 
Gróf Kollonich ’Sigmand püspök Váczon a' kegyes rendi 
szerzetet 24,000 fton alapitá meg, egyszersmind a’ lcl- 
kipásztorság gondját is ezen szerzetre bízván; továbbá 
a' növendékpapok intézetének 1,000 ftot; gróf Álthán 
Mibály-Fridrik püspök (1718— 1734.) ugyan a’ növen
dékpapok intézetének 2,000 ftot; gróf Álthán Miklós- 
Károly (1734— 1750.) ugyanazon intézetnek évenként 
950 ftot; gróf Migazzi Kristóf bibornok-püspök (1756.) 
az árvák nevelésére, és a’ kath. bitre tértek fölsegé- 
lyésére 56,000 ftot; Kámánhány László püspök kegyes 
alapítványokra 2,779 ftot szentelt. GrófNádasdy Ferencz 
püspök, jelenleg kalocsai érsek, ö excja, miután püspök
ségének éveiben több ezerekből álló jótékony alapítvá
nyokat tett, ( ’s ezek közt: a’ szerencsétlen sinlődők java, 
az őrültek háza fölállítására, tetemes áldozattal, 40,000 
fton a’ váczi roppant országos épületet m egvevé, mit 
1836-ban az országosan egybegyült kk . és rr. is hálá
san elismertek, és emlékül a’ 42-dik törvény-czikkbe 
igtatlak,) 1845-ben a’ váczi megye javára következő ne
vezetes alapítványokat telte, a )  5,000 vft a’ védnök 
nélküli egyházak, és paplakok fönlarlása-, és kijavítá
sára; b) 5 ,000 vft a’ püspöki szabad adományzási sze
gényebb, ’s főleg liókegyházak belső szükségeinek fe
dezésére, ’s nevezetesen: szent edények- és öltönyök- 
keli ellátására; c)  5,000 vft olly plébánosok fölsegélyé· 
sére, kik valamelly szerencsétlenség által vagyonúkban
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tetemesen megfogyatkoztak; jótékonyságában évenfcint 
csak egy személy részesülend; d j  5 ,000 vft a’ szőkébb 
jövedelmű bápláni állomásokon működő, vagy huzamósb 
betegségben sinlődő, *s magukat dicséretesen kitüntető 
segédpapok sorsának némi javítására; jótékonyságát éven· 
kint három egyén élvezendi. 5 ,000 vft az elaggott 
papok intézete pénzalapjának növelésére; olly kikötés
s e l,  hogy kamatjaiból évenkint három olly egyén nyer
jen pótlékot, kinek nyomasztó körülményei, vagy nya
valyás állapota azt leginkább igénylik, f )  8,845 ft 25 
krt olly czélból, hogy ezen öszveg kamatjainak két har
madát a’ papnevelő intézet elöljárói, egyenlő részletek
ben, a’ harmadikat pedig a’ pálya végzett növendékek 
nyerjék; g )  2,500 vft a’ nepotnuki szent János, és Űr
nap ünnepének nyolczada alatt, a’ székesegyházban tar
tami szokott, 's fogadott ájlatosság ünnepélyesbilósére, 
jótékonyságát azon kanonok urakra árasztandja. kik az 
érintett ájtatosságokon személyesen megjelenendnek; AJ
5 ,000  vft egy ágyra, a' váczi irgalmas-szerzet kórhá
zában; i j  6,000 vft egy növendék segedelmére a'pesti 
vakok intézetében; 's végre A) 5,000 vft egy növen
dék neveltetésére a' váczi siketnémák intézetében. E' két 
utolsó pont alatti alapítványnál, a’ kijelelési jogot az 
alapiló, holta után, a'váczi püspökre, ennek pedig nem 
létében, a' káptalan összes testületére kívánta állandóan 
átruházni, jótékonyságában pedig csak megyebeliek ré
szesülhetnek , kik közt a' püspöki-uradalom tiszteinek, és 
váczi jobbágyainak gyermekei elsőséggel birandnak. — 
Ezen alapítványoknál azonban még nem lelt határt a' 
széplelkü főpásztor bőkezűsége; kiterjesztő ö azt egyéb 
jótékony intézetekre is; igy a' helybéli szegények inté
zetének pénz-alapját 1,000; a’ városi kórháznak tőkéjét 
pedig 200 fial nevelte; végre a' buzgó püspök arról 
sem felelkezelt m eg, kihez őt főpászlorkodása alatt, a' 
legszorosabb szellemi kötelék csatold, tudnillik szeplő
telen jegyeséről, a' váczi székesegyházról, mellynek 
emlékül egy violaszinü egyházi diszöllözetct, fehér ne-

Az eiyliáal n n i  egykázl kürében.
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mii egyházi öltözetek szerzésére pedig 822 forint 36 
krajczárt ajándékozott.')

d) Egyéb alapítványok.
Berk ess András, váczi első prépost, a'törökök ki

űzetése, és 1700-ban a' káptalannak visszaállítása ntán, 
az elaggott papok fölsegélyésére 2,000 ftot; a’ szegény 
tanulókra 1,000 ftot; a' kegyes isk. rendnek 100  ftot; 
a' növendékpapok intézetének 400 ftot; a' székesegy
háznak 500 ftot; a' pirtói egyháznak 400 ftot; a' hat
vaninak egy malmot; a' káliói, verseghi, bujáki, és 
kürlhinek egyenként 250 ftot. — Bendö István, váczi 
első plébános, Dvornikovich püspök alatt, a' falusi plé
bániákra 244 ftot; Győré János váczi kanonok, a’ szé
kesegyházra 400 ftot; Arbay János váczi prépost, a’ 
váczi kórháznak 500 ftot; az üllői egyháznak 400  ftot; 
a' váczi székesegyháznak 500 ftot; a’ szegény tanulók
nak 500 ftot; a’ kegyes rendnek 500 ftot; a’ megye
beli plébániáknak 1,200 ftot; a’ növ. papság intézetének 
101 ftol; a’ szegények fölsegélyésére 1,250 ftot; Szap
panisi Márton prépost a' tanulók ösztöndíjára 4 ,000 ftot; 
az árvák, és özvegyek fölsegélyésére 1,200 ftot; Mo- 
csányi Máté, a'növ. papok intézetének 280 ftot; a’ szé
kesegyháznak 500 ftot; falusi plébániáknak 850 ftot. 
Drasits József plébános a* szegényeknek és árváknak 
200 ftot. Kálló Ferencz kanonok a '‘váczi növ. papság 
intézetének 4,000 ftot; a’ kegyes isk. rendnek 5,000 
ftot; a' székesegyháznak 1,000 ftot; az elaggott papok 
intézetének 1 ,0 0 0 ftot; a’ verseghi egyháznak 500 ftol; 
a' szöllösi, és kökényest egyházaknak 400 ftot; a* sze
gényeknek 50 ftot; Yirágh György a’ heredi, és tósze- 
ghi egyházaknak 200 ftot; Odoly János nagykátai plé
bános, a’ nagykátai egyháznak 184 ftot. Ujfalnsy Tóbiás, 
váczi kanonok, a' székesegyháznak 300 ftot; a' falusi 
plébániáknak 110 ftot; a' megye pénztárának 150 ftot. 
Thury Pál a’ növendékpapok intézetének 100 ftot; a’ 1

1) Kel. Név. 1945. I. 427. I.



fogtok kiváltására 1,000 ftot; az elaggott papok inté
zetének 500 ftol; a' falusi plébániáknak 410 ftot; a’ 
kórházak-, és tanulóknak 95 ftot. Hanovcsik Pál egy
házi öltözetek beszerzésére 891 ftot; a’ székesegyház
nak 430 ftot; a’ berczeli egyháznak 500 ftot; a' növ. 
papok intézetének 300 ftot; Laokasz Ferencz kanonok 
a’ növendékpapok intézetének 1,000 ftot; egy kanonok- 
ság alapítására 22,000 ftot; Mártonyi Pál kanonok, a' 
váczi kórháznak 6,111 ftot; a’ házi szegények fölsegé- 
lyésére 912 ftot; a'káptalani káplánok fizetésére 1,000 
ftot; szegény tanulók ösztöndíjára 1,000 /tol; Petrányi 
János plébános, a’ növendékpapok intézetének 3,000 ftol; 
a’ szenl-lászlói, és valkói fiókegyházaknak 800 ftol; 
'Bálinlffy Péter egy papi növendék nevelésére 3 ,000 ftot; 
Farkas Mihály kanonok, a'növ. papok intézetének 1,000  
ftot; Vazl János ugyanannak 700 Hot; Schmidt Gode- 
frid ugyanannak 1,000 ftot; Szikoray Miklós plébános 
a* megtértek segedelmére 200 (tot; a’ szegény tanulók 
javára 500 ftot; a’ szegényebb plébániáknak 400 ftol; 
az elaggott papok intézetének 100 ftot; a' székesegy
háznak 200 ftot; a’ megyei templomoknak 820· fto l; ár
vák, és özvegyek segedelmezésére 100 ftol; a' növen
dékpapság intézetére 1.500 ftot; egy beteg ápolására az 
irga!más-szerzetnél 500 ftot; Türjei Ferencz a’ herédi 
egyháznak 3,000 ftot; Kardos János a’ megyebeli egy
házaknak 500 ftot. Maszar András, prépost, a’ hatvani 
egyháznak 400 ftot; Tamasovich Ádám, és Figuli Jó
zsef a’ megyei egyházaknak 450 ltot; Fábián István ka
nonok egy papi növendék nevelésére 3,000 flot; az egy
házaknak 300 ftot; Belkovils István kanonok a’ kisut- 
szaujhelyi iskolára 1,000 ftot ,Említendő itt még amaz 
alapítvány, mellyel közelebbi években telt méltóságos 
Palugyai Imre nyitrai püspök. Miután tudnillik a' fönebb 
említ élt Leokasz kanonok által egy kanonokságra telt 
alapítvány, a’ pénzcsökkenés által annyira alászállolt, 
hogy 1836-ban, legfelsőbb intézkedésnél fogva, ezen 
káptalani szók mindaddig ürességben hagyatni rcndelle- 
telt, — míg a’ tőke maga magát kellő állásra nem ne-
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velendi, mihez évek kivánlattak volna, Palugyai Imre 
nyitrai püspök ő méltósága tehát, mint egykor a* váczi 
káptalan tagja, ama káptalani szék megalapítására, mi
kép «z 1844-ben hálásan elismertetett, 10,000 flot ál
dozott, mellyhez gróf Nádasdy Ferencz püspök még
2,500 flot; Sághy Mihály vál. püspök, és váczi nagy
prépost pedig 500 ftot adlak.')

10 . Veszprémi püspökségben.
&]) Voltra,Eszterházy, Biró, , Bajzáik, Kur-

bélyi, Kopácsy püspökök .
Veszprémmegye föpászlorai, a’ papi növendékek 

nevelése végett, elöszer Nagyszombatban tevének ala
pítványokat, hová a' tizenhetedik, ’s ezt kővető század 
elején, az országból számosán sereglellek. Itt tettek e’ 
végből alapítványt Bosnyák István, (1642— 1644.); Sze- 
lepcsényi György (1644— 1647.) és Széchényi György 
(1649— 1658.) veszprémi püspökök, ez utóbbiak később 
esztergomi érsekek. Első, ki a’ veszprémi növendékpap
ság intézetére, Veszprémben, tett alapítványt, gróf 
Volkra János-Olto püspök való (1710— 1715.), ki erre
20.000 ftot szentelt, ugyanő a’ kegyes iskolai rendet 
1711-ben itt megalapítván, annak jövedelmét később még 
gyarapitandó, 8 ,500 ft alapot tett le. Utódja gróf Esz
terházy Imre (1723.) a’ veszprémi székesegyházat épit- 
leté roppant költséggel; Bíró Márton (1750.) pedig a’ 
növendékpapság intézetét.2) Bírónak utódja, nagymányai 
Koller Ignácz, több nevezetes alapítványban és jótéte
ményben hagyta főn emlékét. Ö Egerszeghen templomot 
építtetett, a’ veszprémi székestemplomnak hat ezüst 
gyertyalortót, és 8 ,000 ftot; az árvák ápolása végett 
4,900 ftot; a’ növendékpapság intézetének gyarapítására
10.000 ftol; 8’ kegyes isk. rendnek 400 ftot; az ügye- 
fogyotlak folsegélyésére 1 ,0 0 0 flot, a’ kórháznak 8,000 
ftot; évfordulati szent misék tartására 1,000 ftot; a’ sz.

*) Rel. Név. 1844. I. p. 45. — 2j Turóczy László Hung, suis 
gibus p. 30.

cum re-



Feroncz rendi szerzetnek 500 (lot hagyott. Utódja Baj· 
záth József püspök temérdek jótékony alapítványai állal, 
a’ késő maradék előtt is emlékét nevezetessé tette. 
1780-ban a’ szegény tanulók fölsegélyésére 6,000 ftot; 
1798. januar 30-kán, a’ szegények ápolására 150,000  
ftot; továbbá a’ veszprémi, eösi, hagymáskéri, város- 
lödi, kislödi, rendeki, sümeghi, tapolczai, szent-békal- 
lai, alsó-páhoki, nyirádi, csehi, monostor-apátbi, csicsói, 
karádi, kisbári, csökölyi, acsai, török-koppányi, andacsi, 
és szántói plébániákra, egyenként ezer, 's igy ösvesen
21.000 ftot; egyéb plébániák segedelmére 20,000 ftot; 
az alesperestségeknek 12,000 ftol; a' székesegyháznak, 
és a' szent-annai egyháznak, egyházi ruhák beszerzésére,
2.000 ftot; a'veszprémi káptalannak 1,000 ftot; az isz- 
ka-szentgyörgyi egyháznak 3,300 ftot; a’ főn elszám- 
lált plébániákban létező iskoláknak jobb karba helyezte
tésére, alapítványul 10,500 (tot; az iszka-szentgyörgyi 
iskolára 1,200 ftot; a’ vesprémi káptalannak ismét 4,000  
(tol; a' veszprémi székesegyház szükségeinek födözé- 
sére 1801. September 2-kán 5,000 ftot szentelt. Kur- 
bélyi György veszprémi püspök (1 8 2 1 )  Somogybán lé
tesítendő iskolára 10,000 ftot; az elaggott papok inté
zetének 2,000 ftot; az őrültek számára állítandó inté
zetnek 4 ,000 ftot; továbbá a' templomok, iskolák, és 
egyéb közhasznú czélokra ötszázezer forintnál többet, 
a' franczia háború alkalmával pedig a' közszükség fede
zésére 120,000 ftot szentelt. — Kopácsy József, a' ma
gyar egyház boldog emlékű papnádora, veszprémi fő- 
pásztorkodása alatt szinte nevezetes alapítványokkal gya
rapította e' megye jóllétét. A' kaposvári iskola alapítá
sára 6 ,000 ftot; a' tanulók fölsegélyésére Veszprémben
5 .000  ftot; a’ tanító fizetésének gyarapítására 5,000  
ftot; a' veszprémi nemes káptalan kezelése alatti alapít
ványok pénztárának, mellyből a' szükebb jövedelmű lel
kipásztorok, iskolamesterek, árvák, stb. segedelmet kap
nak 10,000 (tot szentelt. Egyéb nevezetes alapítványait, 
njabb időből, az esztergomi alapítványokról szóló czik- 
kekben már említettük. — Gróf Zichy Domonkos vesz
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prémi püspök (1842.) a* népnevelés előmozdítására ala
pítványul, 1,000 ftot; a’ városlödieknek, egyéb kegyes 
adományain kívül, 1846-ban 1,000 ftot; Szönyön pedig 
már előbb jeles iskolát építtetett.

b) Egyéb alapítványok·
Dervarils György veszprémi kanonok, a' megyei 

pénztárnak 1,000 ftot; Nagy Pál prépost az iskolákra 
1,Q00 ftol; Zsolnay Dávid czimzeles püspök, veszprémi 
nagyprépost, és Hornyik János kanonok, az úgy ne
vezett Da vidícum árvanevelő intézetet alapiták, mellynek 
tőkéje 1842-ben tett 250,000 ftot. Még több jeles ala- 
pitványozó egyháziakat is számlál ezen püspöki megye, 
kiknek hagyományaiból keletkezett a' nemes káptalan 
kezelése alatt levő ’s 1842-ben 375,674 ftot tevő ösz- 
v eg , melly az egyházak, megyei iskolák fölsegéiyé- 
sére vagyon szentelve.

11. Z&gribi püspökségben.
a) Monoszlóy, Verhovácz, Alagovuh, Haulik püspö

kök alapítványai.
Zágrábmegye lelkes főpászlorai, a’ legsanyarnbb 

idők közt is , noha jövedelmeiket be nem hajthatók, el
lenség kezébe lévén birtokaik nagy része, mégis tehet
ségűkhez képest, jótékony alapítványokat tenni meg nem 
szűntek. Monoszlóy János püspök, 1584 ben tett vég
rendelete szerint, mellyet Rudolf császár azon év nov. 
12-kén Prágában megerősített, a’ következő alapítvá
nyokat hagyta. A’ folytonos háborít miatt sok költséggel 
terhelt Rudolf császár ’s királynak, a’ közszükségek fe
dezésére, 200 nagyobb aranyat, és nagy értékű ezüst 
kincset; a’ végvárak erősítésére 3 ,0 0 0 ftot; Breszt erő
sítésére 1,000 ftot; a’ Bolognában tanuló magyar ifjak 
javára 800 ftot; a’ székesegyház szükségeinek fedezé
sére 200 magyar forintot; azon horvát tanuló ifjaknak, 
kik a’ magyar nyelv tanulásában magukat kitüntetik 200 
ftot hagyott. — Nevezetes alapítványokat tettek még ez
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időben Bratulich Simon (1603— 1611.), Borkovich Márton 
(1 6 6 8 .) , Branyuk György (1 7 2 3 - 1 7 4 7 .) ,  báró Klobu- 
siczky Ferencz (1748.), Gallynf József (1772.) püspö
kök, mikép egyesekről még máshol is szó forduland 
elő. Az újabb korban fényes alapítványokat tett Verho- 
vácz Miksa zágrábi püspök (1827.), ki az árvák nevelé
sére 136,305 ftot hagyott, életében is többféle kegyes 
alapítványokat tevén. Utódja Alagovich Sándor (1837.) 
a' papnevelő intézet épületét költségesen megujitá. Sán- 
dorházán plébániát alapított, Fozsegán a' jezuilák egy
kori kolostorát megvásárolván, több ezerekkel azt hely
reállttá, és benne árvanevelő intézetet alapított, éltében
15,000 ftot; végrendeletileg pedig 90,000 ftot szentel
vén reá; e' nemes teltet méltányolván hazánk alyjai, 
az országgyűlés alkalmával 1840-ben a' 41-dik t. czikk- 

.be igialták. — Hantik György püspök ő nméltóságának 
egyéb számos jótékony alapítványai közölt, mellyekkel 
a* közjóra folytonos bőkezűséggel áldozik, legneveze- 
tesb az , mellyet a'nőneveléssel, és betegek ápolásával 
dicséretesen foglalkozó irgalmas apáczák kolostora meg
alapítására szentelt, mi által a' késő nemzedéket is di
cső emléke iránt méltó bálára lekötelezte. Ezen intézet
nek épületét ö nagyméltósága tetemes költséggel föl
emeltetvén, azt, 1844-ben költ oklevele szerint, 40,000  
pftal meg is alapitá. Miily nemes czél vezérletté ezen 
fényes áldozatra a' kegyes föpásztort, az említett okle
vélben kifejezve vagyon, miért is azt egész terjedelmé
ben ide iglatjuk.') Ezen dicső alapítványon kívül ö nmél- 1
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1) „Haulik György, Isten, ’s apostoli sz. szék kegyelméből zágrábi püs
pök, bold, szűz Máriának Topuczkáról nevezett apátja, Berzenczeme- 
gye örökös főispányja, ő cs. ’s ap. kir. felségének valóságos benső 
titkos tanácsosa, Dalmát, Horvát, és Tótország báni hivatalának ki
rályi helyettese, sz theologia tanárja ’s a’ theologiai kar tagja. — 

- Emlékébe ajánljuk jelen levelünk erejénél fogva mindazoknak, kiket 
illet, miszerint mi mindenkor szemünk előtt hordozván papi hivatá
sunk, és püspöki tisztünk szent czéljait, elhatároztuk magunkat, püs
pöki székünkben, tudniliik szabad királyi Zágráb városában, az ir- 
galmas-nők társulatát, paulai sz. Vincze pártfogása alatt, behozni, és 
megalapitni ollyképen , hogy ott a9 betegek szorgos ápolásán kívül, 
a’ nőnemre nézve elemi iskolák is nyittassanak, és azok az intézet
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lósága móg 1845-ben az iparegyesfllelnek 5 ,0 0 0  pflot 
küldött rendelkezése alá olly czélból, hogy a’ nevezett

szerzetes személyei által elláttassanak. Mert erősen megvalánk és 
jelenleg is megvagyunk róla győződve, miszerint az ekkép behozandó 
intézetből, szellemi, ’s anyagi tekintetben, jeles hasznok fognak a’ 
községre, és megyénk híveire áradni. Ugyanis azon, Istennek, és Is
tenért embertársaink üdvére fölajánlott szentebb élet példái, minőket 
a’ nevezett apáczáknál, a’ világ minden részeiben, ’s mind azon he
lyeken, hová behozattak, a’ hívek bő mértékben szemlélhetnek, mint 
nem kételkedünk, itt is kitűnők leendnek; mi a9 vallás, és erkölcsi 
jámborság előmozditatására természetesen nagy fontosságit. Remény
lók tovább ezáltal a9 gyenge kor vallásos, és illő nevelését, és ok
tatását is fölöttébb emelhetni, melly nevelésnek Zágrábban! nagy 
szükséget saját tapasztalásunkból tanultuk, ’s melly et a9 nőnemű 
magzatokra nézve még inkább, hogysem figyermekekre nézve , óhaj
tandónak véltünk, miután belőlük anyák válandnak, kiktől a9 követ
kező nemzedéknek , még a9 férfiú nemnek is , első oktatása, és er
kölcsi állapotja tagadhatatlanul függ. Végre ezen intézet által,.a9 
nyomorgó szegények- és sinlődő betegekre hárulandó testi irgalom 
jótéteményeit is egész bizonyossággal· előre láttuk — Ezen nézeteink
től tehát, mellyeket püspöki székünk elfoglalása óta elménkben hord- 
tunk, vezéreltetve, mindenek előtt ő felségének, apostoli királyunk
nak, kegyes megegyezését jobbágyi alázattal kikértük; mellyet a9 
föns. magyar udvari kanczeilária Boldogasszony hó 23-dikán 1841- 
dik évben, ΜΛχ szám alatt költ elnöki leveléből megértvén, 9s meg
szerezvén mar az előtt a9 kolostori épületekre szükséges tágas, és 
a9 kitűzött czélra azért is fölötte alkalmas telket, mert e9 környék 
lakói nagy távolyságra templom nélkül vannak, és gyermekeiket a9 
messzeeső iskolákba alig küldhetik, azonnal a9 ház építéshez kez
dettünk, ’s azt a9 templomául együtt, valamint a9 betegek, és isko
lai gyermekek befogadására kíván tató terem ekkel, gazdasági épüle
tekkel, 9s minden egyéb, az intézet fönállására szükséges kényelmek
kel ellátván, négy évig tetemes költségekkel folytattuk, és Isten se
gítségével azon állapotra hoztuk , hogy azokba az irgalmas nőket, 
kiknek elküldése a9 bécsi intézetből, jövő tavaszra igértetett, beve
zethetjük , ’s ők Isten kegyelmével, a9 következő évben hivatásuk 
istenes gyakorlatait megkezdhetik. — Nehogy pedig az intézet, a9 
szükséges életszerek hiánya miatt, veszélybe jöhessen, azt nem csu
pán a9 hívek segélyére, és alaniisnáira bízzuk, hanem állandó alap
tőkével is elláttuk, 9s e’ végre n e g y v e n e z e r  ezüst forintot szi
vünkben elszántunk , sőt harminczezeret a9 mi székes káptalanunk 
kezeibe le is tettünk, azon utasítással, hogy ezen tőkét biztos helyre 
kiadván, és örök időkre föntartván, a9 törvényes kamatokat minden 
évben az intézet szükségeire fordítaná, hozzátevén még kétezer ezüst 
forintot, hogy annak évenkinti kamatja a9 káptalané lenne, az egész 
adományi ősziét kezelésének terhes gondjaiért A9 hátra levő tízeze
rét , mihelyt házi körülményeink engedni fogják, a9 káptalan keze
lésére hasonlóan átadni nem mulasztandjuk el: mire jelen levelünk 
értelménél fogva is kötelezzük magunkat. Eme kész pénzben határo
zott alapítványon kívül, évenkint ugyanazon Intézetnek, mihelyt az



Bszvegnek évenkénti kamatjából egy öiagyar tanszék 
tanára fizettessék. Továbbá ugyanaz évben Dvor hely*
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munkálatát elkezdene!!, püspöki jövedelmeinkből Szolgáltain! határoz
zunk 40 pozsoni mérő búzát, 40 mérő árpát; meg 40 mérő töröl*- 
búzát, 30 akó bort, felét saját termésből, másik felét tizedest, 6 
szekér szénát, és 6 szekér szalmát; melly segedelmeknek holtunk 
után is, az intézet részére leendő kiadására utódainkat nem kötelez
hetjük ugyan, de reménljük, és hisszük, miszerint a9 czél szentségét 
tekintvén, és fez ahból megyei híveinkre hárulandó szellemi, és anya
gi hasznokat megfontolván, e9 kisded áldozatot nem fogják megta
gadni. — Mi az irgalmas nőket illeti, egész szivünk belsejéből 
óhajtjuk, hogy a9 szerzetes élet benső viszonyaira, az isteni szolgá
latra, ajtatossági gyakorlatokra, feddhetetlen erkölcsi szeplőtelenség- 
re ’s a9 házi fegy pontoq megtartására nézve, semmi se hiányozzék; 
mélyen meglevén győződve, miszerint illynemű intézet csak illy föl
tétel alatt nyerhet isteni áldást, és hozhat óhajtott üdvös gyümöl
csöket. A9 betegek gondviselését továbbá, a9 rend határozatai szerint, 
kívánjuk áltatok gyakoroltatni; különösen mégis ajáulván nekik, 
hogy a9 kolostori kórházba befogadandó betegekre nézve, a9 nőnem
re különös figyelem legyen; mivel a9 beteges férfiak szükségein, az 
irgalmas-rend intézete által már nagy részint segítve van. A9 bete
gek számát nern akartuk meghatározni, mivel ez részint á9 nyilvá
nos egészség állapotától függ, részint pedig, mit sem kételkedünk az 
intézet előljárónőjének e’ tekintetben! kész irgalmáról, miszerint 
annyi sinlődő beteget veend a9 kórházba, mennyinek ápolását a9 nők 
személyzete, 9s vagyoni állapotja megengedi. Mi azonban a9 betegek 
ápolását a9 magán-házakban illeti, ennek az intézet általi elvállalását 
csak jövendőre, midőn az intézet megerősödve lesz, és nagyobb sze
mélyzete leend, ’s erre is megnyervén előlegesen a9 mi, vagy utó
daink megegyezését, óhajtjuk; a9 rend szabályait e9 póntra nézve is 
szabatosan megtartván. Végre a’ női iskolák három osztályzata a9 
nők által minden szorgalom és buzgalommal ellátandók, 9s nemcsak 
bármilly állapotú nőmagzatok készséggel, és minden legkisebb dij nél
kül fölveendők, hanem minden gond is arra lesz forditaudó, hogy az 
Isten iránti valódi aj tat osságban, és erkölcsi jámborságban neveltes
senek , és a9 mennyire állapotjok engedi vagy kívánja, szükséges és 
hasznos ismeretekre is vezéreltessenek. —* Különben az általunk ek- 
kép alapított intézetnek kötelességévé teszszük* hogy ó felségéért 
apostoli királyunkért, és fölséges nejéért a9 mi királynénkért, ’s az 
egész országló ausztriai ház mindennemű boldogságáért, a9 mennyei 
foleéghez naponkint imádkozzanak, imádságaikba a9 mi emlékünket 
is különösen ajánlván. Ő sz. folségéhez áhitatos imáinkkal mi is ese
dezni fogunk, hogy ezen istenes intézetet nevének nagyobb dicsősé
gére , a9 vallás öregbítésére, és megyénk hívei boldogságának növe
kedésére, erős karjával és ez kegyelme áldásával szerencsésiteni mél- 
tóztassék. — Végre e9 jelen eredeti alapító levelünk példányát, tisz
telendő székes káptalanunk nyilvános levéltárába, három hiteles pél
dányai közül pedig egyet megyei levéltárunkba, másikat a9 püspöki 
levéltárba, a9 harmadikat pedig az irgalmas-nők intézetének átadatni 
akarjuk. Költ Zágrábban püspöki lakhelyünkön, Sz.-Mihályhá 14- kén,
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ségben újon építendő kápolnára 500 pftot; a’ Zrínyi és 
Frangepán dicső családok emlékéről nevezetes Zrínyi 
kápolnára 500 pftot; Vidovecz helységnek 4 0 0  pftot; 
a’ kottaryi egyháznak 500 pftot; 1846. kegyes jótettei
nek koszorújába ismét egy jeles és jótékony alapítványt 
fűzött, midőn nov. 8-dikán költ oklevele szerint 18,000  
pft alapítványt olly czélból tett le , hogy annak éven- 
kinti kamatjából, a* püspöki pártfogás alatt levő közsé
gekben, a' szegényebb sorsú, de erkölcsös fölserdült ifjak 
’s leányok, és a’ szegény iskolás-gyermekek segedel
met kapjanak; kétezer pflnak kamatjából pedig, az Ur 
szellőjében fáradozó lelkészek által kidolgozandó, részint 
hittani értekezések, részint egyházi szent beszédek két 
legjelesbjei jutalmaztassanak m eg, és pedig mindegyik 
60 pfttal; a’ mi a* csekélyebb jövedelemmel ellátott se
gédpapoknak munkára serkentésül, ’s így kettős jót esz
közölve, segítségül is szolgál; ugyanaz évben a’ szel- 
niczai iskolára 100; a’ Csáktornyái nemzeti tanodára pe
dig 200 pftot szentelt.1)

d) Egyéb alapítványok.
Szebasztianovich Ferencz, zágrábi kanonok, egy 

falusi iskolára 1,000 flo t; Thaiszberger József, zágrábi 
kanonok, 1813-ban a’ pozsegai adózó-nép íölsegélyésére
6,000 ftot, a’ pozsegai plébániára 1,000 ftot. Trepini 
Ferdinánd zágrábi kanonok, az ujgradiskai egyháznak 
600 ftot; Mathan Márton plébános a’ biszoghi plébániára 
500 ftot; Szepák György plébános a’ kislábori egyház
nak 800 ftot; Zanich Péter csazmai kanonok 1841-ben 
a’ varasdi jótékony társulatnak 250 ftot; a* kórháznak 
250 ftot; a’ szent Ferenczieknek 250 ftol; a’ capuczi- 
nus atyáknak 250 ftot; a’ Leopoldina intézetnek 225 ltot;

854

azaz: Szent-Kereszt fohnagasztalásán,az üdvösség 1844-dik, püspök
ségünknek pedig hefedik évében. (P. H.) Haulik György s. k. zág
rábi püspök. Λ5 n.méltóságú püspök kegyes parancsolatára Shnelecz 
Sándor s. k. titoknok.“ Kel. Név. 1844. II. p. 301.

') Rel. Név. 1845. II. 311. 398. 1846. II. 358. 368. 1847. I.



a’ süketnémáknak 125 hagyott. 1845-ben szenipéteri 
Horváth J. zágrábi« kanonok ezen jeles alapítványokat 
tette: az irgalmas rendi szerzetesek zágrábi házában egy  
ágyra 2,000 Ttot; a' zágrábi székesegyháznak rézzeli 
fedezésére 1,000 ftot; a’ zágrábi főtiszt székes-kápta
lan részére, oltári alapítványul, 1,000 ftot; a’ zágrábi 
székes-káptalan karkáplánai részére, oltári alapitványnl 
500 ftot; ugyané’ végre a’ pomorjei plébánia templomá
ban az Oltári-szentség előtt állandóan égő lámpára 300  
ftot; a’ pomorjei plébániához tartozó, és szent Margith 
tiszteletére szentelt kápolnára,alapítványul 100 ftot; há
rom, az alapitványozóval rokonságban levő fiú nevelésére, 
illyenek nem létében pedig, a’ pomorjei plébánia kebe
lében született szegényebb sorsú gyermekek javára 6,000  
ftot; végre a’ papnövendékek, és elaggott papok zágrá
bi intézetének 400 ftot mind pengőben. 0  1845-ben a* 
zágrábi nemes káptalan, különösen m. Schrott József au- 
ranai perjel és belgrádi püspök, Horváth József, Pav- 
chez Márton kanonok urak stb. a’ vidoveczi szerencsét
lenek fölsegélyésére 1,250 ftal járultak; továbbá mélt. 
Schrott József, ugyanaz évben Farkasich nevű jőszágán, 
fatemplom helyett szilárd anyagból uj templomot *s isko
lát építtetett, ’s azt szükségesekkel ellátta; a’ szegé
nyebb tanulók, iskolamesterek stb. segedelmére szinte
6,000 ftot; 1846-ban pedig Varasdon a’ szent Orsóiéról 
nevezett apácza-kolostornak alapítványul 10,000 ftot 
szentelt, hogy ennek évenkinli kamatjából egy leány- 
gyermek állandóan neveltetést nyerjen.

12. Beszterczebáayai püspökségben.
ft) Zerdahelyi, Belánszky Rud/iyánszky püspökök

alapítványai.
Mária Terézia királyné buzgalma, ’s a’ magyar, 

nemzet iránt viseltető anyai szeretető, 1776-ban létesí
tette a’ beszterczei, rosnyói, ’ székesfejérvárf, szepesi,

A« egyliázi rend egyházi kOrében. 3 5 5
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é9 szombathelyi püspökségeket, és agyas e* helyeken 
a’ káptalanokat is , mellyek, pápai helybenhagyás után, 
1777-ben léptek életbe. Ezen njabban alapított püspök
ségek-, és káptalanokban is , mennyire nyomára jöhet
tünk, már nevezetes alapítványok tétettek.

Zerdahelyi Gábor beszterczebányai második püspök 
(1800— 1813.), a' beszterczebányai káptalannak 1806- 
ban 700 irt alapítványt hagyott. Belánszky József püs
pök (1823— 1843.) a’ tauló-ifjak ösztöndíjára 50,000  
ftnyr tökét alapított, ezen alapítvány kezelését a' vá- 
czí káptalanra bízván. Születése városában, Kisucza-Uj- 
helyen, az elégelt iskola fölépítésére 1,000 vftot adott, 
a’ magyar nyelvnek ezen iskolábani tanítására 2,500 vflot 
alapított. Bars vármegyei Szentkereszt mvárosban szinte 
e' czélból. 2,500 vflot; a' beszterczebányai székesegy
házban, az egyházi szónok jutalmául 1,500 vftot ; a'm e
gyebeli elerőllenedett papok számára lakhelyet készít
tetvén, alapítványul 5,000 vftot adott; a’ katholika egy
ház kebelébe tértek javára 7,500 ftot; a' házi szegé
nyek fölsegélyésére 1,655 ftot; a’ Körmöczön levő püs
pöki kórházba fölveendő erőtlen házi, vagy uradalom
beli szolgák tartására 2,500 v.flot; a’ beszterczei káp
talannak évenkint tartandó szent misére 2 ,000 vftot; a' 
szentkereszti híveknek a* boldogságos Szűz, és nepom. 
sz. János tisztelete előmozdítása végeit 525 vforintnyi 
tőkét alapított. —- Nevezetes adakozásokat telt a' vakok, 
süketek slb. intézetére. Alapított számos köznépi iskolát is.

b) Egyéb alapítványok·
Vavrovifs István beszterczebányai kanonok a' káp

talannak 1,220 hol; Matheovich Márton prépost, egy 
szegény tanuló ösztöndíjául 1,000 ftol; Sculteti György 
plébános, a* beszterczebányai megyében vegyes házasság
ból származott gyermekek nevelésére 456 ftot; Bene
dict Domonkos kanonok, a’ káptalan, és székesegyház 
javára 500 ftot; Nisnyánszky Menyhárt prépost és ka
nonok, a’ káptalan, és székesegyház részére 500  ftot 
szentelt. Közelebb, 1843-ban, a’ székesegyház kijavítása·
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és  ékesitósóre, minthogy az már roskadásnak indult, 
Budatiszky György nagyprépost 1 ,000, Luchsz János ol
vasó-kanonok 1 ,000 , Fogt József éneklő-kanonok 1,000; 
W eisz nép. János őrkanonok 1,0C0; és Cheryen Tamás 
székesegyházi főesperes és kanonok szinte 1,000 pftot 
adakoztak. De mivel a' templomnak nemcsak javítása, 
hanem hosszabbítása is czélba vétetett, és ezáltal még két 
oldaloltár is szükségessé vált, ezeknek egyikét Buda· 
tinszky György nagyprépost külön 700 , a’ mási
kát pedig Cherven Tamás főesperes szinte 700  pftnyi 
adakozással álliták föl; a* boltozat és falak kileslésére 
pedig Fogt József kanonok ismét 1,000 pilot fordít
ni kegyeskedett.

13. Rosityó! püspökségben.
a) Andrástf7Szányi, Bariakovics püspökök alapítványai,

Rosnyónab lelkes főpásztorai, az újon alapított püs
pökség érdekének emelésében, szinte jeles érdemeket 
szerzőnek, mellyeket avalottabb kéz, ’s bővebb búvár
kodás terjedelmesben tárgyalhat. Mi e’ helyen csak némi 
vázlatot nyújthatunk. Gróí Bévay Antal e’ megyének első 
püspöke (1777— 1780.), Nyitrára tétetvén által, kevés 
ideig kormányzó e’ megyét. Utódja az apostoli, ’s ren
dületlen lelkű báró Andrássy Antal (1780— 1799.), ki, 
mig püspöki jövedelmét húzta, a' szegények iránt any- 
nyira jótékony volt, hogy ellenei öt pazarlónak nevezni 
nem átallották. 1797-ben bizonyos vegyes házassági ügyben 
készebb lévén püspöki javaitól’s jövedelmétől megválni, 
mint hitbeli méggyőzödését föláldozni, a’ sz. Fér entzi
eh kolostorába vonult, ’s innét kormányzó a' megyét. Az 
ő buzgalma által létesüllek a’ záíjorfni, licrei, berzen- 
eze i, és szomolnok-hulai, a’ söreghi, haraczai, rima- 
szécsi, és helpai, jablanczai, pilisi, sznmosujfalvai, mu
rányi, mátranováki, forgácsfalvi» és bátrai plébániák. 
Több templomot építtetett ö , ezek közt a’ sajó-püspöki, 
rosnyói, samodi, stb. és ezen költségekben püspöki jö- 
vödölme elégséges nem létén , saját jószágának jövödel-
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méböl is pótolá azt.') Utódjairól Szányi Ferencz, (ö a’ la· 
doviceamra 1,000 fiot szentelt) gróf Eszterházy László, 
Laicsák Ferencz, és Scitovszky János püspökökről e’ 
megye mulathat elő több adatokat. Bartakovics Béla, 
rozsnyói püspök δ méltósága, elfoglalandó püspöki szé· 
két, mielölt Nagyszombat városát elhagyná, áldásos tet
teinek koszorújába egy kilünöleg jeles és jótékony ala
pítványt fűzött, t. i. a’ nagyszombati belyettességi ke
rület részére 5,000 vftot maradandó tökéül tett le oliy 
szándékkal, hogy annak évenkinti kamatjából a’ kerületi 
segédpapok által kidolgozandó, részint theologiai, de 
kilünöleg lelkipászlorkodásra vonatkozó értekezéseik, ré
szint pedig az egyházi beszédek jelesbjei nyerjenek ju
talmat. 2)

i) L. Életírását Pesti nov -paps. műnk. 1843. X. köt. p. 331. stb. — 2) A* 
alapítványi oklevél szavai a5 mélt- püspök kegyes és jótékony szán- 
dokát eléggé tanúsítván, abból a9 következőket ide följegyezzük: 
„Archi-Dioecesis Strigoniensis curis et impensis educatus , ut erga 
Dioecesim hanc gratum animum meum contester, et muneris mei 
Vicarii Generalis, quod per annos fere 14. in Districtu Tyrnaviensi 
gesseram, tantilla supersit in hoc Districtu memoria , constitui fun- 
dationem fl. 5,000 v. v. seu 2,000 fl. conv. inon. pro qualicnuqae 
emolumento Cooperatorum Districtus huius facere ea ratione, ut et 
soni eorum, qnae, cumprimis ruralium, satis noverca est, per par
tiendum tenuis fundationis huius, annuum censum tantisper oonsulam, 
et una eisdem tantillum modum suppeditem, ut facilius literaria sub
sidia comparare, sicque in scientiis cumprimis sacris uberius semet 
perficere possint. Accedente itaque benigno etiam Celsissimi Princi
pis Primatis, Archi-Dioecesim Strigoniensem nunc paterne feliciter- 
que gubernantis assensu, fundationis huius proventum, sequenti mo- 
dalitate partiendum constituo. Et quidem I) Per officium Vicariale 
Tyrnaviense pro Singulo anno, et id quidem previe, in autumno anni 
praecedentis, quaestio una aut binae, e scientiis theologicis, cumpri
mis curam animarum propius concernentibus , proponentur, ac per 
Districtum publicabuntur, et ad quas singuli cooperatorum responsa 
elaborare tenebuntur. Responsa haec primo in congregationibus Distri- 
ctualibus, quae verno tempore asservantur, relegentur, et adjecta 
brevibus circa eadem horum quoque opinione, per Districtuales Vice- 
Archidiaconps officio Vicariali substernentur, officium vero Vicariale 
pro rerum adjunctis , uni aut duobus etiam, in scientiis theologicis 
magis versatis, eadem examinanda, ac censurae subjicienda, committet. 
Censores hi e toto responsorum cumulo optime elaboratas sex de
ductiones expresse designabunt, e quibus dein, casu in illo, quo omnes 
pervestigare non vacaret, vel Vicarius Generalis, vel concernens Ar- 
chidiaconus, adhibita impartial! crisi, binas deliget , quas premio ex



b) Egyéb alapítványok.
Budik Ádám plébános, rosnyói Öt árva tanulóra 

3 ,0 7 4  ftot; Veleszlay János rosnyói kanonok, szinte öt 
árva tanulóra 2,607 ltot; Baranyai János plébános szinte 
azon czélra 6,000 ftot szentelt; a’ szegényebb sorsú ta
nítók fölsegélyésére alakult töke, melly a' mélt. püspök, 
a’ nemes káptalan és a’ megyebeli papság adakozásából 
jött létre, 1846-ban tett 6,056 frnt 30 krt; mellyhez az 
évenkinti 381 ft 30 kr adomány járulván, a’ szegény 
tanítók közt 744 vft osztatik ki segedelem-pénzül. 1846. 
dec. 22-dikén Hollók Imre lyceumi tanító és kanonok, 
beigtatása alkalmával, busz aranyból álló alapítványt telt, 
mellynek kamatjából évenkint azon növ.-papolr nyernek 
jutalm at,'kik az egyházi beszédek kidolgozása- ’s elő
adásában magukat kiiüntetendik.

14 . Székesfejérvári püspökségben.
a) Milassin, Vurwn, Barkóczy püspökök alapítványai.

Milassin Miklós székesfejérvári püspök (1790— 1811) 
a’ püspöki lakot, mellyet már Nagy Ignácz első püspök 
kezdett építtetni, tökélyre vitte; az egykor carmelita 
kolostort megvevén, abban papnevelő intézetet állított. 
A’ kincstárnak, franczia háború alkalmával 1,000 ftot; 
a’ megsebesült katonák ápolására 1,000 ftot; a’ budai 
kórháznak 500 ftot; továbbá végrendeletében hagyomá
nyozott még egyéb nevezetes alapítványokat is, a’ pesti 
és budai kórházakra, a’ siketnémák intézetére, és több 
szerzetes kolostorokra — Vurum József püspök (1816  
— 1821.) beigtatása alkalmával, a’ szegényeknek 500  
ftot; a’ katona növendékek intézetének 200 ltot; a’ 
székesfejérmegyei rabok számára, hogy nekik isteni tisz
telet tartassék 1,000 ftot szentelt, valamint szent mi-
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hac fundatione participando maxime dignas censiierit; ac primo qui
dem fl. 50, secundo vero 30 v. v. assignabit.“  stb. . . . Hasonló in
tézkedés tétetik a9 megjutalmazandó sz. beszédekre nézve, a’ két je
lesebb dolgozat szerzői 30 és 25 vftnyi tisgteletdijjal jutalmaztatni 
rendeltetvén stb. Rel. Név. 1846. II. p 287.
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sébre is alapit ványozott a' székesegyházban. Báré Bar· 
kóczy László püspök 1842-ben a' szegényebb sorsn is·' 
kolás-gyermekek könyvei beszerzésére, Székesfejértne- 
gyének, 250 flot; az elaggott papok intézetének 2,000, 
a'szűz Mária szent szivéről nevezett kegyes társulatnak 
alapítványul 100 Ttot; Imregen a’ minorita rendű szer
zetes atyák kolostorának, mellyneb alapkövét ősatyja 
báró Barkóczy Imre, és ősanyja gróf Erdődy Franciska 
tevék le, alapítványul 2,500 ftot olly kegyes szándékkal 
adott, hogy ezen alapítványát idővel még gyarapitanijfogja. 
Ugyanő méltga ezen kolostort, minthogy az idő viszon
tagsága állal megrongáltatott, helyreállttá, bensőleg ki- 
ékesité, és becses ruhákkal megajándékozó; a’ papne
velő intézet templomának 1847-ben oltár! ékes gyertya
tartókat, 424 ft 15 kr értékűeket ajándékozott,'s éven- 
kint ugyanezen intézet föntartáséhoz 3,000 fial járul.

b) Egyéb alapítványok
Grubanovits Zsigmond székesfejérvári nagyprépost, 

a' székesfejérvári káptalannak 1,200 ftot; a' székes- 
egyháznak 500 ftot; a’ szegény jobbágyok fölsegélyé- 
sére 1,000 ftot; az elaggott papok intézetének végren- 
deletileg vagyona legnagyobb részét, (15,000 flnyi ősz- 
veget) hagyta. Komeáthy Márton kanonok, a' sóskúti plé
bániára 500 ftot; a’ székesegyháznak szent misékre 1,000 
ftot; Vajland Ferencz ez. prépost, árvák nevelésére
8.000 ftot; a’ nép. sz. János egyházának 1 ,000 Aot; 
Balassa István kanonok a' pákozdi, gyuróij plébániákra
2.000 Aot; évenkint tartandó szent misékre 1,000 fiol; 
Nagy Boldizsár kanonok a’ pákozdi plébániára 2,000 ftot; 
szent misékre 1,000 Aot. Frideczky Ferencz kanonok 
1823-ban végrendeietileg a' yáczi sikelnémáknab 4,020  
Aot; a’ károsult plébánosok, iskolamesterek fölsegélyé· 
sére 12,000 Aot; évenkinti szent misékre 2 ,500  Aot; 
a* káptalani javakban levő templomoknak 500. Aot; a' sze
gény jobbágyok fölsegélyésére 2,264 Aot; Schmitt Já
nos (de Vallensloin) apát, és ráczkevei plébános, a’ sze
gények fölsegélyésére 300 ftol; [Símonji Pál székesfe?
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jérvári nagyprépost végrendeletileg 1835-ben kegyes 
czélokra hagyott alapítványul 9,390 ftot; Merich János 
scntari ez. püspök és nagyprépost 1837-ben szent mi
sékre 1,250 ftot. Mészáros Jézsef székesfejérvári kano
nok 1839-ben, végrendeletileg a' kórház, ’s szegények 
javára 1,350 ftot; évenkinti szent misékre 2,000 ftot; 
a’ m egyei, falusi mesterek fölsegélyésére 12,638 hot; 
Schmitlh Adám bodaiki plébános, a’ beteges segédpa
pok fölsegélyésére 1,000 ftot; Pásztory György iszka? 
szent-györgyi nyugalmazott plébános, minden vagyonát 
kegyes czélokra hagyományozta. Az iszka-szent-györgyi 
templomban tartandó évenkinti szent misékre 2,000 ftot; 
az újon nevezett plébánosok segedelmezésére 833 ftot; 
az iszka-szent-györgyi plébániai hívek segedelmére 7,000  
ftot; az iszka-szent-györgyi iskolamester fizetésének ja
vítására 3,390 ftot; az iskola fűtésére szerzendö fára 
200  ftot; a’ segédtanító fizetésének javítására 200 ftot; 
próbatételt ajándékokra 500 ftol; az iskolamester föld
jeinek javítására 100 ftol; a’ mohai fiókegyházra 100 
ftot; az iszka-szent-györgyi,’s mohai szegények’s nyo
morultakra 5,000 ftot, ezt olly czélból, bogy halálának 
évfordulatán a* kamat mindenkor a’ szegényeknek kiosz- 
tassók; ezeken kívül ÍÖnmaradt vagyonát a’ székesfejér- 
yári kórházra kívánta fordittatni. Puretits Ignácz apát és 
kanonok, (·{·1847.) kegyes és jótékony czélokra 7,000ftol; 
Farkas Imre apát és kanonok, a’ bold. Szűz tiszteletére 
alakult kegyes társulatnak alapítványul 2,500 ftot; a’ 
külvárosi templomnak 1,000 ftot; a’ zámolyinak 1,000  
ftot; a’ sóskutinak 750 ftot; a’ kórháznak 250 ftot;Zá- 
molyon részint szent misékre, részint a’ szegények ja
vára 250 ftot; ugyanezen egyháznak 326 ftos harangot 
ajándékozott; 1845-ben ismét ezen egyháznak alapítvá
nyul 100 ftot; a’ pátkai templomnak alapítványul szinte 
100 ftot; a* kegyes rendi szerzetnek pedig 2,000 ftot 
adott. Legközelebb pedig, 1846-han, főt. Farkas Ferencz 
nagypépost, a’ Székesfejérvárott létesítendő bölcsészeti 
főiskola alapítására 75,000 flról szóló alapítványi hilelc- 
pjtett oklevelét adá ki, a’ mondott tőkén kívül pedig
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még saját házát is , holta után iskolaépületnek alakí
tandó^ oklevele erejénél fogva, erre szentelni kívánta. Az 
ügy fölsőbb helyről érkezendő helybenhagyás után fog 
éleibe lépni.')

15. Szepesi püspökségben.
fl) Révay, Briyidó, Bélik püspökök alapítványai.

Gróf Salbek Károly, gróf Révay János Szepesme- 
gye első püspökeiről, a’ megye levéltára bővebb ada
tokat közölhet. Révayról följegyezve találjuk, hogy a’ 
késmárki kórházra 200 ftot; a’ viderniki egyházra 400 
ftot adakozott. Báró Brigidó Mihály püspök 1808>ban a’ 
ludoviceumra 5,000 ftot szentelt. Bélik József szepesi 
püspök (-J- 1847. mart. 5-kén) a’ templomok építése,’s 
jobb karba helyeztetésére tetemes áldozatokat tett, úgy 
hogy jövedelmének legnagyobb részét ezekre fordította. 
Almáson, Schavnikon, Tepliczen, és Kraján csinos uj 
templomot építtetett, továbbá a’ zsigárdi hívek javára 1

1) Az alapítványi oklevélből némelyeket itt fölhozni méltónak véltünk: 
„Halálom esetére,“ úgymond a5 lelkes alapító, „a5 bölcsészeti iskolák 
legdiszesb állására, ’s mind a’ négy rendes tanító urak , és pedellns 
kellő lakására, tulajdon költségemen épült, a’ megyeház díszes terén 
levő egy emeletes, és vastáblákkal fedezett uj házamat, a’ mellékes 
kertemmel együtt, ’s így 375 házi, 020 kerti, öszvesen 995 Q  öles 
polgári birtokomat, szabad ’s királyi Székesfejérvárosában általam 
alapítandó bölcsészeti főiskoláknak ezen oklevelem erejével akkorra 
adományozom, ’s a’ bölcsészeti főiskolák megnyitásakor törvényesen 
a’ nemes városnál, a’ bölcsészeti főiskolák birtokába átvallom, ’s bo
csátom , egyedül házamnak használását életem fogytáig fentartván, 
olly feltétel a la tt, hogy halálom után ezen házam egyedül és kizá
rólag a’ bölcsészeti főiskolákra átalakíttassák.“  . . ,,A’ bölcsészeti
főiskolák alapítási tőkepénzül h a r m i n c z e z e r ezüst forintot, há
rom teljes értékű ezüst húszast egy ezüst forintba számítva, ajánlok, 
mellyet egyedül ’s kizárólag ’s változhatlanul a’ székesfej érvári böl
csészeti főiskolákra rendelek , hagyok ’s adományozok “ Ezen kívül 
1,000 pft pótlék-tőkét, továbbá a’ physikai musaeumnak szükséges 
készülettel! ellátását, ’s ezeknek évenkinti megszerzését élete nap
jaiban magára vállalni, halála esetében pedig, az alapítványi oklevél 
erejénél fogva 400 pftot kívánt alapítani, a’ megnyitandó főiskolá
nak a’ fönebb említett alapítványi tőkeerején felül évenkint még ki- 
vántató 330 pft pótlására, 1847-ben még 1,500 pftot kegyes volt 
ismét alapítani; ezeknek kezelését a* nemes káptalan kegyes vala 
örök időkre elfogadni.



5 ,0 0 0  ftot; ’s ugyanott egy márvány feszületre 1,500  
f to l; a’ kassai apáczák kolostorában két nemes leány ne
velésére alapitványozott. Egyéb alapítványai pedig, mellye- 
ket jótékony czélokra hagyott 40,000 pftot túlhaladják.

b) Egyéb alapítványok.
E* rovatban kitünöleg említendő Planitz Károly sze

pesi tiszt, kanonok és leibiczi plébánosnak a’ szegényebb 
tanulók fölsegélyésére 1825-ben telt 79,613 forint ’s 
30  kr. alapítványa.

16. Szom bathelyi püspökségben.
a) Szily,Somogyi püspökök alapítványai.
Szily János, és Somogyi Leopold szombathelyi püs

pökökről a’ megyei levéltár bő adatokat közölhet. Mind
kettő életét, ’s vagyonának legnagyobb részét, Isten 
dicsőségére szpntelé. Szily János püspök épitó a’ pap
nevelő-intézetet, de abba ekkor növendékeit be nem ve
zethető, minthogy József császár által 1784-ben a’ ma
gyar clerus nevelésére Posony és Pest tűzetett ki; ide 
tehát az csak 1790-ben, József császár halála után, tér
hetett vissza ; ugyanő a’ kőszegi árvaházra is tetemes 
költséget fordított, ’s itt alapítványt is telt. Szily , és 
Somogyi magas lelkének müve a’ roppant költséggel 
épült szombathelyi főtemplom, melly hazánknak díszére 
szolgál. A’ Ludoviceumra Somogyi 1 ,000 flot szentelt. ’)

b) Egyéb alapítványok.
Czuppon György, és Török József szombathelyi 

kanonokok a’ kőszegi árvanevelő intézetre tet.emes ösz- 
veget hagyományoztak. Cznppon alapítványa 30,000. 
Töröké pedig 15,000 ftnál alul nem leend, minthogy 
végrendeletük eddig tökéletes teljesedésbe nem mehe
tett.2) Dese Pál szombathelyi kanonok 1841-ben Jakon, I)
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I) Bőkezűségének fényes je le it, ’s kitűnő életvomísait olvashatni a’ fö
lötte tartott halotti beszédekben, 1822. — 2) Rel. Név. 1842. II. 
p. 272.



születése helyén 5,000 frnt alapítványt telt le , mellyből 
700 ftot érette, szüleiért, és rokonaiért tartandó szent 
misékre; 2 ,000 ftot szegény gyermekek ruháztatása, ’s 
iskoláztatására; 400 ftot az iskolamesterre; 1 ,250  ftot 
pedig a’ jáki szegények fölsegélyésére kívánt alapítvá
nyul fordítani stb.Végrendeletileg pedig (meghalt 1842-ben 
jun. 12-kén) még a’ kővetkező alapítványokat tette: A’ 
székesegyháznak 300 ftot; a’ káptalani hangász-karnak 
200 ftot; a’ káptalan jószágain levő szegények javára 
300 ftot; a’ papnevelő háznak, a’ nyugalmazott papok 
intézetének, a’ megye pénztárának, siket-némák intéze
tének, az őrültek számára egyenként 100 ftot hagyo
mányozott.

364 Anastrl· ldóli»ka.

17. Szathmári püspökségben.
Klobusiczky, Hám püspökök alapítványai.

Szalhmár, és Kassa püspöki megyék, Ferencz csá
szár és király buzgalmából 1804-ben keletkeztek, ’s a’ 
íőpásztorok állal ezen rövid idő alatt is, a’ jótékonyság 
sok szép gyümölcsében részesültek. Szalatnyai báró Fi
scher István, (1807-ben) később egri érsek, és Klobu- 
siczky Péter (1807— 1822.), később kalocsai érsek, fé
nyes érdemeiről már máshol emlékezénk. Klobusiczby 
mint szathmári püspök a’ Ludoviceumra 1,000 ftot szen
telt. Utódjának nagydaróczi Kovách Flórián (1822— 
1825.) püspöknek jótékonyságát, kormánya rövid ideje 
alatt is, érezte e’ megye. Jelenleg nmélt. Hám János püs
pök jótékonysága sokféle nemével árasztja el e* megyét, 
segítvén a’ sinlödő emberiséget. A’ nagykárolyi iskolára 
100 ftot; a’ nöegyleli ezüst nyeremények sorsjátékéban, 
1844 ben, általa nyert 10,000 fi értékű ezüstnemül a’ 
nőegyletnek, jótékony czélokra fordítandó alaptőkék gya
rapítására, visszaajándékozá. A’ betegek ápolyásával fog
lalkozó irgalmas-szerzetet, és különösen a’ katona-leá
nyok nevelése végett az irgalmas apáczák kolostorát, 
mellyet Leonhart Mihály tábori püspök egy névtelentől 
kapott 80,000 pflnyi alapitványnyal indított meg, nmélt.



Hám János püspök alapitá m eg, amaz öszveget megha
ladó költséggel az intézeti épületet fölemeltetvén, és 
azt 1846. julius hóban ünnepélyesen meg is nyitván. ')

1 8 . Sz. Benedek, és eziszterczi rendi apátságokban.
A ’ szerzetes rendek, midőn Pannonia térén a’ fél

hold uralkodott, hazánk szomorú sorsában szinte oszlo- 
zának. Az egykor virágzott apátságok javai pogány ke
zekre kerültek, ’s az idő viszontagsága ezen apátságokat 
nagy részint elsodorván, azoknak csak neveik maradtak 
főn. Némelly apátságok javai később visszaadaltak, de 
némellyeket püspökök,’s főpapok, vagy az apátok kész 
pénzen váltottak ismét vissza, vagyis az egykor bírt 
jószágokat újólag megvették. így  a’ turóczi prépostság 
javait 1544-ben Várady Pál esztergomi érsek, és Pe- 
reghy Béla pécsi prépost váltották vissza; az apálfalvai 
apátság javait pedig Czeglédy Béla egri prépost a’ Rá- 
kóczy családtól váltotta vissza. Ezt egyebekről is kimu
tatni lehet. Azonban e’ helyen csak a’ eziszterczi rend
nek sz.-gothárdi apátságáról teszünk terjedelmesb emlí
tést. Ezen apátság sok viszontagságon ment keresztül, 
mig ismét a’ rend birtokába került. A’ régiebbeket mel
lőzve, a’ szent-gothárdi véres ütközet előtt, mellyet 
Montecuculi 1664-ben a’ törökökön nyert, ezen apátság 
a’ törökök által egészen elpusztittatott. 1669-ben Szé
chényi György veszprémi püspök, Csáky Lászlónak, az 
apátság világi birtokosának, e’ javakért 24,000 ftot fizetett, 
és ekkor Széchényi az elpusztult kolostort, és templo
mot 12,000 ft költséggel állitá helyre. Később Széché
nyi György unokája, Széchényi Pál veszprémi püspök, 
lépett »ezen apátság birtokába. Leopold király a’ szer
zetnek visszaadatni ígérte a’ kolostor javait, ba váltságul 
a* rhuni, vagy Kláravölgyi apát 40,000 ftot letenne, a’ I)

An egyfcásl remi egykáil köriben· *}ß5

I) Szathmár buzgó fő pásztorának ezen, a9 közjóra fordított tetemes ál
dozatit tekintve, monriá, egy Szathmáron utazó nemes, midőn az adó 
kérdés forgott fon: „Én Szathmárban jártam, 9s ott győződtem meg, 
hogy a9 szathmári püspök a9 közjóra ugyszólván egész jövedelmével 
adózik.“  L. Világ. 1843. 29 szám.
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mit, pénz szűkében lévén az apátság, ekkor nem tehe
tett. 1690-ben gróf Kollonich Leopold esztergomi érsek
50,000 ftot letevén, Leopold az apátság javait átadá 
neki, az érsek pedig annak jövedelmét a’ jeznita társa
ságnak engedé által, minthogy δ a' íonebbi öszveget a’ 
szerzettől vette föl. A’ cziszterczi rend ezen apátság- 
hozi jogát Károly császár alatt kimutatván, azt vissza
követelte, és ez igazságosnak is találtatván, 1732-ben 
Károly császár ezen apátságot a' rendnek azon kikötés
sel adá vissza, hogy az úgy nevezett szegényebb plé
bániák pénztárába, az apátság 100,000 Htot fizessen; a’ 
szerzet tehát Ausztriában némelly jószágait eladván, amaz 
öszveget letelte, 's 1734. sept. 4-dikén annak birtoká
ba lépett.')

19. Remete sz. Pál rendi szerzetesek.
Ezen szerzetes-rend jelen korszakban is ,  sok időn 

át, nagy pártfogásban részesült. A'legfényesb családok
ból valának e' rendnek tagjai, és számosán közülök kitűnő 
férfiak voltak. Ezen részvétet onnét is lehet magyaráz
ni, mivel e' rend, eredetére nézve, tisztán magyar vala, 
's igy honunkban, mikép a' vegyes uralkodók időszaká
ban látók, legtöbb pártfogókat számlált. Ez időszakban 
a' sz. Miklósról nevezett kolostort Agatich János seg- 
niai, és modrusi püspök 1634-ben, a’ késmárkit Bár
sony György nagyváradi püspök, és szepesi prépost 
1670-ben, az óvárit Széchényi György esztergomi ér
sek, a' pécsit Radonay Mátyás pécsi püspök 1694-ben; 
az illycfalvit Erdélyben, Móses, egy példás életű, 's 
lehetős egyházi férfiú 1701-ben, a’ nagyváradit gróf 
Csáky Imre nagyváradi püspök (17 0 2 —1732.) alapítot
ták. A' világi nagyok közül pedig Pápán gr. Eszterházy 
Ferencz 1680-ban; Muraközben gr. Zrínyi Péter 1671- 
ben alapított ezen szerzetnek kolostort.2) A*régibb idő
ben alapított kolostorokkal pedig, hazánk főpapjai jóté-

>) L». Chron. Monast. ad S. Crucem, et S. Gott hard uni. Becs 1834 Sr. 
μ. 2 3 —0. — 2J L. Orosz» Syuops Annál. FF. Fremitarum p 381.



vőségüket szinte éreztették. így  Lippay György eszter
gomi érsek IV. Ferdinándnak 1649-ben Posonyban tör
tént inegkoronáztatása alkalmával, a'lbáli kolostort meg
látogatván, annak, segédeimül 4,000 ftot adott, ’s ugyan 
e’ szerzetbeli két növendéknek Nagyszombatban saját 
költségén leendő taníttatását megengedte.') Ivanovich 
Pál remete sz. Pál rendi szerzetes, később skardonai, 
’s tinnini püspök és esztergomi kanonok, tizenkét szer
zetes növendéknek a’ nagyszombati papnevelő intézet
ben leendő kiképeztetésére telt alapítványt, később mél
tóságáról lemondván,, ismét a’ szerzetbe vonult. Ivano
vich említett alapítványához Luzynsky Joáchim esztergo
mi kanonok, Rreztován fekvő jószágát adta, Zongor 
Zsigmond, és Bosnyák Péter kanonokok pedig egyen
ként 1,000 ftot szentellek. Széchényi György esztergo
mi érsek a’ noslrai kolostornak 17,000 ftot, a’ sze
niorjainak Csalóközben 30,000 ftot adott. Széchényi Pál 
kalocsai érsek, egykor ugyanezen szerzetes rend tagja, 
1710-ben telt végrendelete szerint, a’ vondorfi kolos
tornak 15,000 ftot hagyott.i) 2 *) Benkovich Ágoston nagy
váradi püspök, előbb sz. Pál rendi szerzetes, 1702-ben 
a’ nagyváradi remete sz. Pál kolostorának 17,000 ftot 
hagyott.*) Gróf Nádasdy László, remete sz. Pál rendi 
szerzetes, később Csanádi püspök, az újhelyi kolostornak, 
hol egykor elöjáró vala 6,000 ftot, ’s egyéb fekvő jó
szágot adott; gróf Eszterházy Imre, remete sz. Pál rendi 
szerzetes, utóbb esztergomi érsek, a’ tháli kolostornak 
alapítványul 12,000 ftot adott.4)

20. Jeznita szerzet kolostorai.
A’ jezuiták szerzete a’ 16-dik században Spanyol- 

országban keletkezett. Alapítója sz. Ignácz volt, ki a* 
pampelonai ütközetben mint katona vitézül harczolt, ’s 
mcgsebesiltetvén,utóbb életét Istennek szentelte. A’ gond
viselés e’ szerzetet, bölcs terve szerint, az egyházra

i)  Fragmen Panis, Corvi Protocretn. p. 350. — 2) Triumph. Panli p.
2ß3. b. — 3) Triumphus Pauli p. 157. b. — *) Triumphus Pautf
ugyanott p. 164. b. és 170 a.
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nézve alkalmas időben adta. Az elöszer csekély társula
tot V. Pius pápa számlálta 1571-ben a’ szerzetes ren
dek közé, mintán már előbb is közkedvezést nyervén, 
az messze kilerjedett. A’ bitterjesztés, az ifjúság okta
tása, és a’ tudományok ápolása körül hervadhatlan ko
szorút vívott ki e’ szerzet magának. Az egyházi és vi
lági nagyok előtt kedvezést nyervén e' szerzet, hazánk
ban is hathatós pártfogásban részesiltetett. Mivel pedig 
az ifjúság nevelésével, átalános elismerés szerint, még 
ellenségeiknek lanulételüknél fogva is, legjelesben fára
doztak, hogy iskolákat nyithassanak, számukra kolosto
rokat alapilának. így Oláh Miklós esztergomi érsek Nagy
szombatban 1561-hen telepité meg Őket előszer, 1615- 
ben gróf Forgách Ferencz esztergomi érsek, és utódja 
Pázmán Péter alatt e’ szerzet mindig nagyobb kedve
zésben részesült. így  időszakonként több kolostorok jöt
tek létre. Pázmán Péter érsek (1616—37.) e’ szerze
tet Posonyban megalapító, Szepesben, Szathmáron, Lő
csén tetemes segedelmével ápolá, a' homonnai kolostort, 
mellyel gróf Drugeth alapított, pénzzel segítette. A* ko
máromit Jakosits György szerémi, és egri püspök 1637- 
ben alapító. Lippay György érsek (1642—65.) Szakol- 
czán, Bcszterczebányán, Selmeczen, Késmárkon, Ros- 
nyón, és Gyöngyösön alapított e' szerzetnek kolostoro
kat. Szelepcsényi György érsek (1666— 1684.) a’ Páz
mán állal Lőcsén, és Lippay által Szakolczán kezdett 
kolostor alapítását tökélyre vitte. Széchényi György esz
tergomi érsek (1685— 1 6 9 5 .)mint veszprémi, győri, és 
pécsi püspök e' szerzet kolostorainak alapítására érté
kének legnagyobb részét szentelte. így Győrött 1654- 
ben; Kőszegben 1684-ben; Egerben 1689-ben; Budán 
1687-ben; Esztergomban 1687-ben; Pécsett 1694-ben, 
ő alapított kolostorokat.*) Gróf Kollonich Leopold bibor- 
nok ’s esztergomi érsek Komáromban, Eperjesen tete
mesen segítette őket. ’S így ezen szerzet által az ifju- 
ság nevelése, és hazánk tudományos állása, mikép an-

) Thuróczy Hung. snis cum Regibus, p. 136.



nak helyén látandjuk, mindinkább kifejlődött, ’s nagyobb 
virágzásnak indult.

Észrevételek.

A’ jezuitarend világszerte kedvező pártfogásban ré· 
szesülvén, messzeterjedett, noha nem hiányzottak min
denkor ellenségei. Azonban a’ lelkesebbektől ő mindig 
pártoltatott, mert egyébként mikép is terjedhetett volna 
annyira» mint a’ mennyire terjedt. Szellemi erő vívta 
pedig ki ezt részükre, ’s ellénei miután e ’ téren meg 
nem állhatták, fegyverhez nyúltak; a’ rágalom, álnok· 
koholmány, ráfogás, és hazug költemény fegyvereihez. 
Az egyház ápolta e’ szerzetet, mert a’ vallási rajosko
dás és csábítások közt, az a’ hitet buzgén terjesztette, 
az egyháztól elpáholtakat annak kebelébe visszavezette, 
sokakat pedig megóvott az elpártolástól. — Ha tekintjük 
korunk igyekezetét, mik számolhatnak, és méltán, ked
vezőbb pártolásra, mint az életbiztosító, vagy ezzel ro
kon szellemű intézetek, mellyeknek czélja a’ parányi 
időre terjedő emberi jóllétet eszközölni, ’s a’ halandó 
boldogságát munkálni. Az egyháznak ama társulat párto
lásában hasonló volt czélja, csak hogy ezé szellemi, 
azoké anyagi, és így mennyivel nemesebb a’ szellem 
az anyagnál, annyival nemesebb vala itt a’ czél is. 
Életbiztosító, életmentő társulat vala tehát ez az egy
házban, azon egyházban, melly, isteni Mesterének csal- 
hatlan igéje szerint, bensőleg megvan győződve, hogy 
az anyagi életen túl van még egy szellemi élet, mellyel 
a’ fondor ellenség- ’s a’ mindünnen fenyegető lelki ve
szélytől megóvni, ’s biztosítani szükség. És a’ társaság 
hivatásának megfelelt. Sokan különféle balvéleményeket 
táplálnak e’ szerzet iránt; bizonyos azonban, hogy a’ 
fejedelmek, és az emberiség legkitűnőbb egyénei, sta- 
tus-férfiai, sőt ellenségei is , dicsérettel illetik őket. 
VerulamiBaco Angolország kanczellárja felölök mondja: 
a’ mi az ifjúság tanítását illeti, legrövidebb utasítás ez: 
kérdezd a’ jezuiták iskoláit. Semmi sincs jobb, mint a’
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mi itt történik. ') Dicsérettel halmozzák őket, IL Frid- 
rik porosz király, Katalin orosz czárné, és a’ legjelesb  
irék, mint: Bossuet, Feneion, Chateaubriand, sőt a' sza
bad szellemű Voltaire, D’ Alembert, Rosseau, Equities, 
és többen, kiknek erre vonatkozd ítéleteit olvashatni 
Pietz Neue theologische Zeitschrift-je több füzeteiben, 
valamint e’ könyvben is: Historischer Ehrentempel der 
Gesellschaft Jesu. Bécs 1841. 8r. — Hazánkat illetőleg  
dicsérettel emlékeznek rólok I Leopold, Bocskay, Bá
thory István erdélyi fejedelem, utóbb Lengyelország 
királya, Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem, Széché
nyi György.esztergomi érsek, stb. mint okleveleik bi
zonyítják. *) A’ szerzet utóbb lenni megszűnt, de ko
runkban sok helyen ismét éledni látjuk azt, és a' feje
delmek , ’s köztársaságok nagy kedvezésében részesül, 
*s a* nevelés ügye több helyen már ismét kezére van 
bízva.

21. Kegyes iskolarendiek.
A’ kegyes iskolai rend, mellynek főhivatása az 

ifjúság nevelése, a’ püspökök, és tehetősb egyháziak 
által következő intézeteinek alapittatását nyerte: Szent- 
Györgyön Posonmegyében Szglepcsényi György esz
tergomi érsek 1685-ben; Nyitrán Mattyasovszky László 
nyitrai püspök 1701-ben; Veszprémben gróf Volkra Ot
tó-János veszprémi püspök 1711-ben; Váczon gróf Kol- 
lonich Sigmond váczi püspök 1714-ben; Debreczenben 
Bakó János makari püspök és nagyváradi kanonok 
1719-ben; Karponán Olasz Pál almisi püspök és esz
tergomi kanonok 1720-ban; Kalocsán gróf Batthyáni Jó
zsef kalocsai érsek 1765-ben alapítottak ezen kegyes rend
nek kolostort. Egyéb intézeteiket a’ királyok, ’s hatal
mas világi nagyok alapították: mint Podolinban Lubo- 
mierszky Szaniszló lengyel herczeg, 1642-ben; Privi- 
gyén Kanin Francisca grófnő, Pálffy Pál nádornak hitvese 
1666-ban; Breznóbányán I. Leopold császár 1673-ban; 
Kecskeméten gróf Koháry István országbíró 1715-ben;
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stb. E’ szerzet, mennyiben az íróság tanításával foglal
kozik , József császár kedvezését leginkább megnyerte, 
miért egyebek fölött pártolta is. Ferencz király pedig 
1807-ben a’ szókesfejérvári cuslodiatus jószágát adá ezen 
rendnek. A’ serdülő nemzedék közül évenként nyolcz, 
kilencz ezer növendék részesül ezen kegyes rend vezér
lete alatt gondos oktatásban, tudományos kiképeztetés- 
ben. Érdemes szerzet, a’ te kezedben van leginkább az 
ifjúság szivének kiképeztetése; neveld azt ngy, hogy mi
dón a' tudományok ösvényén vezérled ót, egyszersmind a* 
gyengéd és fogékony szivekbe a’ vallásos érzést, hit
beli benső meggyőződést, és az egyház iránti szigorú 
ragaszkodást is belócsepegtesd, miszerint egykor a' férfi 
kebel szent érzelmekre hevülvén, a’ vallás szentsége e l
len rohanó vélemények árja között is, szilárdul megálljon.

22. Szent Ferenozrendiek
A’ szent Ferenczrendi szerzetesek számára ez 

időszakban a’ püspökök által több kolostorok alapittattak. 
Az érseknjvárit Pózmán Péter esztergomi érsek 1626- 
ban alapította, a' nagyszombatit pedig jobb karba hely- 
heztette; a’ szent-antalit Lippay György veszprémi püs
pök 1660-ban; a’ sümegit Széchényi György veszpré
mi püspök 1652-ben; ugyanő az esztergomi kolostor
nak 1687-ben 20,000 frtot adott, a’ posonyinak helyre
állítására, szinte 20,000 frtot szentelt; a’ veszprémit 
Sennyei István, veszprémi püspök 1681-ben; a’ szent- 
lászlóit Széchényi Pál veszprémi püspök 1694-ben; az 
andacsit gróf Volkra Oltó-János veszprémi püspök 1725- 
ben alapították. E’ szerzet egyéb kolostorai pedig vi
lági hatalmasok által alapittattak, vagy közös adakozás
ból jöttek létre. így a* kismartonit gróf Eszterbózy 
Miklós nádor 1630-ban; a’ németujvárit gróf Batlhyáni 
Ádám 1641-ben;. a’ malaczkait gróf Pálffy Pál nádor 1653- 
ban, stb. a' simony tornyai pedig 1754-ben jótékony adako
zásokból jött létre. Nyitrán Telegdy János nyitrai püspök 
1630-ban; Pruszkán Jakusits György veszprémi püspök 
1642-ben; Beczkón gróf Nádasdy Ferencz kezdé ugyan
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az alapítást, de Haskó Jakob vágujhelyi prépost, majd 
nyilrai püspök, vitte azt tökélyre, ’s 1695-ben telt vég
rendeletében annak alapítását biztositá is; Szécsényen 1464- 
ben ugyan állott már a’ kolostor, de az idő viszontag
ságai miatt megcsökkenvén, Széchényi György eszter
gomi érsekben nyert uj alapítót, ki a’ kolostor-építésre
10,000 ftot szentelt. így  több helyeken részint a’ püs
pökök alapítványai által keletkeztek, vagy emelkedtek 
kolostorok, részint pedig keresztény szeretetböl szár
mazott adakozások után épüllek, ’s állanak főn most is.
23. Szent Domonkosiak, Serviták, Carmeliták, Capi- 
stránnsok, Misericordiánnsok, Trinitárinsok, Nazare- 

nnsok, Minoriták, Gamaldnlensisek.
A’ zajos háborúk lármái között, a’ sokféle viszon

tagságokban, többen találkoztak, kik a’ világ múlandó
ságát mindig jobban általlálták, miért többen a’ katona pá
lyán, a’ haza szolgálatában eltöltött évek után, a’ ko- 
loslorfalalt csendjébe vonultak, Istennek kívánván itt 
hátralévő napjaikat szentelni. Innét van egy részről, hogy 
hazánkban ekkor több szerzetes rendek alakultak. A’ püs
pökök több helyeken kolostorokat alapilának, vagy a’ 
szerzetes férfiakat épületeik létrehozásában segítették, mi
nél fogva a’ helynek is, hol laktak, ez által díszét elő
mozdították. — A’ szent Domonkos rendieknek Szombat
helyen Draskovich György győri püspök 1638-ban ala
pított kolostort, ’s őket azon év apr. 4-dikén be is ig- 
tatá, melly alapítványt III. Ferdinánd király oklevelé
vel megerősítő.') Vasváron Széchényi György eszter
gomi érsek 1684-ben e’ szerzetet 10,000 fial segítette, 
Váczon Dvornikovich Mihály váczi püspök (1689— 
1705.) 25,000 fton alapitolt e’ szerzetnek kolostort.

A’ servita atyákat Egerben, hol 1687-ben kaplak 
kolostorópithetésre helyet, Széchényi György esztergomi 
érsek 30,000 ft alapitványnyal segítette.

A’ carmelitáknak, Budán a’ várban, Szelepcsényi 
György esztergomi érsek alapított kolostort, Széchényi

372 Am itrla U iica k ·.

i) Schönvisner Antiqu. Sabar. p. 321.



G yörgy, Szelepcsényi utódja pedig az alapítványt 30,000  
frtal gyarapította. A’ hajdani kolostor egyháza most 
Thália temploma! — Szakolczán gróf Kollonich Leopold 
esztergomi érsek alapította meg e’ rendet.

A ’ capistránusok Mohácson gróf Nesselrode Vilmos 
pécsi püspök pártfogása alatt 1724-ben telepedtek meg; 
a’ kolostort Klimó György pécsi püspök épitteté. ')

A ’ capuczinns szerzeteseket, Budán, Széchényi 
György esztergomi érsek, 1687-ben 20,000 frt alapit- 
ványnyal segítette.

A’ betegek ápolásával, vallás különbség nélkül, 
példásan fáradozó irgalmas szerzet több kolostorait is
mét püspökök alapították, vagy azokat tetemesen segí
tették. Posonyban Szelepcsényi György esztergomi ér
sek 1669-ben alapította azt, utódja Széchényi György 
érsek pedig 20,000 fial segítette; Egerben gróf Erdö- 
dy Gábor egri püspök 1727-ben; Nagyváradon, Gyön- 
gyösy György apát és nagyváradi kanonok 1760-ban
27,000 ftal alapító, minden vagyonát végrendeletileg o’ 
szerzetnek hagyván ; 2) Pool Gáspár apát és kanonok 
1792-ben ismét tetemes vagyonnal gyarapította azt; 
Miklósy Ferencz nagyváradi püspök 1811-ben ezen 
rendnek alapítványul 7,000 flot hagyott Váczon gróf 
Migazzi Kristóf bibornok ’s váczi püspök 1778-ban; Pé
csett Krautschak polgári tímár 1796-ban alapította, 
miután pedig Perger Zakariás babarczi plébános 1807- 
ben 40,000 fttal gyarapilá azt, második alapítónak mél
tán nevezhetni; Szakolczán az egykor Karmelita szer
zetesek számára épített kolostor az irgalmas rendnek 
állaladalván, gróf Balthyáni József esztergomi érsek 
1796-ban azt itt megalapitá. Zágrábban Verhovácz 
Miksa zágrábi püspök 1804-ben, Szathmáron nmélt. 
Hám János szathmári püspök 1834-ben alapiiá ezen 
szerzetes rendet. E’ szerzet, az egész ausztriai monar
chiában létező kolostoraiban, 1845-diki november 1-jétöl, 
1846-ik October utolsó napjáig, minden vallás különb-
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sog nélkül ingyen fölvett és ápolt 26,068 beteget, 's 
ezek közül különösen Magyarországban 10,691-et.

A’ trinilariusok szerzete hajdan, a' nehéz idő kö
rülményeit tekintve, egyik volt a’ legjótékonyabbak kö
zül , minthogy e’ szerzet tagjai, ön föláldozással i s , a' 
pogányok kezébe esett keresztény foglok kiváltására 
szentelték magokat,'s igy több ezereket súlyos rabság
ból ki is szabadítván, elkeseredett árvákat, özvegyeket, 
és egész családokat nemcsak megörvendeztettek; de 
sokszor a’ véginségtól is megmentettek. Ezen szerzetes 
rendnek Illavián, Nyitramegyében, Széchényi György 
esztergomi érsek 1696-ban 80,000 fton alapított kolos
tort. 0 Komáromban gróf Álthan Mihály Adolf püspök 
alapító azt, 's 1626-ban sz. Mihály napra Pázmán Pé
tert hívta meg annak fölavatására. 2) Egerben gróf Er
dőd y Gábor egri püspök 1771-ben alapitá, a' pozsonyit 
pedig tetemesen segítette.

A' nazarenusok szerzetének, mennyire tudhatni, e- 
gyedül Felsö-Tárkónyon volt kolostorok, ’s ezt gróf 
Barkóczy Ferencz egri püspök 1757-ben alapította. Ö 
lengyelországi követsége alkalmával ezen szerzetet meg
kedvelvén, megyéje kebelében számára kolostort alapí
tott; ennek falai közé szokott ö évenként vonulni az 
örökkévalóságról való elmélkedés végett.

A’ minoriták winpassingi kolostorának helyreállítá
sára Széchényi György érsek 10,000 ftot szentelt.

A’ camaldulensiseknek Zobor-hegyén, Nyitra szom
szédságában, Jáklin Balázs nyitrai püspök, és Jakiin 
Miklós alapítónak kolostort, az 1691-ben költ alapítvá
nyi oklevelet, Leopold császár és király szinte meg- 
erósité. A’ kolostor 1695-ben készült el, 's azt 1782-ig, 
a’ rend eltöröltetése idejéig, bírta a’ szerzel. ®)

24. Apáozakolostorok.
A’ nőneveléssel, ’s betegek ápolásával is foglalkozó 

apáczák kolostoraira, az egyháziak szinte löbb kegyes * *)
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alapítványokat tettek. Nagyszombatban Pázroán Péter a* 
szent Kláráról nevezett apáczákat tetemes alapítvány* 
nyal segítette. Széchényi György érsek Kismartonban a' 
szent Ágoston rendén levő apáczák kolostorára 10,000  
ftot; Posonyban az Orsulita apáczák kolostorára 20,000  
ftot, a’ szent Kláráról nevezettekére 12,000 ftot szen
telt. Kassán a' szent Orsoláról nevezett apáczákat 1697- 
ben Eleonóra császárné, és Fenessy György egri püs-

Íök alapították; Posonyban gróf Eszterházy Imre érsek 
744-ben a' betegek ápolásával foglalkozó szent Erzsé

betről nevezett apáczakolostor megalapítására 140,000  
ftot szentelt; ]) az Orsulita apáczák kolostorát pedig 
egészen helyreállította. 2) Később gyarapították ezt: Ki
rály József pécsi püspök 2,000; Kluch József nyitrai 
püspök 2,000 ftal, mit ismételve több ezerrel szaporí
tott. Rudnay Sándor esztergomi érsek pedig 1821-ben 
4045 ftal, ez időtől fogva pedig, haláláig évenbint 
6 ,438  ftal. A* Nagyasszonyunkról nevezett apáczák ko
lostorára, Csáky Miklós tinnini ez. püspök és nagyvá
radi nagyprépost 1821-ben 50,00ö ftot hagyott. Nagy
váradon a’ leánykák nevelésével dicséretesen foglalko
zó Orsulita apáczák kolostorát Szenczy István nagy
váradi kanonok 1771-ben 20,000 ftal alapitá, e' vég
re saját költségén épületet is emeltetvén; Mária The
resia királyné pedig ezen alapítványt megerősité.3) Ké
sőbb Rier Ferencz 10,000 ftal, és ismét 3,477 frntal; 
Püspöky Ferencz kanonok 2 ,000 ftal, Jedicska Antal 
kanonok 9,000 ftal; Simon János kanonok 15,000 ftal; 
Kricsfalusy Ferencz prépost 3 ,500 fial; Vurum József 
nagyváradi püspök 3 ,000 ftal gyarapították azt. A’ nagy- 
szombati npáczabolostorra, a’ nőnevelés előmozdítása vé
gett, Fuchs Ferencz nyitrai ptfspök 12,000 ftot; Vilt Jó
zsef esztergomi kanonok (később győri püspök) 4,500  
ftot; Kiuch József nyitrai püspök 22,500 ftot szentel
tek. Zágrábban Haulik György zágrábi püspök ő exja,
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1844-ben a' betegek ápolásával, és leánykák tanításá
val foglalkozó irgalmas-apáczák számára nagyszere épü
letet emeltetvén, azt 100,000 fial megalapítá; ') Szath- 
máron ugyanezen rendi epáczábat nmélt. Hám János 
Szathmár buzgó püspöke alapiiá m eg, csak az épületre
80,000 p.frtnál többet szentelvén, 's azt 1846. julios 
havában föl is avatván.

Észrevételek.
Az alapítványi adatokról.

Ámbár temérdek öszveget tesz ama' sok ágú ke
gyes alapítvány, mellyeket a' fönebbiekben már elszám- 
láttunk, mindazáltal senki se vélje , hogy az egyházi 
férfiaknak ez időszakban tett minden alapítványait elsoroltuk 
volna. A’ régibb és njabb időkből vannak még számo
sak, mellyeket e’ helyen nem érintettünk, részint mivel 
soknak később jövénk nyomára, részint pedig, mivel a’ 
jelesebb alapítványok özöne miatt, egyik-másik fi
gyelmünket könnyen kikerülhette. Igaz, hogy itt még 
az egyháziak által tett [alapítványok sorozatát egészen 
bevégzetteknek nem akarjuk tekintetni, minthogy a' 
nevelés és polgárzat körül még illyeneknek nagy szá
mát hozandjnk fö l, mindazáltal itt a' közlőit adatokról 
megjegyezzük, mit az utóbbiakra is értetni kívánunk, 
mikép azokat legtöbbnyire a' főméit magyar kir. hely
tartó-tanács kegyes alapítványi jegyzéke szerint, továb
bá halotti beszédek, alapítványi 's végrendeleti kivona
tok, és, kivált a' legujabbakat tekintve, nyilvános lapok 
után közlötlük. A’ kútfőket, nehogy idézetekkel árasz- 
szuk el e' munkát, minden adatnál kitenni fölöslegesnek 
lenni tartottuk, mindenkor készek lévén azokat a' mon
dott kútfők után úgy, toikép azokban olvastuk, előmu
tatni. Őszintén meg kell vallanunk, hogy ezeknek tár
gyalásában, noha pedig kimutatásából nem kis di
csőség hárámlik a* magyar clerusra, a' fájdalmas érzést 
el nem fójlhatlub, hogy kellett időnek jönni, és hogy a' 
humanus érzelemről földicsért, a' legparányibb érdemek-

i) Lásd az alapítványi oklevelet fonebb 351. lapon.



nek is kellő móltánylalot tulajdonitő ezen kor az, melly 
a’ clerusra nézve, az ellene gördített méltatlan vádak 
miatt, az ebbeli íölszőlalást szükségessé tette. A’ tehe- 
tősb egyháziak, a’ mennyei Tanító szellemében így működ
tek minden időben, jót tevén sokakkal nyilván és titkon, 
mellyek az élet könyvében vannak följegyezve. Egyéb
iránt a’ fönálló intézetek is hangosan hirdetik ezt, mert 
a’ hegyen épült várost kifogja elrejteni, és az ínség 
nyomorai alul fölmentettnek a' hálaszót megtagadni; 
vagy mondhatja-e a’ gyümölcsöző kert, a’ jótékony in
tézet; magamlól-lettem. Ezek mindannyi élötanujelei azon 
nemes törekvésnek, mellyel az egyházi rend a’ közjót 
előmozdítani mindenkor igyekezett, és igyekszik. Nem 
méltánylat szól tehát akkor, midőn itt vádszó emeli föl ma
gát. Ezek ellenében mondá az 1844-diki országgyűlé
sen egy mélt. gróf: „Én óhajtom, hogy a’ fnndátiók 
eredete, és mibenléte a’ legnagyobb pnbliczitásra jöjjön, 
mert a’ fnndátiók 99 része papi fundátió, és igy tudná, 
és tudhatná Magyarország mennyi halával tartozik a’ 
kalh. clerusnak,“

M Á S O D I K  S Z A K A S Z .
Az egyházi rend a’ nevelés küi-iil.

1. Tudományos intézeteink viszontagsága a’ mohácsi 
ütközet után.

A’ vegyes uralkodók időszakában szép fejlődésnek 
indult tudományos és nevelő-intézeteink, a’ szerencsét
len mohácsi ütközet után, lassanként elenyésztek. Pé
cset az academia, melly egykor olly dicsőén virágzott, 
hogy Islvánffy bizonyítása szerint a’ török állal 1543- 
ban történt meghodiltatqsa előtt, szinte kétezer tanulót 
számlált, hagyatlásnak indult. 0  Esztergom is ez időben 
jutott a’ török kezére, 's igy az iskola itt is megszűnt, 
Vitéz János érsek hires könyvtára pedig elpuszlillatolt. 
Várday érsek ez időben is számos, nemes szüléktől

Αχ egyházi rend »’ nevelés kSrül. 3 7 7

i) letvánffy Hist. Hung. L. 15. p. 161.
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származóit ifjút olly gonddal nevelt udvarában, hogy az 
erény útjáról eltévedt itjurél szokás volt ekkor monda
ni: „ez sem az érsek udvarában neveltetett.“  *) A’ 
nagyváradi iskola, sokféle viszontagságok közt, legtöbb 
ideig föntartotta magát, igazgatója ez időben Mindszenti 
István kanonok volt, ki 1577-ben Nagyszombatban halt 
meg: de 1660-ban ezen Nagyvárad is a’ törökök kezébe 
jutván, az iskola itt is megszűnt. így  történt a' váczi, 
győri, fejérvári és veszprémi iskolákkal, miután ezen 
városok is a’ töröknek meghódoltak.

2. Főpásztorok igyekezete az iskolák fSntartásában.

Ámbár fölöttéb súlyos volt a' magyar egyháznak ez 
időben állása, püspökeinek száma'is olly csekély lévén, 
hogy 1538-ban Várday Pál esztergomi érseken, Erdődy 
Simon zágrábi, és Broderich váczi püspökön kívül több 
főpásztor nem volt a’ magyar egyházban, úgy szinte 
1568-ban is Yerancz esztergomi érseken, Draskovich 
György zágrábi püspökön, és Bornemisza Pál helyette
sen kívül, az egész magyar egyházban több főpap nem 
volt, de a’ püspökségek javait is részint erőszakos ke
zek foglalták e l, részint pedig azok a' törökök kezére 
jutollak, mégis az iskolaügyet, és nevelést pártolni so
lia megnem szűntek. Oláh Miklós esztergomi érsek a’ 
pécsi academiát még akkor is , midőn itt már a’ török 
uralkodott, föntartani mindenkép igyekezett, 's Iliiéin 
hires törvénytudóst jövedelemmel ellátván, ide kormány
zónak nevezte. 2) Ugyan Oláh Miklós érsek telepítette 
meg 1561-ben a' jézustársaságát Nagyszombatban, hogy 
ez itt az ifjúság oktatásával foglalkozzék ; Dallos győri 
püspök Győrött, Draskovich zágrábi, majd győri püspök 
Zágrábban, és Szombathelyen, Verancz Antal mint egri 
püspök Egerben létesített iskolát. Azonban ezek mind 
nem használtak, a' kül, és bel véres háborúk által szét
tépve ’s szaggatva lévén hazánk, azok ekkor huzamosb 
életre nem vergődhettek, mert a’ figyelemnek más va·

i) Archi-Ep. Strig. P* 11. p. 47. — 2) Péterfly Sacra Cone. P. I. p. 208.



la tárgya. Később, midőn szabadabb fejlődést engedett 
az id ő , intézeteink is ugyan a' clerus pártfogása alatt 
mindinkább emelkedtek.

A’ clerus által alapított iskolák.
a) Pesti királyi egyetem keletkezése.

A’ pesti királyi egyetem alapját 1635-ben Pázmán 
Péter esztergomi érsek 100,000 ftnyi alapitványnyal tet
te, és pedig Nagyszombatban, minthogy ekkor az orszá
got minden oldalról pusztító törökök elölt ezen város 
találtatott legbiztosabbnak. Az alapítványt II. Ferdinánd 
király az.on év October 18-kán megerősítvén, november
13-dikán az iskola ünnepélyesen megnyiltatolt. ') Ez 
azonban ekkor csak bölcsészeti karból állott, a’ törvény- 
tudomány tanítói székét Losy és Lippay esztergomi ér
sekek, Pázmán közvetlen utódjai, alapították, e’ czélra
37,000 ftot szentelvén, ’s így az alapítvány 1667-ben 
királyi oklevél által is megerősittetvcn, a’ törvény
tudományok előadása megkezdetett. 2) A’ tanuló növen
dékek száma a’ 18-dik század elején az egyetemben 
ezer kétszázat túlhaladta. Mária Theresia királyné 1769- 
ben a’ földvári apátság javait adta ez intézetnek, az 
esztergomi érsekek pedig több ideig, ezután is , éven
ként 10,000 ftot szentellek erre. Miután a’ háború fé
lelme elenyészett, ezen egyetem 1777-ben Nagyszom
batból hazánk fővárosába Budára, 3) innét pedig Pestre 
helyhezletelt által.

b) A c a d e m i  á'k.
A’ győri academiát 1654-ben Széchényi György 

Veszprémi püspök 70,000 frtal alapiiá; Széchényi Pál 
kalocsai érsek pedig, a’ lizennyolczadik században, nagy

i) L. Fejér, Hist Acad, scientiar. Pazmanianae. VI. p. 17. — 2) Fejér 
ugyanott, VH. p. 22. — 3) Pázmán alapítványi okiereiében már 
monda: „Quodsi successo temporis, Deo Hungáriám a turcico iugo 
liberante, opportunior urbs occurrat pro universitate, liberum sit 
societati hano nostram fundationem una cum universitate alio trans-' 
ferre, dummodo tamen extra Dioecesim Strigoniensem non extrahatur.“
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költséggel a’ fönállé roppant academia-épületet emel
teié. A’ kassai academiát Kisdy Benedek egri püspök
60,000 fltal alapította, ’s miután I. Leopold császár és 
király azt megerősítő, 1660-ban aug. 7-dikén ünnepé
lyesen megnyittatott. ') A’ nagyváradi academia több 
lelkes alapitványozök álla] keletkezett. Benkovich Ágos
ton püspök kisebb iskola létesítésére 6,000 frnt ala
pítványt tett le ,  mellyet I. Leopold 1699-ben erősített 
meg. 2) Okolicsányi János, gróf Csáky Miklós, és gróf 
Forgách Pál püspökök azt tetemesen gyarapították; a’ 
bölcsészeti kart 1759-ben báró Patachich Ádám püspök 
alapította, mellyhez József császár, az egyházi alapítvá
nyokból , a’ törvénytndományi kart kapcsolta. A 3 poso- 
nyi academiának első alapját Pázmán Péter érsek 50,000  
ftlal tette, de av fölsőbb tudományok tanitói székét a’ 
18-dik században gróf Kollonich Leopold esztergomi ér
sek kapcsolta hozzá. 3) A’ zágrábi academia is idősza
konként gyarapodott egyházi alapítványok által , *s lé
tét Bratnlich Simon püspök fáradozásának köszöni. 4) És 
így hazánknak mind az öt academiája egyházi alapilvá- 
nyozók állal keletkezeit.

C) L y c  eum  o k.
Egerben, a’ városnak török kezéből kiszabadulása 

ulán két év r e , 1689-ben Széchényi György esztergomi 
érsek 60,000 flon alapitolt iskolát, melly később egy
háziak által nevezetes alapítványokat nyervén, főbb tu
dományok tanító-székével is gyarapodott. A’ törvény
tudomány tanítására Foglár György serbiai püspök, és 
egri kanonok 110,000 ftnyi alapítványt lett le ,  melly 
fényes érdemet 1741-ben az országosan egybegyült KK. 
és RR. méltó figyelembe vevén, azt hálojelül a’ 44-ik 
törvényczikkbe iglatták. Gróf Barkóczy Ferencz egri 
püspök a’ bölcsészet, és biltudományok tanítói székét 
alapította; gróf Eszterházy Károly szinte egri püspök I)

I) Kazy Hist. Univ. Tyrn. p. 126. — *) Keresztury Hist. Ep. Mrarad. 
P. II. p. 270. — 8) Szerdahelyi Chorogr. Hung. p. 259. — *) Ker- 
chelich De regn. Dalm Croat, not. praei, p. 426.



pedig, a’ lyceum számára tömérdek költséggel ama rop· 
pant épületet emelteié, melly hnsz év leforgása alatt 
készülvén e l ,  közel két millió forintba került, és nem 
csak hazánknak, de egész miveit Európának is díszére 
szolgál. ')

A’ nagyszombati érseki lyceum, a' hajdan itt telt 
egyházi alapítványokon nyugszik. Mintán tudnillik innét 
1777-ben az egyetem Budára tétetett állal, a’ tudomá
nyos intézetek rendszeresítése után, itt előbb ugyan aca
demia vala, de utóbb ezen rang a’ posonyi iskolára ru- 
háztatván, Nagyszombatnak érseki lyceuma lett.

A’ pécsi lyceumot napjainkban, báró Szepesy Ig- 
nácz pécsi püspök alapította. Ö, a' halhatlan emlékű, ’s 
tudományokat hón pártoló püspök, vagyonának legna
gyobb részét ezen intézet létrehozására szentelte. A’ re
mete sz. Pál elhagyatott kolostorát 30,000 fton megvá
sárolván, annak elrendezésére, és a’ physical ’s mathe- 
máticai museumok megalapítására 75,000 flot, a’ lyce
um állandó alapjául pedig 251,250 ftot szentelt, továb
bá az intézet mellé még 30,000 fton könyvnyomdát is 
állított. 2) A’ királyi gymnásium alapját pedig itt, még 
1694-ben Széchényi György esztergomi érsek 50,000  
forintnyi alapitványnyal tette. A’ rostigái lyceum Sci- 
tovszky János rosnyói (most pécsi püspök) ő exja által 
hozatott létre; a’ szathmárit Hám János szathmármegye 
buzgó föpásztora alapitá; hajdanában pedig itt kisebb 
iskolára Pázmán Péter lett évenként kétezer ftot jöve
delmezd alapítványt. 3) A’ szombathelyi lyceumot a’ sz. 
Gothárdról nevezett apátság alapitá, évenként 2,000  
pengő ftot erre szentelvén, előbb pedig a’ hat osztályú 
iskolát 1773-ban gróf Zichy Ferencz győri püspök ala
pította; a’ temesvárit 1840-ben Lonovics József Csaná
di püspök ő exja 30,000 ftot szentelvén erre, hozta 
lé tre , közelebb pedig törvényludományi karral is gya
rapította azt, a’ lyceumi könyvtár alapításához pedig

Aa egyházi rend a' aevelé« kerül. 3g|

i) Fényes Elek Magyarország Statist. Ili, k. 205. 1. — 2) L. Szepesy
Ignácz püspök életét Egyházi Beszédeinek I. köt. Pécs 1839. —- 3)
Podhradczky Pázmán Péter élete 84. 1.



382 Ausztria Időszaka.

1846-ban 500 p. fllal járult. így Szegedet kivéve, melly 
a1 nemes várost tanács által 1720-ban alapitatott, fölsőbb 
tudományos intézeteink mind papi alapítványokon nyu- 
gosznak.

d) Királyi gy
A’ királyi gymnásiumok legnagyobb részének alap* 

ját ismét az egyháziak telték. Az aradinak Höffling 
Kamii minorita szerzetes, Lichtenstein herczeg ezredé· 
nek táboripapja tette első alapját, ki hivatala után szer· 
zeit minden vagyonát e' czélra szentelte. 1776-ban Má
ria Theresia királyné ezt kir. iskolai rangra emelte. A’ 
bajait több kegyes adakozók, ’s ezek közt gróf Bat- 
thyáni József kalocsai érsek, létesítették; a’ nemzeti 
iskolák alkalmas elrendezésére 1842-ben Klobusiczky ér
sek 973 ft 27 krt; a’ tanítók állása biztosítására pedig alapít
ványul 10,0ÚOftot szentelt; a’ belényesit Biharmegyében 
Vulcán Sámuel, nagyváradi görög kath. püspök; a’ 
czebáuyait Lippay György és Szelepcsényi György esz
tergomi érsekek 1688-ban; ’) a’ Szelep
csényi György esztergomi érsek 1673-ban alapították. 
Jiuddn egykor a’ minden tudományok academiáját Szé
chényi György esztergomi érsek 1687-ben alapította, 
’s állása biztosítására Nesider falut, mellyet 100,000  
fton vett, ezen intézetnek adván. Most kir. nagyobb gym
nasium a’ kegyesrend vezérlete alatt. * 2) A’ 
iskolát 1719-ben Bakó János makari ez. püspök, és 
nagyváradi kanonok alapította. 3) Eperjesen Telekesy 
István egri püspök, és gróf Kollonich Leopold eszter
gomi érsek tett az iskolára elöszer alapítványt, de lu- 
lajdonképeni alapitóját ezen intézet Mattyasovszky Lász
ló nyitrai püspökben tiszteli, ki ezen iskolára 24,000  
ftot szentelt. Az esztergomi iskolát 1687-ben Széché
nyi György érsek 20,000 fial alapította. Székesfejércá- 
rott kegyes adakozásokból, de leginkább Vánosy tehe-

*J Ka/.y Hist Univ. Tyrn. p. 133. Schmitth. Archiep. Strig. P. II. —
2) Bombard i Topographia Magni Regni Hung. p. 209. — 3) Kérész-
tury Hist. Ep. Magn. Varad. P. II. p. 125.



tös jezuita buzgalmából keletkezeit az. Napjainkban pe
dig a' bölcsészeti iskoláknak itteni megalapítása végett 
főt. Farkas Ferencz nagyprépost 125,000 final többet 
áldozott, erről alapítványi hiteles oklevelét is kiadván. 
Hogy az intézet életbe lépjen, fölsőbb helyről vár meg
erősítést. Gyöngyösön iskolát Losy, és Lippay érsekek 
alapilának, *' Petrik András, és Vagner Jósef egri ka
nonokok pedig azt 48,000 ftal gyarapították,’ Kalocsán 
gróf Batthyáni József kalocsai érsek 1763-ban 15,000  
ftal alapított iskolát. Klobusiczky Péter szinte kalocsai ér
sek 1828— 1839-ig az első iskola tanítójának fizetésére
8 ,2 5 0  forintot adakozott, 1839-ben pedig ennek örö
kös megalapítására 13,000 flot szentelt; a’ kaposvári 
gymnasiumot többen alapították. Knrbélyi György vesz
prémi püspök 1817-ben erre 10,000 ftot, 2) Vinkler 
Mihály pécsi tiszt, kanonok 4,000 ftot; Király József 
pécsi püspök 2,000 ftot; Kopácsy József veszprémi 
püspök 6,000 ftot szentelt. A’ korponai iskolát Zolyom 
megyében Olasz Pál almisi ez. püspök, és esztergomi 
kanonok 1720-ban; a’ komáromit Jakosits György Sze
rénái, (később egri) püspök 1637-ben; a’
Lippay György esztergomi érsek 1649-ben; a’ 
ghit Széchényi György esztergomi érsek, mint győri 
püspök, 1684-ben 70,000 ft on; a' lőcseit Szelepcsényi 
György esztergomi érsek; a’ nagybányait Mattyasovsz- 
ky László nyitrai püspök 1703-ban 50,000 ftal; a’ 
nyilrait szinte Mattyasovszky püspök 1702-ben 24,000  
ftal; a’ posegait Babits János scardonai püspök alapí
totta, Kntjevo uradalmat adván annak; a’ selmeczit Lip
pay György esztergomi érsek; a’ sopronit Draskovich 
György győri püspök 1636-ban; a’ szakolezait Szelep
csényi György esztergomi érsek 95,000 ftal; a’ 
györgyit 1685-ben szinte Szelepcsényi érsek; a’ 
csényit Lippay György esztergomi érsek, és Püsky Já
nos nyitrai püspök; a’ veszprémit gróf Volkra Olló 
veszprémi püspök 1711-ben; a’ zolnait Szelepcsényi
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1) Schmitth. Archiep. Sírig. P. 11. p. 150. Szerdahelyi Chorog. Hong. p.
193. — 2) Horváth Egyh. Értek. 1821. IV. köt. 200. I.
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György esztergomi érsek alapították. Ezen iskolák alap
tőkéjét időszakonként nevezetes adakozásokkal ismét az 
egyháziak gyarapították, valamint azokét i s ,  mellyek 
világiak által alapittattak. így  a’ lévai iskolára, mellyel 
1815-ben hg Eszterházy Miklós, és Marczibányi család 
alapított, Kluch József nyitrai püspök 2 ,000 fto t, az 
elemi iskolára pedig 300 ftot szentelt; ugyanerre, 1843- 
ban Szekfü Ferencz esztergomi kanonok több rendbeli 
alapítványt hagyott; a' nagykárolyi iskola tőkéjének 
gyarapítására, mellyet gróf Károlyi Sándor 1723-ban 
alapított, Laicsák Ferencz nagyváradi püspök m ég éle
tében 15,000 ftot, az első iskolai tanító fizetésének 
alapítására 10,000 ftot szentelt.

4.  C o n v i c t n s o k .
Az egyházi és világi hatalmas urak bőkezű adako

zásából időszakonként, több helyen, olly czélból ala
pittattak conviclusok, hogy azokban a’ szegényebb sor
sú nemes, vagy polgári szüléktől származott szép re
ményű ifjak, minden szükségessel ellátva, a' szülék 
terhe és aggodalma nélkül, rendes felvigyázók és ta
nítók vezérlete alatt, a’ haza díszére és szolgálatára 
neveltessenek. Ezen intézetek, ama háborús idők viha
rai között, melly sok családot birtokaiból végkép ki
forgatott, fölötte hasznosok 's jótékonyak voltak. Ezen 
intézetben mindenek előtt az erény szeretete és Isten 
félelme, mint minden nemes tett és igaz hazafiuság va
lódi talpköve, korán csepegtetett a' növendék szivébe, 
mert a' bölcs ama' mondása, miszerint Isten nélkül még 
jeles elme sem létezhetik, és hogy minden bölcseség 
kezdete az Isten félelme, az alapítók és nevelők sze
me előtt elevenen lebegett. De e' mellett a' testi moz
gás és gyakorlatok által figyelem fordittatott a' külső 
kiképeztetésre, valamint a' helyes előadás, és szavallás- 
beli jártasságra is , minél fogva az ifjak ünnepies alka
lommal erre rendelt teremeikben, a' hallgatóság előtt, vá
logatott színdarabokat is adának, 's a’ hangászaiban is 
gyakoroltattak; és ezek mind ingyen történtek. Hányán



származtak ezen intézetekből, kik a’ haza ügyét hö ke
bellel pártolták, ’s képessé tétettek hanyatló családai- 
kát is ntóbb ismét fölemelhetni. Ezen intézetek ismét a’ 
clerns alapítványai által keletkeztek. így Nagyszombatban 
Pázmán Péter esztergomi érsek 1616-ban olly convictnst 
állított, mellyben huszonöt nemes ifjú állandóan nevelte
tett. Ennek létesítésére ö két ízben tett alapítványa 
által 44,000 ftot szentelt; szándéka volt pedig a’ nö
vendékek számát itt hatvanra emelni, de Bethlen láza
dása ezen terv kivitelét meggátolva. *> 1624-ben ugyan 
Pázmán Péter a’ piselumból óvenkint szinte a’ nemes 
ifjak neveltetése végett 5,000 ftot szentelt.2) Ezen pénz- 
öszveg most is ösztöndíjul adatik. Pázmánnak amaz in
tézetét Telegdy János kalocsai érsek hat növendékre telt 
alapitványnyal gyarapítón a, oda engedvén egyszersmind 
tulajdon tágas házát. A’ eonvictusok a’ főbb iskolák mel
lett alapittattak. Lippay György esztergomi érsek a’ győri 
convictusra 40,000 ftot, Széchényi György esztergomi 
érsek a’ budai convictus alapítására 1687-ben 30,000  
ftot; a’ győrinek gyarapítására 37,000 ftot; a’ lőcsei 
convictusra ugyanő 1694-ben 40,000 ft ol szentelt. Alapy 
János nagyváradi kanonok 1778-ban, végrendeletileg 
egy convictus létesítésére 48,000 ftot hagyott. 3) Sop- 
ronyban Draskovich György győri püspök 40,000 fton 
állított convictnst; Nyitrán Maltyasovszky László püspök 
1705-ben az általa már éltében fölállított convictusra, 
örökös alapítványul 6,000 aranyat hagyott, mellyet gr. 
Harrach János nyitrai püspök három egyénre tett ala- 
pilvátiynyal gyarapítóit. 4) Ezen intézetekben több száz 
nemes ifjú, minden szükségessel ellátva, ingyen nevelte
tett. József császár alatt a’ eonvictusok eltöröltetvén, 
jelenleg amaz alapítványok ösztöndíjakra fordiltalnak.

5.  Ösztöndíjakra tett alapítványok.
Nemcsak a’ convictusokba fölvett növendékeket kí

vánták a’ magyar főpapok jótéteményeikben részesíteni,
\) Bél. Not. Hung. nor. T. II. ρ. 80. — 2) Podliradc/.ky Pázmán élete, 

ρ. 48. Bél. not. Hung, ρ- 36. — 3) Fessler. Die Gesch der Ung. 
A. Bd. p, 325. — «) Episc. Nitr- ei usque Praes, mem. 405é I.
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hanem a1 nyilvános iskolákban tanuló szorgalmas és éré· 
nyes ifjakat is; minélfogva hogy ezek tanulásra annál inkább 
serkentessenek, vagy hogy erre nekik mód nyujtassék, 
több helyeken ök fényes alapítványokat tettek, mellyek« 
nek gyümölcséből az ifjak öszlöndijt kapnak. íg y  Zágráb
ban Verhovácz Miksa zágrábi püspök 1827-ben 136,305  
flot; Egerben Fuchs Ferencz érsek 17,000 ftot; Pécseit 
Petiid János driveszti ez. püspök és pécsi kanonok 24,000  
ftot; Paffén Ignácz pécsi kanonok 6,000 flot; Rosnyón 
Budik Ádám 3,074 ftot, Baranyay János 6 ,000 flot; Ve- 
leszlai János kanonok 2,607 fto t; 22 k r t; Szombathe
lyen Birháuyi István Sopronmegyében kövesdi plébános,
3,500 ftot; Váczon Arbay János prépost 500 ftot.; Ber
kese András prépost 1,000 flot; Szappancsy Márton pré
post 4,500 ftot; Mártonyi Pál kanonok 1,000 ftot; Mi- 
gazzy bibornok ’s váczi püspök tizenkét szorgalmas ta
nulóra 56,000 ftot; Baján Markovics Antal kalocsai ez. 
kanonok és vaskuli plébános 1842-ben 1 ,000 ftol; 
előbbi években pedig 4,700 ftot; Beszterczebányán 
Matkovich Márton prépost 1,000 ftot; legújabban pedig, 
1843-ban, Belánszky Jósef beszlerczebányai püspök, vég· 
rendeletileg 50,000 ftot; Budán Plaschleger Mihály Já
nos veszprémi kanonok 32,000 ftot; Debreczenben Mol
nár József nagyváradi kanonok 1826-ban 16,000 flot, 
olly móddal, hogy annak kamatjából esztendőnként a’ 
debreczeni gymnasiumban tanuló szegényebb ifjak közöl 
tizen kapjanak segítséget, és pedig négyen 100, hatan 
pedig 60 ftból álló mennyiséget. Nagyváradon Nóme- 
thy Ignácz nagyváradi kanonok 1823-ban 103,278 fi 18 
krt hagyott, mellynek évenkénti jótékony gyümölcséből 
negyvenegy ifju kap 150 ftnyi állandó segedelm et') 
Kalocsán Csupor Mihály nagyprépost 1842-ben 50,000 
ftot ollyképen,hogy e’ töke felének kamatja a’ tanuló 
ifjakat, fele pedig a’ tanító intézetet illesse. Klobusiczky 
Péter kalocsai érsek 1822— 1843 ösztöndíjakra 66,000 
ftol; három szegényebb tanuló nevelésére 1842-ben
10,000 ftot; gr. Nádasdy Ferencz érsek δ exja évenkinl

1) Egyh. Tud. 1841. II. p. 109.



3,000 ftot rendelt e' végből a' tanulók közt kíosztalni. 
Komáromban Király József pécsi püspök 1825-ben har- 
mincz tanuló ösztöndíjául 207,000 ftol, melly· töke a* 
pannonhalmi apátság kezelése, és ns Komárommegye föl- 
ügyelése alatt vagyon. Szepesben Planitz Károly szepesi 
ez. kanonok 79,613 ft 30 Ά krt; Ny Urán Fuchs Xav. 
nyitrai püspök 1806-ban 16,000 ftot, (ugyanennyit ’s e' 
czélra alapított Egerben, mint egri érsek) Kluch József 
nyitrai püspök 22,500 flot; Vurum Jószef püspök 20,000  
ftot; ugyanitt Nozdroviczky István cathari ez. püspök és 
nyitrai kanonok, Lehoczky András kanonok, Guszlinyi 
János nyitrai püspök, Nejedly József nyitrai prépost, 
Fricsovszky Ferencz és Porubszky György kanonokok e’ 
czélból nevezetes alapítványokat hagytak. Prioigyén Hu- 
nyady László felfalvi plébános 100 ftot; Podolányi János 
szinte felvalvi plébános 400 flot; Turkovich János pré
post 1,000 ftot; Zsilka Ferencz 500 flot;
Schódy József nyitrai prépost 4 ,0 0 0 ftot; Trencsényben 
Priloczky Béla nyitrai kanonok 17,000 ltot; ugyanitt 
Kluch püspök is telt alapítványt. Keszthelyen Fejér 
György kir. tanácsos, prépost és nagyváradi kanonok e’ 
czélra olly alapítványt lett, mellynek évenkénti 600 ft. 
kamatjából tiz keszthelyi születésű szorgalmas ifjú ré
szesül ’s 1841-ben julius 29-dikén először osztatott ki. 
Erdélyben a’ gyergyó-sz.-miklósi iskolában járó tanulók 
ösztöndíjául Ferenczy Péter felcsiki esperes és somlyai 
plébános 9,050 ezüst húszast hagyományozott. Ebner Jó
zsef alesperes és németszentpéleri plébános (Csanád püsp. 
megyében) 1846-ban ugyan-e czélra 16,000 vftot ala
pított. Scitovszky János pécsi püspök ő exja pedig köny
vek, írószerek slb. beszerzésére, több helységekre nézve 
bőkezüleg tett alapítványokat. Rajner Károly egri nagy
prépostnak e’ czélra tett nevezetes alapítványát már fő- 
nebb említettük. (325.1.) Itt újólag megjegyezni kíván
juk, hogy e’ czikk, az illy jótékony czélu alapítványok 
sorozatát, még nem foglalja mind magában, mert hol püs
pöki szék vagy káptalan létezik, illy jótéteményben a’ 
tanuló ifjúság részesülni szokott.

As egyliázl rend a* nevelés kSrftl. 397
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Á m n evelő  intézetek ’s  alapítványok.
A’ segedelemre leginkább szoruló árvák sem ke

rülték eí az egyház figyelmét. Időszakonként ezeknek 
ápolására, hogy belölök hasznos polgárok legyenek, je
les alapítványok tétettek, mellyek közül itt csak némely- 
lyeket említendőnk. Nagyváradon Salamon József őrka· 
nonok tizenkét nemes, és ugyanannyi polgári szüléktől 
származott gyermek nevelésére alapítványt lett le, e’ vég
ből különös házal is építtetvén. Az intézet több változá
son ment állal, mint ezt Kereszlurynak, a' nagyváradi 
megye viszontagságairól írt könyvében olvashatni. Az 
alapítvány tőkepénze 1841-ben 53,159 ft 27%> krt lelt 
') Salamonnak eme jótékony intézetét több lelkes adako- 
kozók bőkezű alapítványokkal gyarapítók. így  Püspöky 
Ferencz kanonok ezen árvaháznak 1806-ban 2 ,000  flot; 
Simon János kanonok 1814-ben 15,000 flot; Molnár Jó
zsef kanonok 1826-ban 20,500 flo t; Langh Ferencz ka
nonok az intézel hajlékát tulajdon költségén megnagyob
bítván, végrendeletében annak 15,000 ftol hagyott; The- 
sarovich Gábor kanonok 9,000 ltot; 's így ez intézet 
számos ifjat nevel Alagovich Sándor zágrábi püspök 
Pozsegán az elhagyott jezuila kolostort megvásárolván, 

24 fiú, és 6 árva leány nevelésére még éltében alapul
15.000 flot telt l e , végrendeletileg pedig 1837-ben
90.000 ftot hagyott, mit az 1840. 41. törvényczikk há
lásan föl is jegyzett. Egerben báró Fischer István érsek 
létesített illy intézetet, Pécseit Paffén Ignácz kanonok 
az árvák nevelésére hagyott 20,000 ftot; Kalocsán Klo- 
busiczky Péter érsek árvanevelö-házat alapítván, míg élt 
évenkint 3,000 ftot szentelt arra,- végrendeletében pedig
35.000 ft tökét hagyott. Ugyanilly jótékony alapítványt 
tett harmincz nemes ifjú nevelésére Kalocsán már előbb 
gr. Ballhyáni József érsek, de ezen intézet József csá
szár alatt megszűnt. Kőszegben az árvaház Kelcz 
Imre buzgó jezuita fáradozásának köszöni keletkező-

i) Egyh. Tud. 1831. II. p. 108.



sél. ö  egyebektől is segilletve, az árva gyermekek ápo- 
lyására 5,000 ftot gyűjtőit. Ezen alapítványt Ádelfy Antal 
a' dunánlnli kerületi táblának elnöke, 1768. jul. 8 dikán 
tett végrendelete szerint 70,000 fial gyarapilolla. Szily 
János szombathelyi püspök épületet is emelvén, az inté
zet tökéjét még 3,754 fial gyarapította. Ezen árvaház 
1787-ben Posonyba helyeztetett által, de József császár 
halála után, eredeti helyére ismét visszatértéit. Ekkor 
Kelcz Imre, már mint győri kanonok, kettős gonddal vi
seltetett az intézet iránt, ’s annak alaptőkéjét 67,0C0 
ftal gyarapílá, miért is a’ két nagy alapilványozóról, e’ 
napig az intézet ^.delfy-Kelcz árvaháznak neveztetik, ’s 
abban nyolczvannál több ifjú neveltetik. Ezen intézet 
alaptőkéjét időszakonként többen, de leginkább egyházi 
férfiak gyarapították. Czuppon György és Török József 
szombathelyi kanonokok hátrahagyott vagyonuk örökö
sévé ez intézetet telték, ’s az elsőnél 30,000, az utób
binál pedig 15,000 flnál több az alapítvány.1) Vesz
prémiéit nagymágyai Koller Ignácz veszprémi püspök 
házat vásárolván, 9,400 fton árvaintézetet állított. ’) 
Ugyan Veszprémben Zsolnay Dávid ez. püspök és vesz
prémi nagyprépost, továbbá Hornyik János és Herlelendy 
Gáspár kanonokok alapítványaiból keletkezett a’ Davidi- 
cum árvanevelő intézel, mellynek alaptőkéje 1842-ben 
körülbelül 250,000 ftot tett. 3) Zzolnán Trencsénmegyé- 
ben Vurum József nyitrai püspök 1833-ban árvanevelő 
házat alapított, végrendeletében alapítványul 250,000 ft 
hagyván. Porubszky György nyitrai kanonok 1839-ben 
vagyonát kegyes alapítványokra szentelvén, a’ fönmaradt 
tömegnek egy harmadáról úgy rendelkezett, hogy az a' 
zsolnai árvainlézetben alapítványul szolgáljon. Ez intézet 
ápoló szárnya alatt 1845-ben 80  árvánál több nevelte
tett. Nyitramegye, háláját lefizetendő, 1844. sept. hónap
ban tartott közgyűléséből, országgyűlési követeinek azon 
utasítást adá, miszerint Vurum József püspök ama fé-
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nyes érdemének törvénykönyvünkbe leendő beczikkelye- 
zését sürgessék. Keszthelyen Fejér György kir tanács
nok és nagyváradi kanonok, az árvák nevelésére 100,000 
ftot alapitványozolt 1840-ben. Ezen jótékony alapítvány 
gyümölcséből folyton részesülnek az árvák»

7. Mesterképző intézetek, és falusi mesterek javára tett 
alapítványok,

A’ mesterképző intézetek felállításáról, mielőtt ez 
ügyben nyilvános felszólalások történtek, a' megyék fő- 
pásztorai már gondoskodtak. így  Egerben 1828-ban Pyr- 
ker János László pálr-iarka-érsek illy Intézetet alapított, 
mellyben két év leforgása alatt képeztelnek az egyének 
tanítói hivatalra. Pécsett báró Szepesy Ignácz püspök 
hozott illy intézetet létre, ’s azt nmgu Scitovszky János 
püspök ’s a’ ns káptalan nevezetes ösztöndíjak által buz
gón pártfogolják. Esztergomban Kopácsy József hg prí
más állított illy intézetet, ’s a’ ns káptalan tagjaiban is a’ 
tanulók lelkes pártfogókat tisztelnek.

Azonban, bárminő kiképeztelést nyerjen az ifjú illy 
intézetekben a* tanítói pályára, de ha neki hivatalkodása 
alatt sanyarogni, ’s családja' föntertásáról folyton aggód
nia kell, szükségben lévén, meg fog-e felelhetni pontosan hi
vatalának ? A’ falusi mesterek ebbéli sorsát is az egy
házi férfiak nevezetes alapítványaik által enyhíteni több 
helyen törekedtek. így Laicsák Ferencz nagyváradi püs
pök, még mint tanulmányi igazgató ’s Püspöky Ferencz 
végrendeletének fölhatalmazottja, a’ falusi iskolák jobb 
karba helyeztetésére 10,000 ftot rendelt; Miklósy Fe
rencz nagyváradi püspök, a’ szükséggel küszködő iskola 
mesterek fölsegélyésére, éltében is sokat áldozott, vég
rendelete szerint pedig javai legnagyobb részét, úgy
mint 137,131 ft 53 % krt ugyanazok fizetésének ja
vítására hagyta. ') Laicsák Ferencz püspök, a’ nemzeti 
iskolák tanítójának fizetésére 11,696 ft 40 p. kr ala
pítványt hagyott. Az egri érseki megyében Büky József

390

Ϊ  *) EgjK. Tud. 1841. II. IS. se.



egri kanonok a’ gyöngyöspataji iskolára 19,000 Hot 
szemelt. Fejérmegyében Mészáros József kanonok 1839- 
ben az iskolamesterek javára 12,638 ft alapítványt ha
gyott; Nyitrán Vurum József püspök, a’ nemzeti iskola 
alaptőkéjének gyarapítására 2,000 ftot alapított, végren
delete szerint pedig a’ jótékony intézetekre hagyott 
alapítványok kielégítése után fönmaradt vagyonáról olly- 
kép rendelkezett, hogy az a’ falusi mesterek fizetésé
nek javítására fordittassék; Liptóban Okolicsányi János 
ez. növi püspök, e’ végre 13,000 ftot; Ghilányi György 
tinnini püspök 5,500 ftot szentelt. Veszprémben Bajzálh 
József püspök a’ mesterek javára 10,500 ftot; Kopá- 
csy József hg-primás a5 veszprémi tanító fizetésének 
gyarapítására 5,000 ftot'alapított. E’ megyében 1842- 
ben az ugyanilly czélu alapítványok öszvege 34,425 fia 
emelkedett. Mellékesen említjük itt m eg, hogy a’ falusi 
iskolák száma is ,  ugyan az egyháziak pártolása által, 
gyarapodott leginkább. így például a’ zágrábi iskolai- 
kerületben jeles egyházi férfiak buzgalmából 1832-39-ig  
az iskolák száma 80-ról 160-ra emelkedett, miért ő cs. 
’s ap. kir. fölsége több egyházi férfiaknak, plébánosok 
és káplánoknak legfölsőbb tetszését kinyilatkoztatni tnél- 
lózlaloll. J) *

H A R M A D I K  S Z A K A S Z ,
Ast egyházi remi polgári körében.

I. Követségek.
Hazánk a* szerencsétlen mohácsi ütközet után ér

zette ugyan a’ meghasonlás és visszavonás vétkének reá 
nehezülő súlyát, mindazáltal a’ büntetés okát elismerni 
nem akará. Kettészakadt, meghasonlott a’ nemzet, és 
é’’ meghasonlás által csordultig tetézé keserveinek po
harát. Egyik fél Ferdinánd ausztriqi herczeget, másik Zá- 
polyát ísméré királynak, és midőn egyesített erővel kel
lett volna a’ török állal ejtett sebet orvosolni, saját tégy- i)
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vérével fogyasztó önnön erejét. A* Mohácsnál elesett 
főpapok helyei sok időre he nem töltetvén, a’ püspöki 
székek ürességben voltak annyira, hogy némelly idősza- 
szakokban az egész országban három négy püspöknél 
több nem volt, 's igy , kiktől hajdan királyaink a' haza 
derült és borongos napjaiban tanácsot kértek, 's kik a' 
haza sérvei orvoslásában buzgón fáradoztak, most hiány
zónak, és a' seb mindig beljebb evődötr. Ferdinánd és 
Zápolya közt a' béke helyreállítása többször megkisér- 
tetelt ugyan, de állandóságra soha sem jutott. 1535-ben 
Frangepán Ferencz kalocsai érsek, Broderik szerémi 
püspök dicséretesen fáradozának ez ügyben. Kétes habok 
közt hányatott ekkor hazánk sajkája, mellyet a' gondviselés 
őrzött meg az elmerüléstöl. Miután Zápolya 1540-ben 
meghalt, Ferdinánd és utódjai a' külföldi fejedelmekhez 
a' béke föntartása 's a' törökökkel folytatott háború 
miatti segedelem végett ismét a’ főpapokat bízták meg 
követségekkel.'

1. Frangepán Ferencz kalocsai érsek követsége 
tisbonba 1541-ben..

Zápolya halála után Ferdinánd igyekezetét a* török 
erejének megtörésére fordítván, a' német fejedelmekhez, 
kik 1541-ben Ralisbonban országgyűlést tartottak, köve
tül, a* folytatandó török háborúra segedelemkérés végett, 
Frangepán kalocsai érseket és Nádasdy Tamást küldötte. 
Frangepán érsek előbb Károly császárnál, majd a' többi 
fejedelmeknél is a' segedelemről személyesen tanácsko
zott, azon év junius 9-ikén pedig a’ császár, és egybe- 
gyűlt fejedelmek előtt hathatós beszédet mondott, melly- 
ten  hazánk szomorú állását 's a' török erőnek napon
kénti gyarapodását, élénk színekkel festette, e' vég
ből a' fejedelmektől segedelmet kérvén.1) A' császárnál, *B 
kath. fejedelmeknél a' segedelmet könnyebben kieszköz
ö lte  az érsek, de nem olly könnyen a’ protestáns feje-

') A’ beszéd, mellyet ekkor az érsek tartott, azon évben, hely nélkül, 
4UréSfeben kinyomatott.



delmeknél, kik a' segedelem-adásban előbb még nem 
egyezőnek, mig Károly császár vallási biztosítást nem 
adott, ’s ekkor a’ kért segedelem bárom, vagy szükség 
esetében négy hónapra halároztatott. ')

2 , Gregoriáncz Pál zágrábi juispök követsége Romába
1550-ben.

A’ szomorú időkben hazánk legkészebb segedel
met talált mindenkor a* romai“ pápákban. Ferdinand ré
szint levél, részint követjei által több ízben a’ pápához 
folyamodott. Midőn már Buda, Esztergom, Fejérvár, 
Pécs, Visegrád és több várak a’ török kezébe jutottak, 
segedelem végeit 1550-ben Gregoriáncz Pál zágrábi püs
pököt, ki már egyéb fényes követségeket is végzett, a’ 
pápához küldötte. 2)

Ferdinánd uralkodása alatt csakugyan több ízben 
kapott is a* pápától segedelmet. Már előbb Kelemen pá
pa a’ török elleni had folytatásra százezer aranyat, hat 
hónap alatt lefizetendőt ígért, ’s az ő költségén már 
1532-ben 8,000 fegyveres katona állíttatott; később 
Mediczi Hyppolit bibornok által ismét nagy somma pénzt 
küldött a* pápa, hogy tízezer harczosnak naponkénti 
zsoldját fizesse. Illy ügyben járt Gregoriánrz püspök 
Romába, *s követségét dicséretesen el is végezte. A’ 
pápák ezentúl is segedelmeik által hazánkat töbszer meg
vigasztalták.

3. Verancz Antal pécsi püspök követsége -
nápolyba 1553-batt,

Miután Eger a* veszedelmes ostrom alul, védőinek 
bátor lelkülete által, megszabadult, Ferdinánd oda fordi- 
tá igyekezetét, hogy népének békességet szerezzen. E’ 
végből a’ török császárhoz követek valának küldendők. 
A’ veszedelem, mellybe több ízben a’ követek esének, 
többeket ettől elréjmltctt. A’ követség tehát a’ magas

Ax ecy b ú l v m i palfárl U rebcn· 3 9 3
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tehetségeiről ismeretes Verancz Antal pécsi püspökre, 
és Zay Ferenczre bízatott, kik ugyanaz év jnnius 13- 
kán megkapván utasításaikat, Conslántinápolyba elindu- 
lának. Solimán ekkor Ásiában valá, ’s a’ követeknek 
utána kellett utazniok, melly alatt sok viszontagságokat 
szenvedőnek. A’ békekötés annál nagyobb nehézségek
kel vala összekötve, minthogy épen az időben Perzsiából, 
frigykötés végeit, a' snltánhoz szinte követek érkeztek. 
Ekkor a’ török hatalom főpontján állott. Azon év  (1553) 
lefolyta alatt sikerült mégis félévi békét kötni, és Mai- 
vez Ferdinánd király követjének a’ fogságbóli kiszaba
dulását kieszközölni. A’ tanácskozás azonban tovább foly
taltatván, Verancz és Zay csak 1557-ben, ’s ekkor leg
szebb reményekkel érkeztek vissza; de megzavarta ezt 
Tatának megvétele. Ugyanez alkalommal hozta magával 
Verancz püspök a’ török történeti könyvöt, melly most 
is Verancz codexének neveztetik. ])
4. Forgách Ferencz nagyváradi püspök követsége a‘ 

német herczegekhez 1667.
A’ törököknek folytonos beütéseik miatt Ferdinánd 

király a’ cseh és német szövetségesekhez segedelemért 
Forgách Ferencz nagyváradi püspököt küldötte. Ekkor 
még nem vala tudva, bogy a* constantinápolyi követség
nek milly sikere lészen. A’ fejedelmek segítséget ígér
tek. Forgách püspökről följegyezve vagyon, mikép ö — 
„privatim singulos adire, docere de communi periculo, 
postremo orare, et obtestari. Quare factum est, ut du
plex subsidium Romanum, quod illi vocant ad octo men
ses prom iserintidest peditum millia quadraginta, equitum 
oclo“  ’s a’ püspök szép ígéretektől kecsegtetve tért a’ 
követségből vissza.
6. Verancz Antal egri püspök követsége Constántinó- 

polyba 16.
Ferdinánd halála után 1564-ben Miksa császár lé

pett a’ magyar királyi székre, ’s alatta a* törökkeli vé-

■) L. Imperatore« Ottomapici T. I. 173. é t  180,
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rengzö háborn foly láttatott. Azonban egy körülmény a’ 
kötendő hosszasb békére, és így a' fegyveres erő gya
rapítására is, kedvezőleg mutatkozott. Szolimán dicsősé
g e  Szigelh ostrománál, a’ hslhallan emlékű Zrínyi vi
tézsége előtt, homályba borult, 's a' császár éleiének 
napja lealkonyodott. Utódja Selim lett, ki Hosszutóthyt, 
Ferdinánd követjét, azon ígérettel bocsátotta el ma
gától , miszerint hajlandó a' békekötésre. Miksa ki
rály ezt meghallván, Csernovics Eduárdot Bizanczba kül
dötte, ki azonban itt épen az ellenkezői tapasztalta, 's 
azon hírrel tért vissza, hogy Selim két pasát, az egyi
ket E ger, a' másikat Kassa ostromára már kiküldötte. 
A' török sereg tábor-helyeül Gyula választatott, hogy 
így  Zsigmondnak annál könnyebben segítségére lehes
sen. Már a' vérengző háborn majd nem kiütött, midőn 
a' portánál Verancz püspök, mint követ meg jelent. Ezen 
hivatal a' pozsonyi országgyűlés alatt ruháztatolt a' püs
pökre , mint a' ki már illy ügyben egykor dicséretesen 
fáradott, követtársa Tatifienbach vala. Ezeknek sikerült 
ekkor nyolcz évre békességet kölni. *)
6. Herecsinczy Péter győri püspök követsége Lengyel

országba 1688-ban.
Ezen lengyelországi követségre okul szolgált Mik

sa herczegnek Bicznél, Lengyelország és Szilézia határ
szélénél történt szerencsétlen ütközete, és elfogalása. 
Miután ludnillik Báthory István lengyel király meghalt, 
a' királyválasztásban két részre oszlott a' nemzet; az 
egyik a' svecziai király fiát, a' másik pedig Miksa ausl- 
riai herczeget válaszlá királynak. Miksa herczeg Len
gyelországba fegveres erővel menvén, a' svécziaiaktól 
legyőzelett és elfogatott. A’ herczegnek tehát fogságból le
endő kiszabadítása és az ügyek elintézése végett Rudolf 
császár és magyar király 1588-ban Herecsinczy Péter 
győri püspököt Islvánify Miklóssal, a' hires történetíró
val, Lengyelországba küldötte. *)

i) Imperatores Otomaniei T. I. p. 196. atb. — 2) Istváuffy Hist. 1.
7 Λ -0  p. 574.
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7. K utassy János győri püspök követségei —
1601-ig.

Kulassy János győri püspök, utóbb kalocsai, később 
pedig esztergomi érsek, több nevezetes követséget vég
zett, mikép azokról Istvánffy emlékezik. íg y  1594-ben 
Ratisbonban egybegyült német Karok és Rendekhez a* 
török elleni segítség végeit, melly alkalommal mondott 
beszédjét olvashatni Beusnernél. ') Majd Rudolf császár
tól Lengyelországba küldetett; 1599-ben pedig valamint 
1601-ben is a' lörökhez, az ezekkel kötendő béke vé
gett. Ez utóbbi évben Kulassy meghalt 2)

8. Napragyi Dömötör egri püspök követsége Lengyel·
országba 1696-ben·

Rudolf császár Napragyi Dömötör egri püspököt, és 
aradi prépostot, Zokolyi Miklóssal, és Kellemesy Mihály 
sárosi alispánnal III. Zsigmond lengyel királyhoz, a’ tö
rökök ellen kérendő segítség végett, követségbe kül
dötte A’ püspök 1595. martins 11-dikén Krakóban az 
egybegyült Rendekhez hathatós beszédet mondott, melly- 
ben előadd küldetésének czélját, ’s a’ lengyel nemzettől 
n’ török ellen a’ császár nevében segedelmet kérvén. *) 
Később 1599-ben mint erdélyi püspök, Prágában a’ csá
szárnál végzett követséget. 4) Zsigmond erdélyi fejede
lem, és a’ császár közötti békekötésben is ő vala követ; 
1609-ben pedig, mint kalocsai érsek, Német- és Cseh
országba küldetett követségbe, hogy a’ fejedelmektől 
segítséget kérjen. 1609. art. 68. 2.

9. SzuhayIstván váczi püspök követsége 1696-ban.
A* törökök gyakori beütése, és Zsigmond erdélyi 

fejedelem nyugtalan kedélye miatt hazánkra nézve kívá
natos vala, hogy Moldva- és Oláhországok vajdája Ru
dolffal békeséget kössön, miért is a’ császár Szuhay 1st-
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p. T&.



ván váczi püspököt, és Istváffy Miklóst e' végből a’ vaj
dához követségbe küldé, kik csakugyan 1596. junius 
10-dikén a’ békét megkölék. ') Szuhay István püspök
nek 1598 ban Zsigmond erdélyi fejedelemhez! követsé
géről emlékezik Istvánffy.2) Ekkor Erdélyország a’ ma
gyar király uralmát elismervén, Zsigmond büségi eskü
jét le is tette.

10. Majthétiyi szeretni püspök követsége Stájerország
ba 1609-ben.

Az 1609-ben országosán egybegyült KK. és RR. 
hazánk sérveit orvoslandók, a* külföldi hatalmasságok
hoz, hogy a’ megajánlott segedelem könnyebben kiesz- 
közöllessék, Napragyi Dömötör kalocsai érsek ugyan 
Német- és Csehországba, Majthényi püspök pedig Stá
jerországba küldetett követségbe. 1609. 68. §. 2. 5.

11. Napragyi kalocsai érsek, Lépes és
mitrovics zágrábi püspökök követsége 1614-ben.

A’ törököknek a' persák, georgiai és kozák népek
kel barczaik lévén, ez alkalommal II Mátyás király 
igyekezetét oda fordító, hogy erejét összeszedvén, a’ 
hazát az ellenség dulásától megszabadítsa. E’ végből 
Linczbe a’ német herczegeknek országgyűlést hirdetett. 
Ide küldettek köveleknék hazánkból Napragyi Dömötör 
kalocsai érsek, Lépes Bálint nyitrai, és Demitrovics Pé
ter zágrábi püspökök. Ugyanez alkalommal a’ pápa, és 
spanyol király is, segedelemadás végett, megkeresteltek. 
3) Lépes Bálint 1620-Jian, mint kalocsai érsek, Bethlen 
Gábornál is végzett követséget, .melly alkalommal n’ fe
jedelem a* császárral békességre lépett.
12 . Pyber János nagyváradi püspök követsége Beth

lenhez 1
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnél Pyber püspök 

nevezetes követséget végzett, mellyet ő le is irt terje-
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delmcsen. ') A' püspök ez alkalommal hozta viszsza Beth
len Gábortól, a' nikolsburgi békekötés értelménél fogva, 
hazánk sz. koronáját. 1627-ben, Bethlennel való békekö
tés végett, a’ követség ismét Pyber püspökre ruházta- 
tott. Azonban ez alkalommal a' velenczeiek, a’ franczi- 
ák, angolok, dánok, és különösen a' svédek szerencsés 
fegyverei miatt a’ békekötés kívánt sikerrel nóm mehe
tett végbe. Bethlen folytatá a’ háborút annál is inkább, 
mert fájlalta hogy a’ fönebbi egyezkedés értelménél fog
va, a' magyar királyi czimról lemondania kellett.

13. Pázmán Péter esztergomi érsek követsége Romi·
ba t  '632-6en.

Királyainknak a’ törökökkel, a* hazában egymást 
köveid hatalmas lázadókkal, és a’ szomszéd fejedelmek
kel is folytonos harczaik lévén, segedelem végett is
mét a' közös atyához folyamodtak. U. Ferdinánd király 
tehát 1632-ben Pázmán Péter esztergomi érseket Orbán 
pápához küldé, hogy a’ háború szükségeinek fedezésére 
tőle segítséget kérjen. Pázmán a’ követséget sikerrel 
v ég ezte , a' pápától hadfolytatásra segítséget nyervén. 
Ezen követségét Pázmán terjedelmesen leírta, 's kézira
ta után azt báró Mednyánszky Alajos bocsátá közre.
14.Se/mgei, Lósg, Jakussich, Hosszutkótg, 
nyi, Kászonyi, Koro/npay, Széchényi ,
Erdődy, Barköczy érsekek, püspökök és kanonokok 

követségei 163
Ez időszakban a' fönebb elszámoltakon kívül még 

több követséget is végeztek az egyházi férfiak, mely- 
lyek közül még csak néhányat emlitendünk. ‘

Miután a' svéd király, Rákóczynak egyik istápja, a* 
harezban elesett; llákóczy hajlandónak mutatta magát 
II. Ferdinánddali kibékülésre, ez ügyet Ferdinánd 1633- 
ban Sennyei István győri püspökre bízta. 1635-ben Lósy 
Imre egri püspök az elzálogosított lengyel városok visz-

i) L . Pray Hier. Hung. P. II. p. 90—199. ;



szaváltása végeit küldetett Lengyelországba. 1638-ban 
ugyanez ügyben Jakussich György veszprémi püspök, 
1647-ben pedig Hossznthóly László váczi püspök kül
detett követségbe. Szelepcsényi György esztergomi ér
seknek számos követségei elszámlálva vannak I. Leo
pold királynak amaz oklevelében, mellyben öt az esz
tergomi érsekségre kinevezte. ') Ö két ízben a’ budai 
török pasához, háromszor Constantinapolyba, kétszer Er
dély- és Lengyelországba küldetett. Kászonyi Márton esz
tergomi kanonokot I. Leopold császár Apály erdélyi fe
jedelemhez küldé követségbe. Kászonyinak ekkor mon
dott beszédét olvashatni Lünignél. 2) 1687-ben Korom- 
pay Péter egri püspök Tökölyinél végzett követséget. 
Gróf Kollonich Leopold győri ’s nyitraí püspök, később 
esztergomi érsek Miksa bajor választó-herczegnél vég
zett követséget, azon időben, midőn Leopold szerencsés 
fegyvere által a’ törökök legyőzetvén, hazánk nagy ré
sze visszafoglaltatotl; ekkor a’ bajor herczeg is részt 
vön a’ hadakozásban. Széchényi Pál kalocsai érsek szá
mos követséget végzett. Rákóczy kibékitésében, ö a’ 
haza javára 1704—5-ben csüggetlenül fáradolt, többszer 
vele személyes tanácskozásokat tartván. Fönvannak amaz 
érdekes levelek, mellyeket az érsek ez ügyben magá
hoz a’ császárhoz, úgy nem különben Rákóczyhoz, Der- 
csényi és Károlyihoz, Rákóczynak főembereihez küldött. 
*) A’ császár az érseknek csüggellen fáradságát méltá
nyolván, egy, hozzá küldött oklevélben őt német-birodal- 
mi-herczegi czimmel ékesité föl, de Széchényi Pál ezen 
megtiszteltetést magától szerényen elntasitá, illy fényes 
méltóság föntartására elegendő jövedelme nem lévén. 4) 
Erdődy László-Ádám nyitrai püspök Károly császár ál- * II.
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i) Schmltth. Arehi Ep. Strig. P. II. p. 156. — 2) Orat. Procer. T .
II. p. 258—263. — 3) Epistolae Archi-Episcoporum Georgii Stri~ 
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tál Fridrik lengyel királyhoz 1720-ban küldetett követ
ségbe. ') Gr. Barkóczy Ferencz egri püspök 1752-ben, 
és 1756-ban ismét a’ szepesi tizenhárom város vissza
foglalása körüli ügyben, mint követ dicséretesen fára- 
dolt. Háromszáz évnél több folyt el, t. i., hogy ezen vá
rosok, az anyaországtól elszakítva voltak, és csak Mária 
Theresia uralkodása alatt kapcsoltattak vissza. 2)

Hogy jelen korszakban a’ főpapok által végzett kö
vetségeket nem olly terjedelmesen tárgyaltak, mint az 
előbbi időszakokban, annak egyik oka az: minthogy ez 
idő alatt hazánk kétes habok közt hányattatván, a’ püs
pöki székek sok ideig ürességben voltak, úgy annyira, 
hogy némelly időszakokban alig kél-három püspök va- 
la hazánkban. Később, midőn a* borongás felhők hazánk 
egéről oszolni kezdettek, követségekkel, mint ennek 
törvénykönyvünkben is több nyomát találjak, a' püspökök

l) Episo. Nitriens. p. 412. — 2) Ezen városokat Zsigmond király 
zálogositá el Ulászló lengyel királynak, minthogy a’ velenceiekkel 
harczban lévén, pénzre szüksége vala. Széchényi György kalocsai 
érsek ezeknek visszaváltását egykor magára vállalta, mit az 1681. 
24. törvényczikk hálásan el is ismer: „siquidem illustrissimos, et 
reverendissimus dominus Georgius Széchényi Archí-EpieCopus Co- 
locensis , ex singulari suo erga patriam hanc zelo, Arcem Lublyo 
cum 13. oppidis Scepusiensibus, et reliquis eorum appertinentiis, 
vita sua cornite, proprio aere (accendente iani etiam benigna suae 
Maiestatis annuentia) ad rationem Confiniariorum nativorum supe
rioris Ungariae, post mortem suam articulariter destinandis, interea 
vero donec vixerit per se possidendis > se redempturum sponte com
promisisset.

§. 1. Ideo pro eadem liberalitate dicto Domino Archi-Episcopo, 
Status et Ordines debitas gratias referunt. Et in eum finem ad Re
gent, et Rempublicani Poloniae certos Commissarios statim poet prae
sentem Diaetam, illuc cum sufficienti Instructione expediendos; ut- 
pote futurum Episcopum Agriensem: Comitem Sigismimdiiiu Hommo- 
nay, Egregium Stephanum Szirmay. Et civitatum Cassoviensis, ac 
Leuchoviensis Judices, pro tempore futuros denominant.

§. 2, Firmiter confidentes; quod idem Dominus Archi-Episcopus, 
iuxta oblationem suam, pro expensis itinerariis dictorum Commissa- 
riorum, promissam decem millium fiorenorum summam, manibus Do
mini Comitis Palatini sit depositurus.“  Azonban azon városoknak tö
kély etesen Magyarországhoz kapcsol tatása csak Mária Theresia királyné 
uralkodása alatt sikerült.



Ismét felrüháztattak. ’S ők azokat a’ haza javára síké« 
résén végezni törekvőnek. Miután pedig ama szomorú 
idők elmúltak, hogy külföldre segedelem és frigykötés 
végeit, a’ folytatott háborúk miatt, folyamodni kellett, 
ezen követségek is szűkségkép megritkultak. Távol is 
legyenek hazánktól olly idők, mellyek szükségessé te
gyék a’ haza körül illy téren és ügyben még érdeme
ket is szerezhetni.

H. Országos hivatalok.

I. Királyi helytartók.
Ez időszakban a’ kir. helytartói méltóság többszer 

a’ főpapokra ruháztatolt, minél fogva ők a' király és 
nemzet közölt sokszor közbenjárók, ’s a’ magyar sza
badságnak , állásuknál fogva, hatalmas védőik voltak. A’ 
nemesi jogok megsértésekor ök szólaltak föl leghatalmas- 
ban,’s védették hazánkat tanácsosai, erővel és tekintély
n é l.

Ezen fényes méltóságot ez időszakban előszer Vár- 
day Pál esztergomi érsék viselte, ki abba Thurzó Elek 
nádori helytartónak halála után 1544-ben lépett, ö  Fér- 
dinándnak segítségül ötszáz fegyverest adott, ’s Érsek
újvárt, melly sok ideig védfalul szolgált a’ török el
len, ö épité. Várdaynak 1549. oct. havában történt ha
lála után, ezen méltóság Ujlaky Ferencz egri püspökre 
ruházlatotl. Ö a’ törvények összegyűjtésében az 1550. 
11. törv. czikk értelménél fogva, Gregoriáncz Pál zág
rábi ' püspökkel dicséretesen fáradoil. 1562-ben ezen 
méltóság Oláh Miklós esztergomi érsekre ruháztatott. 
Fényes tetteivel telvék hazánk történetének lapjai. 1568- 
ban Bornemisza Pál erdélyi püspök lön helytartó, de 
elaggott kora ’s betegeskedése miatt, e* méltóságról 
önként lemondván, 1572-ben Miksa király Verancz An
tal esztergomi érseket nevezte ki e’ méltóságra. Kül
földi követségekben szerzett érdemei őt az országban 
már előbb nevezetessé lelték. Ö születésére nézve dal
mata vala, de a’ magyar nyelvet megtanulván, a’ mel

A* egyháii rend polcéri körében. 4Q|
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lett annyira buzgott, hogy nem csak idejének történetét 
irta magyar nyelven, hanem az ország rendjeivel azon 
is munkálkodott, hogy a* korona·herczeg a' magyar 
nyelvet és szokásokat sajátjaivá tegye, mi azonban Π. 
Mátyás uralkodásáig elhalasztatott. ') Verancz meghalt 
1573-ban, utána e’ méltóságban Radeczi István egri 
püspök következeit; ezután 1586-ban Draskovics György 
kalocsai érsek, 1588-ban Fejérkövi István esztergomi 
érsek; 1597-ben Kutassy. János szinte esztergomi érsek; 
1602-ben Pethö Márton kalocsai érsek, 1607-ben For* 
gách Ferencz esztergomi érsek. Ezeknek országos ér
demeikről e’ munka folytában többszer említés fordul elő. 
Ez utóbbi alatt visszaállíttatván a' nádori méltóság, 1608- 
ban gróf IUésházy István választatott azzá. Vesselényi 
Ferencz összeesküvésének fölfedezése után I. Leopold 
ezen méltóságot Szelepcsényi esztergomi érsekre ruház
ta, ’s midőn ő a' nádori méltóságot megszüntetni akarta, 
Ambringent nevezvén Magyarország igazgatójának, Sze- 
lcpcsényi hathatósan közbevelé magát, kérvén Leopol- 
dot, hogy a’ haza békéje föntarlása végett, hasonló 
újítások állal a’ nemzetet el ne keserítse. A’ nemzet 
ebbéli kívánságának elégtétetvén, 1681-ben Eszterházy 
Pál nádorrá választatott, ’s így a’ főpapok közül Sze
lepcsényi volt ulólsó, ki e’ méltóságot viselte.

2.. Bánok.
Dalmát-, Ilorvát- és Slavoniaországok bánságát is ez 

időszakban, korunkig, többszer a’ főpapok viselték. Er- 
dödy Simon zágrábi püspök, egyszersmind ezen orszá
gok bánja vala. Ö előszer Zápolyának volt híve, de mi
ntán ez a’ török sultánhoz csatlakozott, készebb vala 
mindenét koczkára tenni, mint Zápolyának ama fölszóli- 
tására hajolni, hogy hódolat végett a’ török császár előtt 
megjelenjék, oda nyilatkozván, miszerint ezt nem teen- 
d i, hacsak kötözve a’ császár elébe nem vitetik. Utóbb 
Ferdinándhoz kapcsolta magát. Továbbá Draskovics
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György 1563-ban zágrábi püspök, ’s egyszersmind a* 
társországok bánja 1578-ig , midőn a’ győri püspökség
re tétetett állal. IslváníFy, Kerchelich, llallkay és szá
mosán dicséretét írták. Verancz leveléből kitetszik, hogy 
ezen méltóságra ő találtató!I ekkor, általános Ítélet sze
rint, Iegalkalmatosabbnak. Ezen tartományokat ő sok ve
szélytől megmentette. ') Stankovacbky Gáspár zágrábi 
püspök 1587-ben a’ bánságot dicséretesen viselte. Több- 
szer általa a’ törökök legyőzőiének. A’ sziszekvári di
csőséges győzedelem is ,  Mikaczi kanonok parancsnok
sága alatt, ez időben történt. Borkovich Márton püspök 
és bán a* nemzet szeretelét annyira bírta, hogy őt haza 
atyjának nevezni szokták. Legújabb korban Verhováncz 
Miksa, Haulik György püspökök- és bánoknak a’ közjó 
körül tett dicső érdemeik némelly vonásait már a ío- 
nebbiekben látók; a’ késő kor pedig azokat bővebben 
fogja följegyezni.

Az egyházi rend polgári kSrcben· 4Q3

3. Korlátnokok.

Ezen magas hivatalt, egész a’ tizennyolczadik szá
zad elejéig, állandóan a’ főpapok viselték. 1528- és kö
vetkező években Zalaházy Tamás veszprémi és válasz
tolt egri püspök volt cancellárius; 1543—1567-ig ezen 
hivatalt a* nagyludományu Oláh Miklós mint zágrábi, eg
ri püspök és esztergomi érsek folyton viselte. 1568-ban 
’s kővetkező években Listhy János veszprémi, majd győ
ri püspök volt cancellarius. Az országgyűlésen Dobó, 
és Balassa ügyében magyarul föltett irományt olvasott 
ö fel Miksa császár jelenlétében. 2 1580— 1587-ig Dras
kovics György kalocsai érsek és győri püspök; 1587- 
’s következőkbenHeresinczy Péter győri püspök; 1592- 
ben Kutassy János választolt győri püspök; 1598. 
1600-ban Pethe Márton szinte győri püspök; 1603-ban 
Forgách Ferencz nyitrai püspök; melly hivatalt mint 1

1) L . Rattkay Memória Regnm, Banorum, Croat, p. 166. Kerchelich 
Hist« Ep. Zagr. 236. stb. Katona Hist. Eccl. Coloc. P. II. p. 38. 
»tb. — 2) Istvánffy Hist. L. 24. p 510.
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esztergomi érsek is viselte· 1608-ban Lépes Bálint nyit- 
rai püspök; 1617-ben Pázmán Péter esztergomi érsek; 
1636-ban Lippay György veszprémi, majd egri püspök; 
1642-ben Bosnyák István veszprémi püspök; 1644-ben 
Széchényi György pécsi püspök; 1646-ban Szelepesé- 
nyi György veszprémi püspök, 1666-ban Szegedy Fe- 
rencz váczi püspök; 1670-ben Pálffy Tamás nyitrai püs
pök, 1680-ban Gubassóczy János szinte nyitrai püspök; 
1686 ban Korompay Péter egri püspök; 1689-ben Dvor- 
nikovics Mihály csanádi püspök; 1690-ben Jakiin Balás 
tinnini püspök; ennek 1695. octob. 23-dikán történt el
hunytéval egy ideig ezen hivatalt, helyetteskép, gróf 
Kéry Ferencz viselte; 1696-ban Mattyasovszky László 
nyitrai püspök; utána gr. Illésházy Miklós viselte ezen 
hivatalt, ki 1723-ban meghalálozván, 1725-ben követte 
öt gróf Erdödy László nyitrai püspök, de azon évben· 
ezen hivataltól magát fölmentelni kérte. Utána gróf Esz- 
terházy Imre veszprémi püspök, ki azon évben (1725) 
az esztergomi érekségre kineveztetvén, helyét Acsády 

Ádám veszprémi püspök foglalta el. ö  is hivataláról le
mondván, utána 1773-ig ezen méltóságot világi férfiak 
viselték 1773-ban; Bajzálh József ez. püspök, k ié ' 
sorban az egyházi férfiak közül utolsó vala; ö 1777- 
hen veszprémi püspöknek kineveztelvén, a' korlátnoki 
hivatalt ugyanaz évben gróf Erdödy Lajos kezdé vi
selni. ')

III Honvédelem.
Várak építése, ’s erősítése.

A’ folyton tartó háborúkban a' várak valának leg- 
biztosb menedékhelyek. Többszer fönakadt 's megtörött 
a' várak ostrománál a' török ereje, 's igy mig több 
ideig valamelly vár ostromlásánál veszteglett az ellen
s é g , addig nagyobb erőt lehetett erejének megtörésére 
összegyűjteni. Innét egyik fögond a' várak erősítése

’) L. Pray Syntagma te  aigil. p. 132. itk.
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vala. Törvénykönyvünkben számosak ez ügyben tett in
tézkedések, mert várak hiányában könnyebben elárasz- 
tá a' török hazánkat. Az érsekek és püspökök legfé- 
nyesb polgári érdemeket aratlak ez ügyben, mellyeket 
az országosan egybegyült KK és RR is, több izhen, há
lásan elismervén, törvénybe czikkelyezték. Mi Ily tele 
mes áldozatot fordilának a' főpapok a' várak erősítése 
’s föntartására, azokból a* történet többeket följegyzelL

a) Budavár erősítése.
Buda 1686-ban a’ törökjárom alul kiszabadulván, 

várfalai a’ folytonos ostrom által fölöttébb megrongálva 
voltak, és habár a’ török innen kiüzetett, ’s hazánk fő
városa kezéből kiszabadult i s ,  a’ jövendő bizonytalan 
volt, nem térend-e vissza nagyobb erővel, hogy azt is
mét meghódítsa. Széchényi György esztergomi érsek 
tehát a’ várra és városra nagy gondol fordított; a’ meg
rongált, ’s kihalt városnak fényt, ’s uj életet adni min
denkép iparkodván. A’ vár visszafoglalása után félévre 
nemcsak hogy azon két roppant épület alapját tévé le, 
melly a’ plébánia templomot jóbb és bal oldalról kör
nyezi, ’s a' nmóll. hámorának lakhelyül szolgál, hanem 
a’ várfalak erősítésére is kólizben, előszer ugyan 30,000  
utóbb pedig 18,000 ftot szentelt. Végrendeletében Leo
pold császárnak e’ czélra szinte nagy somma pénzt ha
gyott, úgy hogy erre fordított összes áldozatai 180,000  
ftot tesznek. ')

bj Érsekújvár keletkezése.
Újvár, vagy Érsekújvár, a’ mohácsi szerencsétlen 

ütközet utáni időkben vette eredetét, ’s hazánk újabb 
történetében nevezetes erősség vala. Első alapítója Vár- 
day Pál esztergomi érsek vala. Miután l. i. ö az esz
tergomi várat Ferdinándnak állaladta, az érsek egész 
udvarával Posonyba költözött; de 1543-ban Esztergo
mot a’ török elfoglalván, a’ káptalannal együtt innét 1

1) Károlyi Speculum Jam·. Reel, p. Í06. Magyar Plut. 4. konyf régen.

Aa eftyháxl rend polcári kSrebeu.
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Nagyszombatba velle lakását. Ekkor kezdé az érsek e’ 
várat építeni, konnét Érsekújvárnak neveztetett. Később, 
utódjai állal annyira megerősiltetett e' vár, hogy annak 
elvesztése, vagy fönlartásától hazánk jövendője függött. 
Oláh Miklós érsek ezen vár erősítésére sokat fordított; 
Kulassy János esztergomi érsek (1597—1601) a’ vár 
föntartása ’s erősítésére, valamint a’ várbeli katonák 
élelmezésére, évenként 20,000 Htot adott. ') Draskovics 
György győri püspök ezen vár erősítésére végrendele- 
tileg 50,000 ftot hagyott; de a’ kiáltó szükség miatt 
ezen öszveg másra fordiltatván, Lippay György eszter
gomi érsek a’ várnak egészen helyreállítását magára 
vállalta, és arra, mikép Schmitlh följegyze, 340,000 
ftot szentelt,i) 2) miért is 1655-ben a’ Posonyban egybegyiilt 
KK. és RR. ezt hálásan elismervén, az érsek eme áldo
zatát a’ 40-dik törvényczikkbe igtatlák.3)

c) Gyér ,
Győr, a’ bástyák erőssége miatt, a’ török ostromát 

sok ideig kiállolta. A’ vár Ferdinánd király által Zacha
rias Delphin pápai köveinek pénzbeli segítségével erő- 
silletelt igy meg. 4) 1594. sept. 29-én azonban gr. Har- 
deg Ferdinánd és Perlin János főkapitányok hűtlensége 
állal 6000 várőrrel Sinan törökvezérnek általadatotl; *) 
de 1598. mart. 22-dikén Rudolf császár alatt Schwar- 
czenberg .Adolf cs Pálffy Miklós vitézsége által ismét 
visszafoglaltatott. A’ bástya tetemesen meg vala ekkor 
rongálva, úgy hogy később több helyen magától leom
lott. Széchényi György püspök a’ vár erősítésére sokat

i) Schmitlh Archi-Ep. Sírig. P. II. p. 93. 94. — 2) Episc. Agriens. 
T . Ili p. 235. — 3) „Siquidem D. Archiepiscoptis, cum aeterna sui, 
totiusque familiae suae memoria, reale fortaliciuni Érsek ujváriense 
muro circa circum cingendum non modo in se assumpsisset, verum 
etiam feliciter inchoatum operosius continuaret; quem proprio moto, 
et singulari affectu declaratum amorem , et gratificandi liberalitatem
status, et Ordines cum debila gratiarum actione recognoscunt; ac
ad seram posteritatem, futuris semper temporibus recognoscendam, 
praesenti statuto transmittunt.“  — 4) Kovachich Script, min. Rer-
I4«mg· Τ· I. p. 102. —- a) letvánffy L. 29. Ortelius P. I. 166. stb.



szenteli ekkor. Az ö költségén Monlecnculli fővezér ál* 
littá azt helyre, ’s a’ fejérvári kapa felül, honnét a’ mi
eink a’ törökre rohantak, több sánczokkal meg is erösité. 
A’ vár illykép olly karba helyeztetett, hogy midőn So- 
bieszky János lengyel király, a’ töröknek Bécs alul tör
tént elüzelése után, Győrre lejött, a’ várat, a’ folytatott 
erösbités által, a’ legjobb karban találta. Győrvárat utóbb 
gr. Zichy Ferencz püspök (1743— 1783), ki a’ várfa
lak erősítésére szinte sokat költött, 1745-ben Mária 
Theresia királynétél 35,000 fton a’ püspökség számára 
megvette. ')
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d)  Eger .

Eger 1552-ben, midőn azt Achmetes török vezér 
százezernél több sereggel ostromolta; Dobó vitézsége, 
ritka bátorsága által megszabadittatott, ’s a’ török a’ vár
faltól szégyennel vereitelet! vissza; ekkor a’ bástyák 
fölöttébb megrohgállatván, Verancz Antal egri püspök 
a’ vár erősítésére négy év leforgása alatt 28,599 flot 
költött. *)

e) Esztergom erősítése.
Esztergom 1683-ban, midőn a’ törökök Párkánynál 

legyőzőiének, három napi ostrom után visszafoglaltatott. 
A’ vár roncsolva vala. Széchényi György esztergomi 
érsek annak kijavítására 15,000 ftot szentelt, utóbb pe
dig, végrendeletében, Leopold császárnak e’végböl szin
te tetemes öszveget hagyott. Az esztergomi érseknek 
és a’ káptalannak még folyton más helyen lévén lakása, 
miután a’ törökök az országból kiüzelének, Mária The
resia királyné gr. Barhóczy Ferencz érsek kérelme és 
érdemei tekintetéből, 1762-ben a’ várat, mellyet egykor 
Várday érsek Ferdinándnak általadon, az érsekségnek 
visszaadta. Országos kívánat volt az, hogy a’ káptalan 
említett eredeti lakhelyére visszaköltözzék. E’ kívánat

·) Károlyi Speculum Jaur. Eccl. p. H2. —· 2) Schmitth Episc. A gr, 
T. III. p. 94.
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teljesítése Rudnay Sándor hg-primás és esztergomi ér« 
seknek hagyatott főn, k i, mintán 1820. májas 16-dikán 
fényes méltóságába beigtatlatolt, az érseki káptalant 
visszahelyeztette, 's az ugyanazon év jól. 1-sö napján 
Esztergomba költözött által.

f )  Szüzei, Szendrő, Nyitva, Kalocsa, Sümegi, Szom
bathely, Neszé, Breszt, várai erősítése.
Az elszámláltakon kívül még több várak is érésit· 

tettek ez időszakban a' magyar főpapok által. Sziszek- 
várat, hol Mikaczi Miklós zágrábi kanonok ’s várparancs
nok vitézsége Hassanes törökvezér seregét megszégye- 
n ité , a’ zágrábi püspök és káptalan erősítette meg. *) 
Szendrő, Draskovich György győri püspök hagyomá
nyából nyert erősittetést, kinek vagyonából javíttatott 
ki a’ posonyi országház is, mikép ezekről az 1655.40. 
és 1662. 21-dik törvényczikk emlékezik. A’ nyitrai vá
rat gr. Kollonich Leopold nyitrai püspök erősite meg, 
egy védfallal bálorságosbá tevén. 2) Kalocsán a’ bástyá
kat Csáky Imre kalocsai érsek javíttatta k i, sánczokat 
készíttetvén. s) A’ sümeghi várat Széchényi György vesz
prémi püspök erősité meg, a* mit az 1662. 18. t. czikk 
hálásan feljegyzett. A’ szombathelyi várat szinte Szé
chényi György, mint győri püspök erősité meg. 4) A’ 
keszőivár helyreállítására ugyanő 7,000 flot szentelt. 
Bresztvár erősítésére Monoszlói János zágrábi püspök
1,000 ftot hagyott, a’ végvárak erősítésére pedig 3,000 
ftot; *) és így több várak is az egyháziak által erősí
tettek meg- A’ szentbenedekit, és korponait az eszter
gomi érsek; bozókít a’ sághi préposlság és pilisi apát
ság javittatá meg. stb. Ezeknek ugyan nagy részint csak 
emléke maradt főn, minthogy később a’ várak lerontot
tak, de amaz érdemeket, az idők szükségeit tekintvén, I)
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I) Kerchelich Hist, Gccl. Zagr. p. 292. Ratkay Memoria Regunt et 
Banor. L. 4. Schmitth Imp. Ottóm. T. I. p 235. -»· 2) Ep. Nitr. 
p. 369. — s) Horváth Natal. Arch. Coloc. p. 189. — 4) Schönris- 
ner Antiquit. Sabar. L. 7, c. 7. p, 331. — 6) Kerchelich Hist, Ecol. 
Zagr. p. 259.



a* késő kornak mégis méltányolnia kell, minthogy ékkor 
azok az ellenség ellen védbástyánl szolgáltak.

A* egyházi rend polgári kttráben. 4G9

ff) Katonaság állítása.

A’ magyar főpapok azon időben, midőn a’ törőkök 
hazánkat pusztították, a' haza védelmére, a' zászlós arak· 
kai együtt bandériumokat állitának. Ezekről itt azonban 

.csak mellékesen emlékezünk, minthogy ez elkerülbetlen 
kötelessége vala a' magyar nemesnek. Ezen kötelességet 
a* püspökök híven teljesiték. Azonban eme törvényszerű 
kötelességen kívül ők sokszor, nagyobb sereget is tár
tának, vagy a’ sereg fogadósa 's tartására önként tete
mes pénzbeli segedelemmel járultak. Midőn az 1599-dik 
6. t. ez. 20,000 katona tartásáról rendelkezett, és 
e' végből az uraság- és jobbágyra aránylag adó vette
tett ki, a' fö lség , és az esztergomi érsek személye et
től fölmentetett, mivel az érsek a* haza védelmére ön
ként már előbb is több katonát tarlóit, mint a' mennyire 
köteles vala; az 1655. 5. I. ez. hálával elismeri, hogy 
az esztergomi érsek, Érsekújvár védelmére, ámbár a* 
porta számot tekintve, ötven lovag tartására sem köte
leztetek , mégis hazaszeretetből száz lovaskatonát tar
tott; és mivel ezt a' haza javára folyton cselekedte, az 
1659. 8. t. ez. 3. §. ismét a' segedelem adástól őt föl
mentette. Illy adatokat törvénykönyvünk és hazai törté
netünk számosakat terjeszt elő.

Midőn a’ török-hatalom olly magas fokra emelke
dett, hogy Kara-Mnszlnfa fővezér, akadály nélkül, Bécs 
faláig vezette seregét, ezen eset kimenetelétől függvén 
hazánk jövendője is ,  Szelepcsényi György esztergomi 
érsek, 500,000 ftot, és egyéb eleséget szolgáltatott a* 
sereg tartására ; ') végrendelete szerint pedig ugyan a’ 
török elleni hadfolytatásra 700,000 ftot hagyott. A’ tö
rök 1683-ban Szobieszky lengyel király segedelmével 4

4) Purpura Pannonica p. 288.



Bécs alatt szerencsésen Iegyőzetett. Ezen szerencsés 
ütközeti alán a' török-hatalom hanyatlani kezdett, ’s 
végre Buda, hazánk fővárosa is, 1686-ban vissza foglalta
tott. Mennyi segítségül szolgált Szelepcsényi érseknek 
ama* hagyománya, és a’ romai pápának több ízben kül
dött segedelme ezen hadfordulatra, történetíróink nyíl
tan följegyzették. Fessler ezen szerencsés időszakról ír
ván mondja: „Geld gaben zwey ehrwürdige Hoheprie
ster, Papst Innocentias der XI. glücklicher Wiederher- 
stcller der päbsllichen Kammer durch strenge Ordnung, 
und Wirtschaftlichkeit dreymal hundert tausend; der Gra
uer Erzbischof Georg Szelepcsényi, am Festtage Hilarii 
(1685 .) in zwey und neunzigsten Jahre seines Alters 
der Zeitlichkeit entbunden, durch seine lelztwillige Ver
fügung siebenmahl hundert tausend Gulden.“  ') A’ Bécs 
alatti szerencsés ütközet után Szobieszky János lengyel 
király Denhof János kövelje állal Incze pápához a* tö
rököktől elfoglalt legékesb zászlót megküldvén, annak 
átadása alkalmával a* követ ezeket mondá: „victoria 
tanta auspicio Sanctitatis vestrae parata est. vicistis uter
que. Sanctitas vestra v o lis , et profusis in bellum sa
crum sumptibus, pins quam 700,000 scudis — Rex gla
dio, et regii discrimine sangvinis.“  . . . stb. Később is 
több ízben a’ főpapok a’ haza védelmére tetemes áldo
zattal járultak. így 1695-ben Széchényi György eszter
gomi érsek állal végrendeletileg hagyott 40,000 fton 
állíttatott föl sereg a’ törökök ellen. 2)

Észrevételek.

Azon időszakból, midőn hazánkat a* török elözönlé, 
és midőn annak járma alul felszabadulni kezdett, több 
hasonló adatot lehet még felhozni, valamint a’ későbbi 
háborukat illetőleg is. így Visegrádot 1526-ban a’ re
mete szent Pál rendi szerzetesek, kik a’ noslrei kolos
torból magokat ide vették, védették meg. „Visegradum.“· * 111
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!J Gesch. der Ung. IX. Th. S. 342. — *) Pray Hist. R. Hung P
111. p. 430.



így ir Istvánífy „in quo Regia Corona, quam Pannonii 
sacram vocant, antiquitus conservari solebat, a Mona· 
chis Eremitis, qui e Collegio Nostreo, illuc, ut in tu· 
tiorem locum sese metu hostium receperant, ac non ni
hil commeatus introduxerant, fortiter, et summa virtute 
cum paucis quibusdam agrestibus defensum fuit.“  0  Mi- 
kaczi Miklós zágrábi kanonok, utóbb nagyváradi püs
p ök , a’ Horvátországot pusztító Hassanes török vezér 
olött, Sziszek várat dicsőségesen megvédte. i) 2) Bratulich 
Simon remete sz. Pál rendi főnők, (utóbb szerémi ’s 
zágrábi püspök) 1598-ban Miksa főlierczeget a’ törökök 
kezéből kiszabadilá. 3) Draskovich György zágrábi püs
pök Slavoniát az austriai ház iránti hűségben megtartá. 
*) Barilovich Pál remete sz. Pál rendi szerzetes 1675- 
ben Terebesvárt oltalmazd meg. 5 *) Borkovich Márton 
zágrábi püspök és Horvátország bánja, Horvátországot 
1687-ben Leopolddal kiengesztelé. e) Gábor sz. Ferencz 
rendi szerzetes, Eugeníus Károly fövezérsége alattBel- 
grád alá küldetett, minthogy a’ mesterséges tüzcsinyá- 
lásban nagy jártassága vala. Ugyanő Nagyvárad vissza
foglalását is elősegítette. 7)

Újabb időben, Mária Theresia, József, és Ferencz 
királyok alatt, hasonló fényes adatokat szolgáltatnak tör
ténetünk lapjai. Az egyház csaknem minden kincsét oda 
adá. Kalatay nagyváradi püspök, József császárnak a’ tö
rök elleni hadra annyi segedelmet adott, hogy a' csá
szár azt szinte megsokallolta. A* káptalan is mind pénz
beli segedelm e, mind pedig fegyveresek állítása által 
ugyanezt cselekette. Ferencz király idejében pedig, a’ 
franczia háború alkalmával, mikép Keresztury írja, a* 
nagyváradi káptalan 150,000 ftnál többet szolgáltatott a' 
hadi szükségekre, ’s 1796. 1797. 1800-ban kész pénz

Az egyházi rend polgári körében. 4J J

i) Istvánífy Hist. L. 8. — 2) Schmitlh Imp Ottóm T I. p. 235.
Pray Hier. Hung. P. II p 100. — 3) L. Pongrácz Triumphus Pau
li p. 46. a. és 457. b. — 4) Rattkay Memoria Regum et Banor.
stb. p. 166. — 9) Pongrácz Triumph. Pauli p. 45. h. és 484. a.
— «) Pongrácz ugyanott 146 a. — 7) Scbniitth Imp. Ottóm. T. I.
p. 308. 324
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ben 42,745 ftol adott. Somogyi Leopold szombathelyi, 
Milassin Miklós székesfejérvárí stb. püspökök tetemes 
segedelemmel járultak a1 hadszükségeinek fedezésére.')

IV. Lndovicenm, katona-nevelőintézet alapittatása.

A’ franczia folytonos bábom alatt a’ haza atyjai, a’ 
nemzet kebelében, egy katona-nevelőin! ézet alapításáról 
gondoskodtak, hogy abban a’ nemes növendékek ezen 
pályán kiképeztessenek. Az ügy 1808-ban országos pár
tolásban részesülvén, annak alapítása- ’s létrehozására a’ 
tehefösbek fölszóliltallak. Az egyházi rend is ehhez te
temes áldozattal járult. Károly Ambrus főherczeg, esz
tergomi érsek adott 20,000 ltot; báró Szepessy Ignácz 
egri esperes 1,000 ftot; báró Kayserfeld Ferencz apát, 
soproni kanonok 1,000 ftot; báró Gábelhoven Antal 
vágujhelyi prépost 1,000 ftot; Makay Antal apót és egri 
kanonok 2,000 ftol; Balogh Sándor győri kanonok 10,000 
ftot; Ürményi Péter esztergomi kanonok 1,000 ftot; 
Frideczky Ferencz székesfejérvárí kanonok 1,000 ftot; 
Sóber János posonyi prépost 2,000 ftot; Schlichtinger 
Farkas szalavári apát 2,000 ftot; báró Fischer István 
egri érsek 12,000 ftot; Verhovácz Miksa zágrábi püs
pök 12,000 ftot; báró Brigido szepesi püspök 5,000 
ftot; Millassin Miklós székesfejérvárí püspök 5,000 ftot; 
Mártonify József erdélyi püspök 4,000 ltot; Szányi Fe
rencz rosnyói püspök 1,000 ftot; Szabó András kassai 
püspök 1,000 ftot; Mandich Antal diakovári püspök
5,000 ftot; Somogyi Leopold szombathelyi püspök 1,000 
ftot; Klobusiczky Péter szathmári püspök 1,000 ftot; 
Rosos Pál veszprémi püspök 10,000 ftot; Királyi József

1) Milassin a* fölkelő lovas sereg szaporítására 12,000 forintot adott; 
1796-ban jantiarius 19-kén 1,000 pozs. mérő zabot; 1796 február 
9-kén ugyanannyit, martinsban 1,000 ftot, 9s 500 pos. mérő zabot; 
1801-ben a9 sebesült katonáknak 1,000 ftot; 1805-ben 1,000 pos. 
mérő zabot “s 1,000 pos. mérő búzát; 1809-ben mindeu ezüstjét és 
aranyját oda adá, melly adományokat Ferencz császár és király a’ 
püspökhöz intézett levelekben megköszönte. L, Milassin élet vonási 
Veszpr. 1811. 4. rész 39. lap.



pécsi püspök 2,000 flot; Szegedy Pál cathari ez. püs- 
pök 2 ,000 Hot; Kluch József nyiirai püspök 3,000 ftol; 
Rudnay Sándor ansari ez. püspök, esztergomi érseki he* 
lyettes 1,000 flot, gróf Csáky László ez. püspök 's 
nagyváradi kanonok 6,000 ftot; Kómánliázy László vá- 
czi püspök 1,000 (tót; továbbá évenként mig élt, 1,000  
ftol; az intézet első szükségeinek fedezésére pedig 100  
akó bort, és 50 öl fát, melly adományok szinte beczik- 
kelezteltek; Rauscher Miklós makari oz. püspök, esz· 
tergomi kanonok 2,000 ftot; Vnlcán Sámuel nagyváradi 
g. egyesült püspök 2,000 ftot; Vili József győri püs
pök 3 ,000  Rőt; gróf Sauer Kajetán ez. arbai püspök, 
nagyváradi nagyprépost 2,000 (ltot; Kajtár Bodonyi Mik
lós esperes és nagykátai plébános 1,000 ftot; gróf Kol- 
lonich László kalocsai érsek 13,000 ftot; báró Perényi 
Károly bosoni ez. püspök és esztergomi kanonok, 500  
flot; és mig élt évenként 100 ftot; gr.Eszterházy Lász
ló pécsi kanonok 1,500 ftot; Regadics János, herczeg 
Lichterslein ezredének táboripapja 100 ftot; báró Pe
rényi Imre bácsi ez. püspök, esztergomi nagyprépost
2 .000 ftol; Arady János dulcinai ez. püspök, esztergo
mi kanonok 1,500 ftot; gróf Csáky Miklós esztergomi 
kanonok 1,000 ftot; Besznák Pál esztergomi kanonok
4.000 ftot; Gosztonyi István apát és esztergomi kano
nok 1,000 ftot; Szalay János, Ritzinger György, Kra
mer Ferencz, Stipsils Ferencz, Benyoczky János esz
tergomi kanonok egyenként 1 ,000 , öszesen 5,000 ftot; 
Keller György, Alagovich Sándor esztergomi kanonokok 
egyenként 500, öszesen 1,000 flot; gróf Haller Ferencz 
nagyváradi kanonok 2,000 ftot; Drahsanszky János szent 
benedeki plébános 500 flo t, 's évenként 50 ftot mig 
élt. 1812-ben ezen alapítványokat az egyházi rendből 
még következők gyarapították: Verhovácz Miksa zágrá
bi püspök a' már 1808-ban adott tizenkétezerhez ujolag
5.000 ftot kapcsolt; továbbá Ralfay Imre fári ez. püs
pök és zágrábi nagyprépost 5,000 flot; Jellacbich Ig- 
nácz zágrábi kanonok 1,000 ftot; Bubanovicli Sylvester 
körösi püspök 1,000 ftot; Vachtarics plébános 100 flot;
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báró Gábelhoven Antal vágujhelyi prépost újabban 30Ö 
ftot; Száj tier Károly illavi plébános 100 flot; a’ Csa
nádi káptalan 500 ftot; 1827-ben báró Perényi Károly 
ez. püspök esztergomi kanonok 2,000 Hol; báró Brigidé 
Mihály szepesi püspök újabban 4,000 ftot; Spiegl Ig- 
nácz esperes 12 aranyat.

V. Fogtok kiváltása, és katona kórházak.

Háborús időben nagy az ínség, sok az ellenség ke
zébe kerüli fogoly, sok a’ sebesült bajnok, kikre, hív 
szolgálat után, gondos ápolás nélkül keserű órák vára
koznak; sok illyenkor az özvegy, árva és elhagyatott, 
kik kenyeret kérnek, és nincs a' ki törne nekik. Ez a* 
háborús időknek átalános és szomorú következése. A’ 
török kezébe esett nemes foglyok kiváltására amaz idő
ben Verancz Antal esztergomi érsek, Szegedy Ferencz 
egri püspök sokat áldozának. A’ redemptorista szerzete
sek , kiknek számukra hazánkban is néhol a' püspökök 
kolostorokat alapitának, ’s kik különösen a’ pogányok 
kezébe esett foglyok kiváltására szentelték életüket, 
1691— 1714-ig 1021 illy szerencsétlent váltottak ki a’ 
rabságból.') Jánich András capisiranus szerzetes a’ lelki 
gondja alatti híveket kérelme ’s közbevetése által 1665- 
ben a’ török zsarolástól óvta meg. 2) Különösen a’ szer
zetesek rendületlen buzgósága a’ népre nézve ekkor 
legjótékonyabb halásu vala, mikép ezeket oklevelileg Pa* 
vich , Csevapovich, Fridrik, Pongrácz és többen, kik a’ 
szerzetes rendek történetét írták, kimutatva olvashatni. 
Hála hogy hazánk egéről ama gyászos idők elvonullak, 
’s illy téren polgári érdemet szerezni nem kell. A’ se
besült, ’s haza szolgálatában elaggott vitézek sorsa is 
a’ főpapokban talált leghőbb pártfogókat. Ö általuk ke
letkezett Posonyban és Pesten ezek számára kórház. 
Széchényi György esztergomi érsek 1692. jun. 24-kén 
Posonyban a’ sebesült és rokkant katonák számára 1
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1) L. .Vera Confraternitas, SS. Trinit Redempt. p. 131 —2- — 2) Cse
vapovich Recensio Prov. S. Joan. Capist. p. 534.



152,000 flon alapított ápolóintézetet. Ezt utódja gróf 
Kollonich Leopold 105,002 fial, gr. Kollonich Sigmond 
váczi püspök, később bécsi érsek 11,000 fial gyarapí
totta. Pesten ugyan e’ czélból ismét Széchényi György, 
a’ páratlan bőkezű érsek, (korát tekintve is páratlan, 
mert életének 103-dik, püspöki méltóságának pedig 52- 
dik évében 1695. febr. 18 kán inult ki,) megsebesült 
vitézek intézetére „pro xenodochio militum sauciorum“  
*) kórházat állított. Ezen intézetek alaptőkéje mai napig 
is az egyházi férfiak adakozása és jótékony hagyomá
nya által gyarapitatik.

VI. Nemes családok.

Midőn az érsekek és püspökök, a’ haza oltárára 
sokszor maguk megszorításával fényes áldozatokat vivó- 
nek, polgári érdemeiket azzal is gyarapították, miszerint 
családjaikat hagyományaik által vagyonosbakká tették, ’s 
igy a’ haza szolgálatára tehetősb polgárokká is. Mert 
a’ családok jó lléte, .  a’ haza boldogságának mindenkor 
egyik tényezője leend. Mi nem fogunk itt, a* 127-dik 
lapon említet oknál fogva sem terjedelmesb czikkbe 
ereszkedni, némelly adatokat azonban fölhozni, a’ tör
téneti érdek, és ama dicső férfiak emléke méltán igé
nyel tőlünk; és ez mondott szavunktól némikép fel is 
oldoz.

Oláh Miklós esztergomi érsek, 1561. dec. 12-kén 
Ferdinánd királytól Lansér vár, és a’ hozzátartozó javak 
fölötti rendelkezésre engedőimet kapván, 1562-ben jul. 
26-kán telt végrendele szerint, Sopronmegyében ama vá
rat, és a’ hozzá tartozó javakat, mellyekel ö pénzen Csá
szár Mátétól vett, saját unokájának, és Oláh Miklósnak 
örökségkép hagyományozta; ezeknek kihaltéval ollykép 
rendelkezett, hogy a’ javak adassanak el, és három rész
re osztatván, kegyes czélokra fordiltassanak. 2) Házmán
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Péter érsek, Morvaországban a' lilericzi jószágokat meg· 
vevón, azokat Pázmán Miklósnak, György testvérétől 
unokájának, e’ családból egyetlen sarjadéknak hagyta. ') 
Széchényi György esztergomi érsek a1 közjóra tett te* 
mérdek áldozatai közt családjáról sem felelkezett meg, 
annak végrendeletében nevezetes öszeget hagyván. *) 
Forgách Pál rosoni püspök, a1 Forgách grófi családnak 
második törzsöké’s alapítója, szerzetté vissza családjának 
Ghymesvárat. Ezen vár hajdan a’ grófi család birtokában 
vala, de Forgách Zsigmond, Rákóczy Ferencznek egyik 
badivezére, fejedelmével együtt számkivelésbe küldetvén, 
az a* szent korona birtokába jutott. I. József császár 
ezen várat gróf Vratislav János Csehország főcanczel- 
lárjának 130,000 ftért odaadta, δ pedig 1712-ben III. 
Károly király engedőimével, ugyanazon pénzösszeg leté
tele mellett, gr. Forgách Pál rosoni püspöknek engedte 
által. A’ püspök ekkor maga, és nemzetsége részére nj 
adomány-levelet eszközölvén, ezen grófi családnak má
sodik alapitója lelt. A’ várt, melly az idöviszontagságai 
miau sokat szenvedett, jobb karba helyeztette. Forgách 
Pál nagyváradi püspök 1750-ben szinte tetemes költsé
get fordított erre. s) Gróf Kollonich Zsigmond váczi püs
pök, később bécsi érsek, mintán Ádám testvérének egyet
len fia örökös nélkül balt el, csömöri báró Zay Lászlót, 
kinek anyja Kollonich Polyxena grófnő volt, 1727-ben, 
a’ fölség engedelmével, családi javaiban örökösének fo
gadta el, ’s ez Kollonich Lóra grófnőt, a* bibornok Já
nos nevű testvérének leányát nőül vevén, a’ Kollonich 
Zay-Ugrocz örökös grófi családnak származást adott. A’ 
bibornok saját örökségi javait ezen rokonainak irta által.4)

VII. Siketnéma-intézet.
Szerencsétlen embertársaink sorsa enyhítésére, kik 

beszélő tehetséggel nem bírván, már a’ természet, ezen

*) Kazy Hist. Regn. Hong. T. II. Libr. V. p. 3. — 2) L. Schmitth. 
Archi Ep. Strig. P. II. p. 170. Magyar Pint. II* könyv. 112. lap. 
Károlyi Speculum Jaurin. Eccl. p. 106 — 3) Tud. Gyűjt. 1821. II. 
p. 36—46. — L. Katona. Hist. Eccl. Coloc. P. II. p. 396. és 
Cod. Dipl. T. VII. vol. 111. p. 117. Zay. grófi család levéltáraulán.
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nagy ajándékának megtagadása miatt szánakodásra méltók, 
az emberszerelö kebel némi módot keresett; és létre· 
jöttek az illy szerencsétleneket ápoló intézetek. Úgy 
hisszük, nem lészen érdek nélkül, ha ezen intézetek ere
detét, habár kevéssé eltéröleg is, itt elöadandjuk. II. Jó- 
sef császár francziaországbani utazása alkalmával 1777- 
ben Párisban mulatván, értésére esett L’ Epéé egyházi 
férfiúnak ama nemes tette, miszerint harmincz év lefor
gása alatt, a’ siketnéma szegényeket, minden rang kü
lönbség nélkül, tanította, sőt tulajdon értékét is ember
szerető szive erre föláldozta. József császár L’ Epéé 
papnak ezen dicséretes törekvését meghallván, szemé
lyesen kívánta őt látni, és ön tapasztalása után tanítása 
sikeréről meggyőződni. Két órát töltött a’ császár ezen 
intézetben, ’s annak fontossága- és szükségéről bensőleg 
meggyőződvén, elhatározd magában, hogy az ausztriai 
birodalomban is, szerencsétlen alattvalóinak sorsa enyhí
tésére, illy intézetet létrehozand. Bécsbe visszaérkez
vén, egy  alkalmas egyént Párisba küldött, hogy L’ Epéé 
paptól a’ siketnéma növendékekkel való bánásmódot meg
tanulja. Hét hónap leforgása alatt bevezettetvén ez az 
említett tudományba, ügyességéről szóló bizonyítvány- 
nyal együtt Bécsbe visszaérkezett. 1779-ben Mária The
resia királyné hat siketnéma fin, és hat leány-gyermek 
számára intézetet nyittat, ’s azt azon egyén gondviselé
sére bízta. De ez még magán intézet vala. 1782- 
ben József császár uralkodásra lépvén, állandó intézetet 
létesített, hol a’ szerencsétlen növendékek számát har- 
minezra emelte. I. Ferencz király ezt Magyarországra is 
kiterjeszteni akarván, alyaiiag gondoskodott, hogy ha
zánk kebelében is húsz fiú, és tíz leány-gyermek szá
mára állíttassák illy intézet, a’ mi 1802-ben mégis tör
tént. Ezen intézet az egyházi és polgári törvényhatósá
goknak figyelmébe ’s pártfogásába ajánllalván, minden 
oldalról dicséretes törekvéssel ápoltatik az állandóan. 
Az egyházi rend, valamint minden egyéb kegyes inté
zetet, úgy ezt i s ,  keletkezésétől fogva, annyira ápolta, 
bogy ezen intézet a’ papságból számlál legtöbb alapitvá-
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nyozót. Mindjárt keletkezése alkalmával Fengler József 
győri püspök, a' Bécsben tanuló, 's a' váczi siketnéma· 
intézetben leendő tanítónak bélhónapi tanuló-idejére élel
mezési költségeit (525 ftot) kifizette. 1800. nov. 12-től 
fogva következő alapítványok jelesebbek. I. Ferencz király 
példával előmenvén, adott 5,000 ftot; Milassin sz.-fejérvári 
püspök 2,00 ftot; a' posonyi káptalan 200 ftot; a' szé- 
kesfejérvári káptalan 300 ftot; Herzan bibornok szom* 
bathelyi püspök 100 ftot; a' nyitrai káptalan 1 0 0  ftot; 
kalocsai káptalan 136 ft 12 krt; pécsi káptalan 200 
ftot; váczi káptalan 450 ftot; ugyanaz, és a' megyei 
papság 1,072 ft 12 krt; esztergomi érseki hivatal 122 
ft 12 krt; Hersching Dániel nyitrai prépost 1 5 0  fíot; 
Mártonffy József erdélyi püspök 500 ftot; gr. Kollonich 
László kalocsai érsek 1,000 ftot; az esztergomi kápta
lan újabban 1,000 flol; Milassin Miklós fejérvári püspök 
újabban 300 ftot; Fuchs Ferencz nyitrai püspök 2,000 
ftot; és előbb 100 fiol; az egú káptalan 2,0C0 hot; 
Arady János dulczinai ez. püspök, és esztergomi kano
nok 8,000 ftot olly czélból, hogy a’ sikelnéma-gyer- 
mekek, a' hazánkban találtató nemesb kövek pallérozá
sára taníttassanak; az említett összegen kívül a' pallé
rozáshoz tartozó eszközöket 's könyveket is az intézetnek 
megszerzvén. Miklósy Ferencz nagyváradi püspök 500 
ftot; Draveczky Ferencz esztergomi kanonok 3 ,000 ftot; 
a’ rosnyói megye 228 f t ; a’ győri megye 786 ftot; a* 
esztergomi pleb. 250 ftot; Kanyó András váczi kanonok 
200 ftot; az esztergomi helyettes 266 ftot; újabban Mi
lassin püspök 200 ftot; Veisz Tgnácz apát és plébános 
100 ftot; egy veszprémmegyci plébános, ki nevét ki 
nem akarta kijelenteni, Kiss Ferencz kanonok által 2,000 
ftot; a' kalocsai érsekség plébánosai 2,031 ftot; ros
nyói káptalan 50 ftot; szepesi káptalan 100 ftot; Milas
sin püspök újabban ismét 165 ftot; a' győri püspökség 
304 ftot; Sóber János növi ez. püspök és posonyi nagy 
prépost 3,000 ftot; Miklósy Ferencz nagyváradi püspök 
újólag 1016 ftot; Miller János prépost és kanonok 300 
ftot; báró Brigidé Mihály szepesi püspök, Andreikovícs



Basil plébános hátramaradt vagyonából 2,000 ftot; Zsol- 
nay Dávid veszpr. prépost 6 ,000 flot; Sóber János pré
post újabban 372 ft 27% , Madras József zsámboki plé
bános 100 flot. Ezeken kívül 1800— 1811-ig, meddig 
tudnillik az általunk itt fölhozott jegyzék terjed, még 
többen is nevezetes alapítványokat teltek. 13 egyénre 
tett nagyobb alapítványok közül kilenczet egyháziak ala
pítónak. 1811-ben az adományok öszvege 93,601 ft 56 
krra emelkedett. Ezen időtől fogva pedig ugyan a’ püs
pökök, ’s tehetősb egyháziak által amaz öszveg teteme
sen gyarapittatott. így  Frideczky Ferencz székesfejérvári 
kanonok 1823-ban 4,020 ftot; Tajér György ez. püspök 
egri n. prépost 1824-ben 1,000 ftot; Toronyi Pálköm- 
löi pleb. 300 flot; Kovács János kalocsai kanonok 500  
ftot; Ujváry Uriel Dániel ez. püspök kalocsai kanonok
1,250 ftot; Csupor Mihály ez. püspök ’s kalocsai kano
nok 2,500 ftot, és többen, mikép azokat helyenként 
már fönebb említettük is. *)

vili. Kórházak.
Az ország különféle részein létező belegápoló-inté- 

zetek is leglöbbnyire az egyháziak alapítványa által ke
letkeztek, vagy gyarapittattak. Itt röviden említjük 
amaz alapítványokat, mellyeket az irgalmas-szerzet ko
lostoraira az egyháziak tettek, ’s mellyekben évenkint, 
valláskülömbség nélkül, több ezeren ápoltatnak. 2)

Jelenleg tehát a’ hazánkban létező egyéb kórházak
ra telt alapítványokat, mennyire előttünk tudvák, sorol
jak elő, ismét a' m. kir. helytartótanácsnak kegyes ala
pítványi jegyzéke, és egyéb alapítványi ’s végrendele
ti kivonatok után. így  a’ bazini kórháznak Kucsera 
János rosini plébános hagyott 610 ftot; Szepesben, Meny
be rd helység kórházára Haskó Zsigmond egyházi férfiú
1,000 ftot; a’ mocsonokira Nyitramegyében Mattya- 
sovszky László nyilrai püspök 5,055 ftot; Fuchs, Kluch,

■) L. 304—305. lapig í* Faac Eccl. Lit. Tom. 11. p. 12. Ét Mész- 
fényi »i két né ma oktatásmód. Pest. 1812. 1. rész. 264. stb. 1. —r 2) 
Lásd fönebb a9 373-dik lapon.
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Vurom püspökök ugyanerre jeles alapítványokat tettek; a' 
veszprémire Pöstyényi Mihály veszprémi kanonok 1008 
flot; Bajzáth József püspök a' szegény sinylödökre 150,000 
ftot; Nedeczky Károly ez. püspök és nagyprépost, 8,941 
flot; Koller Ignácz veszprémi püspök 8 ,000 Hot; Győ
rött Széchényi György püspök 8,000 ftot; Rotter György 
káptalani káplán 6,000 ftot; Váczon- Arbay János 500 
ftot; Mártonyi Pál kanonok 6,111 flot; Komáromban 
Bärnkopf Ignácz némelujvári apát ’s esztergomi kano
nok, tíz beteg tartására 10,000 ftot; Aszalón Bencsik 
József, aszalói plébános 6,880 B ot; Diakováron Beresz- 
hevich József kanonok 1,240 flot; Jankovich Gábor ka
nonok 250 flo t; Kerlicza Máté diakovári püspök a’ sze
gény betegek javára, hogy négyen kapjanak orvosi szert 
4,800 ftot; Mandich Antal a’ diakovári kórházban hat 
beteg ápolására 15,000 flot; Raffay Károly püspök egy 
beteg ápolására 6,250 flot; Pécsett Foith 2 ,000  ftot; 
Mesztrics János segédpap 1,000 flot; Mihelics János 
plébános 4,000 ftot; Nyitrán Fuchs Ferencz püspök egy 
malom jövedelmét örökösen, és 1,500 flot; Egerben 
Komáromy János alapított kórházat; ugyanitt Fuchs ér
sek 2,000 ftol; Pecsenéden Gellerman József plébános 
minden vagyonát u. m. 14,273 ftot szegény ápoló-házra 
hagyta; a’ gerencsi kórházra lbránkovich János plébános 
650 ftol; a* sálorallyatijhelyire Kiss József győri kano
nok 1,000 ftot; az illavira Nejedly József nyitrai kano
nok 500 ftot; a’ nagyszombatira Radóczy Imre egyházi fér
fin 1,016 flot; a’ késmárkira gr. Révay János szepesi püs
pök 200 flot; a’ sopronyira Vachller Pál kanonok 400 
ftot; a* szegszárdira Benevics Pál döbröközi plébános 
1842-ben 6,000 flot; a’ kalocsaira Lovass Imre kano
nok 5,000 flot; végrendelelileg pedig 13,000 ftol; Uj* 
váry Uriel Dániel kanonok 1,750 ftol; végrendelelileg 
1,450 flot; Horváth Jósef kanonok 8,933 ft 52 krt; a’ 
szegények pénztárába szinte 8,933 ft 52 krt; Csupor Mi
hály ez. püspök, kalocsai kanonok 2,500 flot; az újvi
déki kórháznak szinte 2,500 flot; Gerstner Leonárd 
apáti pleb. az apáti kórház fölállítására 2,886 ft 17 krt,slb.
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A’ nép, és sínylődő emberiség javéra telt több illy 
nemes áldozatot lehet a' történetből még előmntatni, sőt 
e’ tárgyat illetőleg különféle oldalról lehet azt még fej* 
tegetni. A* mértékletesség! egyesületek, a’ hasznos mun
kák, ’s azok kiadására fordított költségek, azoknak a’ 
nép közt használat és oktatás végeit ingyen kiosztatása, 
a’ tehénhimlő-oltás körüli fáradozások stb mindannyi 
külön ágai ennek, mellyekben az egyháziak dicséretes 
példával tündökölnek. így midőn a’ himlő-oltás körül or
szágos intézkedések tétettek, Borsód megye Szathmáry 
József orvosnak erről irt munkáját örömmel fogadván, 
annak, hogy a’ nép kezébe országszerte juthasson, kiada
tásáról tanácskozott; és báró Szepessy Ignácz egri ka
nonok ’s borsódi főesperes az egész költséget magára 
vállalván, azt magyar, német, tót, rácz nyelveken kiada- 
tá, és a’ megyékbe elosztás végett szétküldeté. J) Egyéb
iránt illy érdemek olly bőségben vannak, hogy velők 
terjedelmes lapokat lölthelni be.

N E G Y E D I K  S Z A K A S Z ,
Az egyházi ren d i az irodalom kőiül

1 . 16-dik század. Irodalom pártfogói,

Súlyos volt a’ tizenhatodik században hazánk állá
sa, mert a’ szerencsétlen mohácsi ütközet után, pusztító 
ellenség dúlta hazánkat. Nagyobbilá e’ veszélyt a’ bel- 
viszálkodásoknak borzasztó vétke. Hogy illy gyászos 
időkben, a’ sokfélekép zaklatott nemzet közölt, a’ tudo
mányok végképen el nem némultak, ’s az irodalom me
zején mégis némelly virágok fejledezének, csak a’ cle
m s pártfogásának tulajdoníthatni; ö részint könyvsajtók 
felállítása, részint írók pártfogása által eszközlötte ezt. 
A’ nagyszombati sajtó, mellyből a’ 16 dik században több 
nevezetes munka jött ki, Telegdy Miklós esztergomi pré- I)

As egylt· rend as Irodalom ltllrftl. 16. század. 421

I) L. Fehénhimlőoltáeról való értékeset* Butkín 1818. 8-r. előszó



Ausztria IdöszaUa,

post által hozatott létre, ki azt 1577-ben tulajdon házá
ban állíttatta föl. Itt nyomatott 1584-ben törvényköny
vünk is, Mossóczy Zachariás nyitrai, és említett Telegdy 
Miklós már pécsi püspök költségén. Telegdy 1586. apr. 
22-én ezen könyvsajtót, végrendelelileg, a’ nagyszom
bati káptalannak hagyta. Midőn a’ tudományok iránt ha
zánkban nagyobb részvét kezdett mutatkozni, a' buzgó 
töpásztorok, irók pártfogása által is, a’ tudományokat elő
mozdítani iparkodtak Különösen a’ 16-dik században pár
tolták az irodalmat: gulhi Országh János váczi püspök, ') 
Verancz Antal bibornok és esztergomi érsek, * 2) Marli- 
nusius György bibornok és nagyváradi püspök; 3) Oláh 
Miklós esztergomi érsek; 4) Ujlaky Ferencz győri püs
pök; 5) Lislhy János veszprémi utóbb győri püspök; 6) 
Telegdy Miklós esztergomi prépost, utóbb pécsi püs
pök; 7) Fejérkövi István nyitrai püspök; 8) Draskovich 
György bibornok ’s győri püspök; *) Kutassy János győ

■) Menardus János híres ferrarai orvos „Praeservatio oculorum et den
tium“ czimii értekezését 1529-ben Országhnak ajánlotta, L. „Medici
nales Epistolae“ Argentorati 1529. 8-rét.

2) Faustus Veranczot, ki utóbb pécsi püspök lett, 9s nevezetes mun
kákat irt, az érsek különösen pártolta.

8) A5 13-dJk században egyik nagyváradi kanonok által ir t, 9s Marti- 
nusius idejében fölfedezett emez érdekes munka, Martinusins költsé
gén adatott ki illy czim alatt: „Ritus explorandae veritatis, quo 
Hungarica Natio in dirimendis controversiis ante annos 340 usa est“  
9stb. Kdosvárott 1550. 4-rét.

4) Oláh pártolta lstvánffy Miklós nevezetes történetírót, és számosakat 
L Schmitth Ep. Agr. T II. p. 413·

8) Pesti Gábor hires magyar írónak illy czim alatti munkája: „No
menclatura sex Lingvarum latinae, italicae, gallicae, bohemicae, hon- 
garicae, et germanicae“ 9stb. Becsben Singreniusnáí 1561. 8-r. Uj
laky pártfogása által jelent meg.

β) Sambucus, a9 Janus Pannonius egykori pécsi püspök munkáját 1569- 
ben kiadván, Liszthynek ajánlotta.

7) Peechi Lukács által 1579-ben kiadattatván Ranzan Péter luczerini 
püspöknek, egykor Mátyás király udvarában nápolyi követnek e9 
munkája: „Epitome rerum Hungaricarum“ Nagyszombat 1579. 8-r., 
arra Telegdy püspök adott költséget.

8) Monoszloi András posonyi prépostnak illy czimü munkája: „De invo
catione et veneratione sanctorum. A szenteknec hozanc való seget- 
segekrul hasznos konyii, az keresztyeneknec igaz hitben való épüle
tekért.“ Nagyszombat 1589. 4-rét. Fejérkövi pártfogása alatt jelent 
meg.

*) Draskovich, mikép róla Koroselich megjegyzi, számos munkát tn-
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ri püspök, utóbb esztergomi érsek; ') és többen, kik 
munkáik által is a’ tudományok virágzását előmozdították.

2. 16. századbeli írók.

A’ 16-dik században az irodalmat tudományos mun
káik által következő írók gazdagították:

Broderik István szerémi, utóbb váczi püspök (*}- 
1539. nov. 7.) Ö jelenlévőn a’ mohácsi ütközeten, az 
egész dolog folyamát híven, és érzékeny tollal leírta. 
Kézirata után többszer kiadatott munkája: Schardius Simon 
1574-ben Bázelban a' történeti munkák gyűjteményének 
második kötetében; Sambncns 1606-ban Hanoviában, 
Bonfin könyveihez mellékelve, ivrélben; Schwandtner a' 
„Scriptores Rerum Hungaricarum<( czimü munkában ’slb.

Draskovich György pécsi és zágrábi püspök több 
munkákat irt, mellyekről Kerchelich emlékezik ; * 1 2) ezek 
közt említendők a) egy bölcsészeti munkája, mellyet mint 
posonyi prépost irt; b) a’ trienti sz. zsinat és ez időbéli 
történetet lárgyazó munkája; ugyanő c) a’ lerínai Vin- 
czének „Commonitorium“ czimü, ’s nyolcz könyvből álló 
munkáját magyarra fordítván, 1561. Bécsben illy czim 
alatt kiadá: „Igen zep kenyw az kezenseges Igaz Ke
resztyen Hytnek egysege es Igassaga mellett minden 
Eretnekségnek Wysaghy ellen. Mellyet az Lyriniay Vin- 
cze ennek elewte ezewr eztendwuel zewrzel Bechben 
nyomtatott.. Raphael Ilofhalter áltál Anno MDLXI.“ A’ 
levelek nincsenek számozva, hanem betűzve. Ennek egy  
példánya a’ bécsi cs. kir. könyvtárban őriztetik, ’s ez 
épen azon példány, mellyet maga a’ szerző Miksa csá
szár és királynak ajándékozott, ezeket Írván saját ke
zével a könyv előlapjára: „Serenissimo Principi et Dno
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lajdon költségén adott ki. Ezek közt Vramez Antal varasdi foespe- 
resnek nevezetes történeti munkája is. L. Hist Eccl Zagr. P. I. 
Cap. 14 p. 244.

1) Peechi Lukács fölugyelése alatt Kutassy költségén jelent meg Nagy- 
Szombatban másodszor 1596-ban Telegdynek,,AgendariusCc czimü ne
vezetes munkája. L. Kgyh. Értek. 1820. I. köt. 203. 1.

2) Hist. Ep. Zagr. p. 258.
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Dno Maximiliane, Dei gra Regi Boemiae 1. I. Dno suo 
clem. Author Translationis humillime obtulit.“  — Fray 
még Lactantius fordításáról is emlékezik, de aligha té· 
védésben nincsen, ezt lerinai Vinczével azonosítván.1)

Ellebod Nicas posonyi kanonok és orvos-doctor irt 
„de auctoritate et necessitate conciliorum“ egy  beszé
det, mellyel 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek ál
tal Nagyszombatban tartott zsinatkor elmondott. Kiadta 
ezt Póterffy S. Cone. Hung. P. II. p. 135.

Forgách Ferencz gróf nagyváradi püspökf, hazánk 
történetét illetőleg becses munkákat hagyott bátra, a) 
Bonfinnak történeti öt könyvét, mellyek az előll£homály- 
ban lappangtak, ő födözte fö l, ’s igy  leltek azok kö
zönségessé.2) b) ö  irta továbbá Szigetvár ostromának 
történetét, melly 15S7. Vittembergában 4 -rét ben jelent 
meg; 1664 ben Norinbergában deákul és németül ismét 
kiadatott· c) I. Ferdinánd fölött 1565-ben august. 7-kén 
Bécsben a1 sz. István templomában tartott deák beszéde, 
ugyan Bécsben ’s azon esztendőben kinyomatott; d)irta 
kora történetét (1540— 1582.) 22 könyvben, mellyeket 
kézirata után Horányi Elek kegyes rendi szerzetes illy 
czim alatt adott k i : „Rerum Hungaricarum commentarii“ 
Posony 1788. 8-r. 702. lap.

Frangepán Ferencz kalocsai érsek, Ralisbonban a’ 
császár, és Németország fejedelmei előtt 1541. jun. 9-én 
mondott beszédét ugyanez évben kinyoraatá.

Coelit/s- Pannonius G ergely, magyar származású 
remete sz. Pál rendi szerzetes, hazánkból Romába hi- 
váltatván, itt 1546 körül jeles munkákat irt, mellyekért 
a’ roppant tudományit Cornelius a Lapide is dicséretre 
méltatja.3) Munkái közül egyik 1682-ben Nagyszombat
ban újólag kinyomatolt illy czim alatt: „Collectanea in 
Sacram Apocalypsim D. Joannis Apostoli et Evangélistáé“ 
1682. ivrét. 481. lap; a* * másik pedig Bécsben, évszám 
nélkül, illy czim alatt: „Commentaria in Cantica Canti-

i) Hier. Hung. P. I. p. 255. — 2) Magyar Athenás p. 350. —
*) Pongrácz Triumphus Pauli p. 51. a.



corum Salamonig“  ivrót 306. I. Ez a' szerző halála után 
itt jelent meg először.

Gregoriancz Pál zágrábi, utóbb (1553— 1565) 
győri püspök, kitűnő szorgalmú férfin volt. Hatályos be
folyással bírt törvénykönyvünk szerkesztésébe, mint er
ről Kerchelich terjedelmesen értekezik.* 1) Kéziratban több 
munkákat hagyott hátra, ezek közt „Breviarium rerum 
Hungaricarum hislorico-geographicum,“ mellyhez járul 
Győr visszavételről szóló versezet, és egy terjedelmes 
beszéd. Kiadá ezen munkát Bél „Adparatus ad Hist. 
Hung. Dec. II. Monum. U.“ Ugyanitt vannak Gregori- 
ancznak több történeti érdekes jegyzetei i s , mint: a) 
Mátyás királyról, és Bánffy Györgyről, b) Mátyás király 
által kijátszott török követről. — Kovachich pedig Gre- 
goriancznak még következő történeti munkáit bocsátá 
napvilágra: a) „Mnemosynon, sive Praelati et Barones 
cum officiis et residentiis aetate nostra“ (t. i. 1550.). 
b) „Quorum Regum Privilegia servantur, et quorum non; 
ac Regum Hungáriáé nomina seriatim scripta, sive vitae 
Regum Hungáriáé, qui decreta vel privilegia ediderunt 
a Stephano I. usque ad Ferdin. I.“ *)

Gyöngyösi György remete sz. Pál rendi szerzetes, 
’s 1528-ban e’ szerzel főnöke, több munkát hagyott ma
ga után. Irta a) szerzetes rendének történetét, ’s nagy 
részint az ő kézirata után adatott az ki utóbb illy czim 
alatt: „Fragmen Panis corvi proloeremitici.“  Becsben 
1663-ban, ivrétben; b) „Epitome, seu breviloquia in qui
bus omnium religiosorum profectum, et profectuum ad
minicula... describuntur;“  c) „Explanatio Regulae D.— 
Augustini,“  mellyel Goldonovszky András, ugyanezen 
rendi szerzetes, Bécsben évszám nélkül 4-réibcn adott 
ki. Ezeken kívül Gyöngyösi irt még több beszédei, mely- 
lyek nyomtatásban is megjelentek; irt a’ sz. atyák írá
sai fölött magyarázatot, mellyekből kiviláglik, hogy ő 
korának egyik nagy tudományé fórfia vala.3) Gyöngyösy 
munkáiról Pázmán is jelesen emlékezik.4)

I) Hist. Ep. Zágráb, p. 228— 9 — 2) Scriptor. Min. Rcr. Hung. T.
I. p. 08. és 315. 9etb. — 3) Frágni. Panis Corvi Protoer. p 295. 
Pongrácz, Triumphus Pauli p. 52. Orosz. Synops. Annál FF. Eremit» 
p. 313. — *) De Syn. Dioec, App. de Ord. Relig. Hung. p. 126.
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Illicin Péter sz. Tamásról nevezeti prépost, neve
zetes törvénytudós, 's a’ pécsi academiának igazgatója, 
irta ezen munkákat: a) „De antiqua fide servanda.“ b) 
„D e recta fidei dignoscendae Regula“ tiz beszéd, mely- 
lyeket az esztergomi fóegyházban mondott. Ezen beszé
dek még a* * szerző éleiében kinyomattak, hely és évszóm 
nélkül, 4*rélben. 4 ’ nyomtatási hely és é v , mikép azt 
más helyről tudhatni, Olmicz 1570.

Kntassy János győri püspök, Ratisbonba követül 
küldetvén, az összegyűlt németországi karok és rendek 
előtt 1594-ben mondott beszédet, mellyet Reusner Miklós 
adott ki.1)

Idsthy János (1568—73) veszprémi, utóbb (1573 
— 77) győri püspök, Ferdinánd király titoknoka, irta 
ezen munkákat: a) ,,De inauguratione Maximilian! 11.“ 
Kiadta Bél Mátyás és Kovacbich; 2) b) irt jegyzeteket 
Bonfin történeti könyveire, mellyek olvashatók Kova- 
chichnál.3) Listhy püspök 1569-ben, mint canceller, Miksa 
császár jelenlétében, az országosan egybegyült karok és 
rendekhez Posonyban, már magyar nyelven szólott és ol
vasott. 4)

Lobsinszky Dénes remete sz. Pál rendi szerzetes, 
a' tizenhatodik század elején (1528 körül) szerzetes ren
dének évkönyveit irta, mellyekből azonban csak az első 
maradt föns)

Monoszloi András posonyi prépost, utóbb (1600-1) 
veszprémi püspök, jeles magyar munkáiról, mellyckct ő 
a' hit dolgában roppant ludománynyal és szép magyar
sággal irt, nevezetes férfiú. Illyenek: a) Apologia. A’ 
közönséges keresztyen hit agazalinak: es az anyaszent· 
egyház bizonyos fo vallásinak oltalma ’slb.“ Nagyszom
bat 1588. 4-rét 520 lap. b) ,,De cultu Imaginum- Az 
üdvösségre into kepeknec tiszteletiről való igaz tudo
mány“ Nagyszombat 1589. 4-rét 330. c) „De invoca-

’) Orat, select, vo). 1. p. 224. — 2) Adpar. Dec I. mon. 6. p. 303· 
— Solemnia inaiig, p. 12. — 3) Script, min T. I. p. 332. 5stb. —
*) Istvánffy Hiet. L. 24. p. 510. — í) Fragm. Panis Corvi Protorr, 
praef. ad Lect végén.



liono et veneratione sanctorum. Az szenteknec hozanc 
való segetsegekrul hasznos konyu, az fceresztyeneknec 
igaz hitben való epuletekert.“ Nagyszombat 1589. 4-r. 
543. lap hibásan 387. d) „De gratia, libero hominis ar
bitrio, et de voluntate Dei. Az Isten malasztyarol, az 
szabad akaratról, es az Istennec akaratyarol való Tudo
mány.“  Nagyszombat. 1600. 4-rét 644.1. Ezen munkák
ból, újabb időkben a’ „Magyarnyelvemlékek*' több mu
tatványokat köziének.

Mossóczy Zachariás (1578—82. váczi, 1582—86· 
nyitrai) püspöknek a’ magyar törvényludományban em
léke maradandó, mert δ volt, ki törvényeink kiadásáról 
először gondoskodott. Sambucus, Bonfinnak történeti köny
veit 1581-ben Frankfurtban kiadván, az azokhoz mellé
kelt némelly törvények gyűjteményét Mossóczylól kapta,’s 
a’ püspök ösztönzésére adá ki azokat. *) Mossóczy pedig 
1584-ben a’ Telegdy Miklós pécsi püspök által föálli- 
tott nagyszombati könyvnyomdában azokat nagy költség
gel és szorgalommal ivrétben kiadá. így  jött létre ha
zánk összes törvényeinek első kiadása, mellyet a’ hon
atyák már szinte száz év leforgása alatt szüntelen kí
vántak. Mi nemes czél indította a’ püspököt ezen terhes 
vállalkozásra, ajánló levelében világosan kifejti.

Napragyi Dömötör egri püspök és aradi prépost. Ö 
Zokolyi Miklós és Kellemest Mihály sárosi alispánnal ΙΠ. 
Zsigmond lengyel királyhoz, a’ török elleni segítség vé
geit, követségbe küldetvén, Krakóban, az egybegyült ren
dek előtt 1595. mart. 11-kén mondott beszédét még a- 
zon évben kinyomatá.2)

Novicampianm Béla nevezetes magyar hiltudós a’ 
krakói egyetemben, hol a’ 16 dik században sok magyar 
ifjú végezte iskoláit. A’ magyar ifjak Novicampianust 
jeles tulajdonairól magasztalják, mikép ez a’ „Bursa Cra- 
coviensis“ *böl kitűnik, mellyet Brandtke küldött gróf 
Széchényi Ferencznek, ’s most az országos könyvtárban * 111
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1) L . Bonfinnál ama törvények előszavát. — *) Schmitth Ep. Agr. P.
111. p. 139.
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őriztetik.1) Novicampianus e’ munkát irta „Apologia de 
Catholica Fide, et Doctrina, de veritate corporis Christi 
Jesu in Eucharistia, de caeterisque sacramentis ’stb.(( 
Krakóban 1557. 4-rét. Ajánlva van Zápolya János-Zsig- 
mond erdélyi fejedelemnek.

Oláh Miklós a' havasalföldi fejedelmek véréből szár* 
mázott jeles esztergomi érsek (1553— 68). Ó nemcsak 
a’ tndós férfiak pártfogása által mozdít á elő irodalmun
kat, hanem munkái által i s ,  mellyeket a' hit-történetin* 
domány és költészet ágaiban jeles tollal szerzett. Irta 
a) „Catholicae et Christianae Religionis praecipua quae
dam capita de sacramentis, fide, ac operibus, de Eccle
sia, de utraque justificatione.“ Bécs 1560. 4-rét. b) A’ 
magyar történetre nézve nagy becsű munkákat szerzett: 
az egyik „Attila“ czim alatt jelent m eg, 's tárgyalja 
Attila tetteit, melly a' tudós világ előtt 1538-ban nagy 
méltánylatlal fogadtatott, ’s legkedvezőbb ítéletben része
sült.2) E’ munkát kiadá Kollár Ádám, a’ bécsi cs. kir. 
könyvtárnak őrje 1763. 8-rélb., már előbb pedig Sam
bucus, Bonfinhoz mellékelve, 1606. Hanoviában 862. és 
köv. lapokon, c) Irt egy munkát „Hungária“ czim alatt, 
melly szól nemzetünk eredetéről, a’ föld fekvéséről és 
annak fölosztásáról. Kiadta ezt Bél Mátyás s) d) Irt 
„Chronicon“ -t, mellyet Péterffy adott k i.4) e ) „Genesis 
Filiorum Ferdinand! I.“ , mellyet irt 1549-ben, kiadta ezt 
Kovachich.*) f )  „Ephemerides“, mellyeket Pilati Péter 
veronai csillagász „Epbemerides“-eihez, az 1 5 5 2 -1 559-ig 
irt, ezeket szinte Kovachich bocsálá közre. Költészeti 
munkái többnyire kéziratban maradtak, mellyek Pray íté
lete szerint a’ hajdani jeles költők műveivel vetélked
nek. ·)

Pilachich Márk sziszeki származású jezuila, a’ szom
bathelyi iskolák igazgatója és egyházi szónok, irta 1579- 
ben „Oratio ad Synodales Patres Sabariae congregatos.“7)

,) L ~ Müller”kiadását p. XVII. és 55. — 2) L. Horányi Mem Hong. 
P. I. p. 704. — *) L. Adparatus ad Hist. Hang. p. 1. stb. — 4) 
Sacra Cone. Hung. P. 11. p. 181. — i) Script, min. T . I. p. 41. 
etb. — «j Hier. Hnng. P. U. p. 181. — 1) L Acta et Const, svn. 
Sab. Prágában 1579. 13. lap.



Pesti Gábor fejérvári kanonok, magyar nyelven irt 
becses munkái ’s fordításai által, irodalmunkat e’ szá
zadban nevezetesen előmozdította. Az uj szövetségi sz. 
írást magyar nyelvre fordítván, 1536-ban Bécsben ki- 
adá. A’ könyv végén ezek állanak: „Nyomtatott Bechbe 
Janos Syngrenius az ew ees Metzger Janos kewllsegeuel 
zent Jakab havanok tyzenheted napjan ezer ewt zaaz 
harminczhat ezlendewbe.“ A’ négy evangélista képei 
szinte ide mellékelve vannak. — A’ magyar nyelven 
nyomatott világi tárgyú első hkönyv is, mennyire tudhat
ni, Pesti Gáboriéi vagyon. Ö Aezopus munkáját lefor
dítván, szinte 1536-ban kiadá. A’végső levélen ezek állanak: 
„Nyomtatott Bechbe Janos Syügrenius myhelyebe Kys- 
azzony hauaba. Ezer ewt zaaz harmyczhat Eztendewbe.“ 
A’ munka kisebb 8-rélben ’s gothus belükkel van nyom
va. Az előszóból, melly deák nyelven van írva, kitűnik 
Pesti Gábornak a’ magyar nyelv melletti lelkes buzgal
ma.1) Ö volt, mennyire tudhatni, az első szótár-készítő 
hazánkban, azt 1538-ban Bécsben kiadván; később 1561- 
ben javítva és bővítve Ujlaky Ferencz győri püspök 
pártfogása alatt ez ismét megjelent Bécsben, a’ magyar 
nyelven kívül deák, olasz, íranczia, cseh és német nyel
veken. Pesti Gábor a’ magyar verselésben is példát mu
tatott, midőn a’ fönebb említett Aesopus fordításában a* 
tanúságot, vagy a’ mese értelmét, végül versekbe fog
lalta.

Pisi/icz Zsigmond dojcsi plébános az esztergomi 
érseki megyében, irta 1591-ben, a’ bicznai szerencsétlen 
ütközet történetét „Clades Bicinensis“ czim alatt; ehhez 
mellékelt egy értekezést „De officio militis et impera
toris^ czim alatt. Kézirat után kiadta elöszer Kovachich.i) 2)
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i) „Cum videam“ , úgy mond „omnes fere mortales, ac orbis terrarum 
nationes mira translationum copia scatere, passimque hac in re ope
ram navare, ut in cumulum decoris Patriae eorum semper aliquid
adjiciant, quo et lingvam et ingenium suornm acuant, et latius dif
fundant, cur queso non liceat mihi quoque lingvam et ingenium no
strorum doctrinis veterum sapientum pro mea virili exornare, et Pa 
triae, cui semel omnes debemus, studere.“  — 2) Script, min. Hung. 
T . 1. ρ. 158. stb.
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Szánthó István jezuita, midőn 1594-ben Calepinus 
tíz nyelvű nagy szótár újabban kijött, azt magyar nyelv
vel, átalános vélemény szerint, ö bővítette. Ugyanezen 
kiadásban bővíttetett angol és lengyel nyelvvel.

Szegedi/ Gergely sz. Ferencz rendi szerzetes, 's 
1546-ban e’ rend igazgatója, irt Dévay Mátyás „Rudi
menta Salutis“ czimü munkája ellen, 1535-ben illyczim  
alatt egy munkát: „Censurae Fr. Gregorii Zegedini ex 
Ord. D. Francisci.“

Szilvást János egyházi férfiú *s hitszónok irta 1597- 
ben ezen munkát: „Antiquitas et perpetua duratio fidei 
Catholicae.“  stb. Kolos vár ott 1597. 4-rét. Ajánlva van 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemnek.

Telegdy Miklós a’ 16-dik században egyik volt a' 
legjelesb egyházi férfiak közül. Mint esztergomi kápta
lani prépost mondja magáról: „Tizenhat esztendeje múlt 
el immár, hogy e' nagyszombati Egyházban, a' Krisztus 
Jézusnak Evangeliomát predikállom.“ ’) Ezen beszédjeit 
ő 1577—SO-ig ki is adá, illy czim alatt: „Az Evange- 
liomnac, mellyeket Vasárnapokon, es egyeb Inncpeken 
esztendőé alfal az Anyaszentegyhazba olvasni és predi* 
calni szoktattak.“ I. Rész Bécsben Apfflnál 1577. 4-rét. 
613. lap., II. rész Nagyszombatban tulajdon házánál 's 
könyvnyomdájában 1578. 892.1. III. rész ugyanott 1580- 
ban 757. lap. E' munkának második része 1638-ban ujo- 
nan 's bővítve kinyomatott Bécsben Formica Máténál. 
Rudolf király Telegdynek sokféle érdemeit tekintetbe 
vevén, 1579-ben öt a' pécsi püspökségre emelte. Meg
halt 1586-ban. — Mint pécsi püspök, az esztergomi ér
sekség helyeltes-kormánvzója lévén, 1583-ban ama ne
vezetes szertartásos könyvet, az „Agendarius“ -t adá ki, 
melly 1596-ban újólag Nagyszombatban kinyomatott. *)

Vertmez Antal esztergomi érsek (1 5 6 9 — 73) rop
pant tudományu férfiú. Az egyházi és világi tudomá
nyokban jártasságát, hálramaradt magyar, deák és olasz

*) Vasárnapi préd. 1. köt. előszó. — 2) Bővebb ismertetését olvashatni 
az Egyh. Ért. 1820. I. köt. 203. slb. lapjain.



nyelven irt munkái, eléggé bizonyítják. Az oklevelek 
gyűjtésében csüggeilenül fáradod, melly gyűjtemény je 
lenleg a’ Jankovichféle régiségek tárában vagyon. Ve- 
raneznak ezen gyűjteménye azon tekintetből is fölöttébb 
nevezetes, mert δ előbb ugyan Zápolya, utóbb pedig 
Ferdinand és Miksa királyok melleit, nagy jelentőségű 
követségeket végzett. Kéziratban hagyott, ’s több köny
vekből álló munkáit, a’ halhallan emlékű báró Szepesy 
Ignácz, mint egri kanonok, páratlan szorgalommal má
solta le. A’ magyar történetre nézve nevezetes munká
kat hagyott Veráncz hátra. Deák nyelven irta 1) Zápolya 
János halálát 1640-ben. Kiadta Kovacbich;') 2 ) deák és 
olasz nyelven Széltesfejérvárnak a’ török állal 1543-ban 
történt elfoglalását; 3) Törökországi követségének tör
ténetét vagy naplóját 1567-ben; 4 ) Magyarország ha
nyatlásának történetét, melly a’ Mátyás kora utáni idő
szakot foglalja magában; 5) Zápolya János király tet
teiről két darabot; 6) Erdély, Moldva slb. országok fek
véséről; 7) Észrevételeket Jovius munkája fölött; 8 )  
Magyarország történetét illető több darabokat 1541-ről; 
9) Conslanlinápolyi követsége- ’s útjáról szóló párbe
szédet; 10) Az 1553-dik évi történeti dolgokat; 11) 
Constant inápolyi követségének eredményét. Ezen mun
kákat Kovachich a’ magyar történetírók gyűjteményének 
I. és II. részében bocsátó közre. Egyéb munkái, ’s ne
vezetes levelei pedig még most is kéziratban vannak. 
Azonban hazánk történetére nézve különösen etnlitendő 
itt Verancznak, saját kezével irt, ’s most is fönlevő ma
gyar történetírása, melly az 1504—1561-diki esemé
nyeket foglalja magában, ’s mintegy nyolezvan ívre ter
jed. Nagy kincse ez hazánknak, ’s a’ magyar irodalom
ban dicső tünemény! Mi indította ezen jeles főpapot ar
ra, hogy kora eseményeit magyar nyelven Írja, midőn 
ugyanez időben Istvánffy alnádor azt deákul már irta, 
nehéz meghatározni. Verancz emléke annál nagyobb há
lára méltó, minthogy neki nyelvűnket szorgalmas tanulás

Az egyl·· rend az Irodalom körül. 16. ostnad. 43  J

Ο Script, min. Hong. T. I. p. 48.
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által kellett sajátjává tenni, származására nézve dalmata 
lévén. Történed munkája is annál nagyobb hitelt érde
mel, minthogy δ maga is azokban részt vett, ’s azokra 
hatályos befolyást gyakorlott. Ezek legnagyobb részint 
még kéziratban vannak. 1833-ban t. Podhradczky József, 
mélt. Ocskay Antal kassai püspök, akkor helylartósági 
tanácsnok költségén, Verancz érsek és Bornemisza kro- 
nikonját, különösen Budavárnak a’ tőrök általi elfogla
lása történetét, Pesten kiadta. Bogy pedig Verancz ér
seknek némelly érdekes munkái el is vesztek, könnyen gya
níthatni; Katona ugyanis az érseknek egy nevezetes mun
kájáról emlékezik, mellyel csak a’ történet nyomán is
mert, de kezében nem v o lt1)

Verancz Fauslus pécsi püspök (1598.) Verancz 
érseknek unokája, irodalmunkra nézve szinte nevezetes 
férfiú. Irta 1) Verancz Antal bibornok és estergomi ér
seknek életéi, mellyel kézirat után közrebocsátott Kova- 
chich.2) 2 ) „Diclionarium quinque nobilissimarum Euro
pae Linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae 
et Ungaricae,“ kijegyezvén különösen a’ dalmat szava
kat, mellyek a’ magyarral rokonságban vannak; ide mel
lékelt egyszersmind keresztényi oktatásokat i s , minde
gyik nyelven. Nyomatott Velenczében Morett Miklósnál 
1595-ben 4-rótben. Jelen munka, az eredeti példány u- 
tán, 1834-ben, Viirum József nyitrai püspök bőkezűsé
géből látott ismét napvilágot, azt t. Ponori Tewrewk 
József ur, az imént említett püspök költségén adván ki. 
3) „De modo restaurandi Religionem (Catholicam) in 
Hungária.“ 4) „Machinae novae Fausti Verandi.“  Ve
lenczében 1616. ivrét 48 képpel. Verancz Fauslus irt, 
mennyire tudhatni, hazánkban elöszer bölcsészeti munkát.

VVyrffel György zágrábi kanonok 1572-ben irt 
Draskovich György zágrábi püspök dicséretére egy ter
jedelmes deák versezetet, melly Bécsben 1572-ben nyo
matott; ugyanezt Kerchelich is kiadta.

*) Hist. Crit. Period Aiistr. T. II. p. 797, — *) Script, min. R*r 
Hung. T. I. p. 194.



Zaremba János esztergomi kanonok, Irta Kulassy 
János esztergomi érsek dicséretét, mellyet Olmiczban 
1597-ben 4-r. ki is nyomatott.

Észrevételek.
Az elszámlált írókon kívül e' században még többen is 

voltak, kik munkáik által irodalmunkat előmozdították, 
de soknak mindeddig neve vagy munkája homályban va
gyon. így e’ század elején egy carlhansi szerzetes több 
szentnek életét magyar nyelven irta, melly munka egy
kor a’ nagyszombati érseki könyvtár tulajdona volt, de 
1814 töl fogva az a’ nemzeti museumban őriztetik. Az 
író többek közt ezeket jegyzé könyvébe: „Cum diligenti 
cura et labore multis annis ad profectum legencium in 
materna lingva exarata.“  Ezen munka után közölteiett 
sz. László király története a* tudományos tárban.1)

Hogy pedig hazánkat illető több magyar kézirat is a' 
külföldi könyvtárakban még lappang, ’s előttünk mindig 
ismeretlen, nemcsak gyanítanunk, hanem erősen állíta
nunk is lehet. így  a’ londoni könyvtárban több magyar 
iromány vagyon, mikép ezt a’ londoni museum catalo- 
gusában illykép feljegyezve találhatni: „Complures lite- 
rae polonica et hungarica lingva scriptae.“  2)

4. 17-dik század. Irodalom pártfogói.

Ámbár a' 17-dik században hazánknak sokféle ve- 
szélylyel kellett küzdeni, mégis irodalmunk mindinkább 
kifejté magát, a’ mit a’ buzgó főpásztorok pártfogásának 
tulajdoníthatni. Telegdy Miklós pécsi püspök 1586-ban 
saját könyvnyomdáját az esztergomi káptalannak hagy
ván, ez utóbb a’ jezustársaságának birtokába jutott, melly 
becses munkákkal gazdagította irodalmunkat. Pázmán és 
Lippay érsekek a’ könyvnyomdára tetemes költséget for
dítanak; 1644-ben pedig az érseki nyomdának is egy
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I) 1834. 1. köt 217. lap. stb. — 2) L. Cataloque of the Herleian ma
nuscript of the British Museum. London 1800. fol. 1—4. 235. 1. 
4980. és 7013. sz.
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réssé Posonyból ide szállíttatott. Gróf Kollonich Leopold 
esztergomi érsek ezen sajtót olly karba helyeztette, hogy 
ez időben egyik vala az a* legnevezetesebbek közül. Káldy 
György 1681-ben e' könyvnyomda igazgatója, följegyzé 
az érseknek ebbéli érdemeit. De hirdetik azokat ama szá
mos munkák is, mellyeknek ezen sajtó adott léteit. Po- 
sonyban gr. Forgách Ferencz esztergomi érsek, Pázmán 
elődje állított könyvnyomdát, ’s már 1610-ben nagy mun
kák nyomatának itten ; 1644-ben, mint fönebb említők, 
ezen sajtó egy része Nagyszombatba vitetett által. Zág
rábban, e' század hanyatlásán, a' káptalannak szinte vala 
könyvnyomdája, melly később töz által fölemésztetvén, 
azt nagy költséggel ismét helyreállttá.1) Így eszközölte
tett az irodalom fejlődése. De még inkább előmozdiltalott 
az, az írók pártfogása által. A’ méltányosság kívánja 
tőlünk hogy itt, mennyire előttünk tudvák, azon dicső 
férfiak neveit följegyezzük, kik e' században az irodal
mat pártfogás által előmozdították, lllyenek Pethe Márton 
kalocsai érsek, Forgách Ferencz gróf esztergomi érsek, 
Pázmán Péter, Szelepcsényi György esztergomi érsekek, 
Szuhay István, Naprágyi Dömötör kalocsai érsekek, Losy 
Imre esztergomi érsek, Püsky János győri püspök, Lip- 
pay György és Széchenyi György esztergomi érsekek, 
Jakusich György, Szegedy Ferencz egri püspökök, Jakiin 
Balázs nyilrai püspök, gr. Kollonich Leopold esztergomi 
érsek, Borkovich Márton kalocsai érsek, Fenessy György 
egri püspök, Chernkovich Péter zágrábi kanonok, Csedő 
Mihály esztergomi kanonok, és Széchenyi György érse
ki helyettes 1 2 * *) stb.

1) Bel. Math. Comp. Geogr. Hang. p. 39.
2) Monoszlói Andrásnak ,,Az l&ten malasztyáról“  5 * * *stb. Irt munkája N.- 

Szombathan IGOO-ban Pethe pártfogása alatt jelent meg. Házmán
igyekezeteit leginkább Forgách mozditá elő , 9s az általa Posonyban
fölállított könyvnyomdában is több munkák Forgách pártfogása alatt
jelentek meg. Pázmán mint érsek, tulajdon munkái, *s az írók párt
fogása által mozditá elő irodalmunkat. Kitonich, a’ „Directio metho
dica processus Judiciarii“  5stb. czimü munkáját, melly előszer 1619-
ben Nagyszombatban jelent me£, Pázmánnnk ajánlá, valamint Lépes
Bálint is két magyar munkáját, mellyek 1616 és 1617-ben Prágáid
ban nyomattak. Drexel Jeremiás külföldről „Rosae «electissimarum



5. 17. századbeli írók.
í .  Hittudomány.

A’ hazánkban elterjedt proleslantismug, ’s ez által 
előidézett vallási vitatkozás, az irodalom ezen ágál tér-

virtutum“  ezimii munkáját, melly Münchenben 1636-ban nyomatott, 
szinte Pázmánnak ajánlá. 9stb. Szelepcscnyi György több munkát 
saját költségén adott ki. 1667-ben a9 nagyszombati zsinat actait is 
4- rétben. Istvánffy hires történetírónk maga vallja, hogy történet- 
írásában őt Sztihay püspök buzditá és segité.. Lakner Kristóf sop
roni polgármester „Majestatis Hungáriáé aquila inventa“  9stb. czi- 
niii munkáját, melly Kereszturon 1617-ben nyomatott, Naprágyinak 
ajánlá. Kircher János tübingai tudós „Aetiologia“ -ját, melly 1640. 
Becsben jelent meg, Losynak ajánlá, valamint Tasy Gáspár is szinte 
1640-ben Posonyban kijött egyházi beszédeit. Inchoffer „Annalis“· 
ainak kiadásaira is bőkezüleg ígért Lósy költséget, de a9 halál őt előbb 
kiragadá az élők közül. Inchoffer erről hálával emlékezik Lippay 
érsekhez intézett élőbeszédében Malomfalvay Gergelynek „Belsőkép
pen indító Tudomány“ czim alatt i r t ,  *s Becsben 1653-ban megje
lent munkája, Püsky pártfogása alatt látott világot. Prényi Ferenc* 
„Castrum Strigoniense aureum“ czimü történeti munkáját, melly 
1655- Nagszomhatban nyomatott, Lippaynak ajánlá; valamint Ná- 
dasy János is „De imitatione Dei“  három könyvét, mellyek 1657- 
ben Romában jelentek meg. Trinkelius Zakariásnak 1660-ban szent 
Ignácz gyakorlatairól irt munkája; Grieskirchen Ferdinándnak „Mag
nae Ungariae Dominae . . . Mirabilia“ czimü munkája Bécs 1661- 
ben; Lippay Jánosnak, az érsek öcscsének 1662-ben Nagy szombatban 
megjelent „Calendarium oeconomicum;“  1663-ban „Dei insitione et 
Seminatione;“  1664-ben ,,Posoni kert;“  1666-ban „De fructibus di
versissimis producendis;“  1667-ben „Gyümölcsös kert,“  czim alatti 
munkái mind Lippay érsek költségén jelentek meg. Inchoffernek 
„Annasel“ czimü nevezetes munkája is, Losy halála után, Lippay 
költségén nyomattak ki. Ili}7 temérdek sokat szentelt ezen nagy fő
pap az irodalom sokféle ágának fölvirágoztatására. Széchényi György 
érsekről Matusik János győri nagyprépost és skopiai püspök dicsé- 
róleg följegyzé, hogy a9 tudományoknak, 9s különösen a9 magyar 
irodalomnak pártfogója vala. Inchoffernek Jakusich püspök adott elő
ször ösztönt a9 már említett „Annales“  évkönyvek Írására, mint az 
iró maga vallja. Ágoston Péternek „Mirha szedő szarándok“  czimü 
munkája 1672-ben Szegedy költségén jelent meg. Draskovich György
nek egy munkáját 1684-ben Jakiin püspök , Káldynak egy, sok ide
ig kéziratban hevert munkáját pedig Kollonich érsek adatá ki Nagy
szombatban 1681-ben, valamint Foris Otrokoczynak „Laetum ad Lu
gentes Sion Nuncium“  czimü munkáját is Nagjrszombatban 1696- 
ban. Teretius Gergetynek „Confessio et Instructio Idiotae“  9stb* 
czimü munkája, Boikovich zágrábi püspök 1687-ben; Foris Otroko
czynak „Examen Reformationis Lutheri“  czimü munkája Fenessy 
György egri püspök, Nagyszombatban 1696-ban; Patachich György* 
nek „Collegii ungaro- Illírjei Bononiae fundati . . . sive viri illu
stres, qui ex hoc collegio (1570—1680) prodiveruut.“  czimü mun
kája Chernkovich Péter zágrábi kanonok költségén jelentek meg, 
9stb. Bolognában 1699-ben. #
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mékenynyé lelte. Előálltak férfiak, kik tudományos mun
kálataik állal az egyház igazait szilárd ludománynyal vé
dették, a' híveket a1 hitben megerősiték, számosakat pe
dig az egyház kebelébe vissza is téritének. E ’ rovat a· 
latt említendők:

Ágoston Péter erdélyi származású jezuita irta 1.) 
„Szivek kincse,“  Nagyszombat 1671. — 2 .) „Lelki kincs 
Krisztus Jézus.“ u. ott, ’s az évben 3.) „Mirha szedő 
szarándok,“ Nagyszombat 1672. 8r. 394. 1. 4 .) „Meny- 
nyei dicsősség“ u. o tt, 1674. 5 )  „Mennyei követek.“ 
u. ott 1691. 12. — Ez halála után nyomatott ki. Élet- 
írását Horányi adja. ')

Balásfy Tamás, posoni prépost és bosniai püspök, 
irta ezen munkákat 1.) „Csepregi iskola“ Posony 1616. 
4. r. 472. 1. ugyanezen munka 1775-ben Egerben újó
lag kiadatott 2.) „Castigatio Libelli Calvinistici, cui ti
tulus: Mackiavellizatio“ ’stb Bécs. 1620. 4. r. 3 .) „Re
petitio Castigalionis.“  Bécs 1620. 4. r. Alvinczi ellen 
van Írva, ki megtámadd Balásfynak fönebbi munkáját. 
4.) „Christiana Responsio ad Libellum Calvinisticum Al
berti Molnár“ ’stb. Bécs 1621. A’ boldogságos szűz 
tiszteletét védelmezöleg. Továbbá a’ hit- ’s erkölcslu- 
domúnyban még következők írtak részint kisebb, ré
szint terjedelmesebb munkákat ezen században: Bársonyt 
György nagyváradi püspök, Böytös István örsi prépost, 
Csákány Imre jezuita, Csáky Imre bibornok ’s kalocsai 
érsek , Eggerer András remete sz. Pál rendi szerzetes, 
Fábri Mátyás jezuita, gr. Forgách Ferencz esztergomi 
érsek, Forró György, Habdelics György jezuita szerze
tesek, Illyefalvi István egri kánonok és kassai plébános, 
ívül Gábor, Jászberényi Tamás, Káldy György, Kis Im
re , Kolics Lukács jezuita szerzetesek, Kopcsányi Már
ton sz. Ferencz rendi szerzetes, Landor László remete 
sz. Pál rendi szerzetes, Lépes Bálint nyitrai püspök, 
Lendvay Piacidus pannonhalmi apát, Lippay György, 
Losy Imre, esztergomi érsekek; Malomfalvy Gergely sz. *)
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Ferencz rendi szerzetes, Marnavich Tomco János bosz
niai püspök, Mayer György, Nádasy János jezuiták, ez 
utóbbi számos kegyeleti munkákat irt; Náray György 
esztergomi kanonok, Ordódy János jezuita, Otrokocsi 
Foris Ferencz, előbb prot. prédikátor, utóbb egri me
gyei pap, irt számos vallási tárgyú munkákat, Pakay Já
nos jezuita, Pázmán Péter esztergomi érsek. ’) Radnics 
Mihály sz. Ferencz. rendi szerzetes, Sámbár Mátyás, 
Szarka Gáspár jezniták, Szelepcsényi György esztergo
mi érsek, Szorsa Mihály, Sztruchick Márk, Tarnóczy 
István, Theodali Ferencz, Trinkelius Zacharias jezuiták, 
Vánoviczi János remete sz. Pál rendi szerzetes, Vásár
helyi Gergely jezuita forditá Canisius Péter munkáját, 
’s a* naptárakat ő kezdé kiadni hazánkban. Veresmarty 
Mihály posonyi kanonok irta: „Tanachkozas, mellyet 
kellyen a kulombozo vallások közül választani“ Posony 
1611. Fordítva van Lessius Leonard munkája után, u- 
több többszer is kiadatott; irt még egyéb mukákat is: 2) 
Vid László és Viszocsányi Ferencz jezuiták.

1} Pázmán Páter esztergomi érseknek hé tudománya, ás vas szorgalma 
számos munkával gyarapította magyar irodalmunkat, mellyeket 6 ré
szint mint jezuita szerzetes, részint pedig már mint esztergomi ér
sek ékes magyarsággal ’s roppant tudománynyal szerzett. Hlyének 
1.) „Felelet a’ Magiari István sárvári Prédikátornak , az ország 
romlása okairul irt köniuere. Iratot Pazmani Peter altal.“  Nagy
szombat 1603. E’ munkát Pázmán Radosnán 1602. octoberben vég- 
zé, ’s ajánlá Nádasdy Ferencz grófnak. 2 ) Kempis Tamásnak Krisz
tus követéséről irt munkáját magyarra fordítván, Pécsben 1604-ben 
előszer kiadá. Utóbb Becsben, Posony ban, Kassán , Nagyszombatban 
többszer kiadatott. 3.) ,,A’ mostani tamadt tij Tudományok hamis
ságának tíz nyilván való bizonyításai.“  Grécz 1605. 4. rét. 4.) „Ke
resztyen Imadsagos keonyv, mellyben szeep ajtatos Keonyergesek es 
tanúságok foglaltatnak.“  Elószer Gréczben 1606-ban, másodszor Po- 
sonyban 1610-ben adatott ki 8r. 732. 1. 5.) „Felelet a mcgdicsoiilt 
szentek Tiszteletéről,“  Grécz 1607· Gyarmathy Miklós helmeczi 
prédikátor ellen, ki Monoszloi András veszprémi püspöknek a’ szen
tek tiszteletéről irt (1. fönebb) munkáját támadta meg. 6.) „Hodaegus, 
Igazságra vezérló Kalauz α  Posony 1613. ivrétb; 1623. és 1637-ben 
njolag kiadatott· Ezen munka roppant tiidománj'iival, szigora logical 
következéssel és szép magyarsággal van Írva. ’stb. ’stb.

2) PéterlFv (S. Cone. Hung. P. II. p 226.) és Bód (Magyar Athenas 
• p. 327.) úgy vélekednek, hogy Veresmarty név alatt Pázmáii irta 

volna az imént említett mugkát; azonban véle mérnökben csalatkozz
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A' 16-dik században ezen férfiak gyarapítók tudo
mányos munkálataik állal egyházi irodalmunkat. Ezeknek, 
valamint az imént követkézé, ’s az utóbbi századbeli írók 
munkáinak, számos ívre terjedő ismertetését nem kis fá
radsággal gyiijlögeténk és iránk. De mivel annak egész 
terjedelmében közlése több ivet és igy költséget is, e- 
mésztene föl, körülményeinkhez képest vitorláinkat ösi- 
szevonni kénytelenek valánk.

2. Történettudomány.
E’ században a’ történettudományt munkálataik által 

kővetkezők gyarapították: Bakay Imre jezuita, Balasfy 
Tamás bosniai püspök és posonyi prépost, Borkovich 
Márton remete sz. Pál rendi szerzetes, Brenszky Rudolf 
jezuita, Cserey Ambrus remete sz. Pál rendi szerzetes, 
Csernovics Ferencz, Deniel Benutius jezuilák, Drasko- 
vich György pécsi püspök, Faber Jakab, Grieskirchen 
Ferdinand jezuilák, Illyefalvi István egri kanonok, Jak
kin Balázs nyitrai püspök, Jursa Jakab, Kereskényi István, 
Keresztes István-, jezuilák; Kéry János váczi püspök, ') 
Lanczmár Ferencz, Lippay Ferencz, Lupperger Jakab, Ma- 
docsányi Sigmond jezuiták, Marnavich Tomco János bos
niai püspök irt nevezetes történeti darabokat, Malusek * I)

nak, miről itt egykétszót teendünk. Jelen munka előszer 1611-ben 
látott napvilágot. Mikép írhatta volna magát a’ szerény Pázmán po
sonyi kanonoknak, midőn ekkor ő még egyszerű jezuita szerzetes 
vala. De erre nincs is szükség , mert ez időben csakugy an volt Ye- 
resmarty Mihál posonyi kanonok, ’s egyszersmind batai apát, ki 
1629-ben, már Pázmán érseksége alatt tartott nagyszombati egyházi 
zsinatban , magát aláírta. L. Acta et Decr. Syn Strig p. 77. edit. 
Szelepcsényiana 1667. 4 rétben.

I) Kéry János, grófi családból vette származását, előbb remete szent 
Pál rendi szerzetes, 1669-ben ezen rend főnöke, utóbb szerémi, C sa 

nádi és váczi püspök. Irta 1.) A’ török háborúnak Magyarországban 
történtét két könyvben: „Martis Turcici ferocia anno 1663. et 64 
in Hungáriáé viscera irruens.“  Posony 1672. 8r. 2.) „Panegyres et 
Orationes.“  évszám nélkül 4. r. Ebben foglaltatik nyolcz beszéd, ne
vezetesbek Zrínyi Miklós halála fölött 1664-ben Csáktornyán — 
Keglevich Péter és fia fölött 1665-ben; gróf Erdődy György kap- 
ronczai főkapitány fölött Kláneczen 1669. Ezen beszéd külön is meg
jelent Nagyszombatban , ,Virtus post fata superstes“  czim alatt. — 
Erdődy Susánna grófnő, Lippay János neje fölött 1669. ’stb.



János ez, püspök 's győri nagyprépost, Nádasy János 
jezuita, Otrokocsi Foris Feréncz egri megyei pap, irt 
a' magyarok eredetéről két könyvet 1693-ban, Pálffy 
Tamás gróf esztergomi kanonok, Patachich György zág
rábi kanonok, Patachich János jezuila, Pázmán Péter esz
tergomi érsek irt több nevezetes történeti darabokat, 
Prényi Ferencz jezuita, Raltkay György zágrábi kano
nok irta a' Dalmat, Horvát és Slavonia bánjainak törté
netét 1652-ben, Rényes István, Sámbár Mátyás jezuiták, 
Szegedy Ferencz Leonard egri püspök, Szörényi János, 
Tarnéczy István jezuiták, Telegdy János kalocsai érsek 
irt nevezetes történeti darabokat, Telekessy István győri 
kanonok, Vánoviczy János remete sz. Pál rendi szerze
tes, Viszocsányi Ferencz, Zeller Márton jezuiták, Zona- 
rolla János Pál sz. Miklósról nevezett fejérvári pré
post 1686—1690-ig, olasz nyelven irt számos jeles tör
téneti munkát.

3 . Bölcsészet.
A’ tudományok ezen ágát az egyházi rendből .kő

vetkezők gyarapították: Cseke István, Dinhossen György 
kismartoni származású jezuita, Dreiling János, Endert 
Károly, ívül Gábor jezuiták, Kéry János váczi püspök, 
Kéry Samu sz. Ferencz rendi szerzetes, Lippay János, 1 1) 
Ricsányi Tóbiás, Tarnóczy István jezuita szerzetesek.

4. Törvénytudomány,
A’ tudományok ezen ágát az egyházi rendből kö

vetkezők gyarapították:
V) Lippay János jezuita több iveket bátyjának, az érseknek, udtará

ban tölt vén, következő munkákat irta : 1.) ,,Calendarium Oeconomi
cum/* Posony 1661; újólag Nagy szombat. 1662.2.) „De insitione et 
seminatione/* Posony 1663. 3 ) „ Posonyí kert, kiben minden kerti 
munkák, rendelések, virágokkal, véleményekkel, fákkal, gyümölcsök
kel és kerti csömötékkel való baimolodások: azoknak nemek, has*» 
nők, betsinállások bővségessen Magyar nyelven leiratnak** . .  . ’stb 
Ifáron könyvben, az első könyv Nagyszombatban, a9 többi Bécsben 
1664. 4- rétben nyomatott, több képekkel. I könyv Virágoskert 148.
1. 11. Veieményeskert. 244. I. 111. Gyümölceöskert. Becs 1667 4. r. 
302. 1 4.) „De fructibus diversissimis producendis.** Posony 1667. 
8r. — Ezen munkák Lippay érsek költségén jelentek meg.
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Balásfy Tamás bosniai püspök, és posonyi prépost 
Irta: 1 ) „De fidelitate subditorum erga Principes, ubi op
portune de solenni Regis Hungáriáé eligendi et coro
nandi actu disseritur.“  Ajánlva van II. Ferdinánd király
nak. Bécs 1620. 8-rét., újólag ismét kiadatott Kölnben 
1661-ben. 2 ) „Apologia pro Clero, et aliis Catholicis, 
sive Refutatio libelli, cui titulus: Querela Hungáriáé, quae 
causas belli Hungarorum adversus Férd. II. clerum et 
alios catholicos esse confinxit.“  Bécs 1620. 4-rétb. 3) 
„Betbleniani Novizoliensis Articuli vigesimi quinti... re
futatio.“  Bécs 1621. 4-rét t. i. melly egyenesen Balásfy 
ellen volt intézve.

Din hőssén György jezuita irta: „Institutio crimina
lis.“ Linczben 1695. 8-rétb. — Továbbá : Kászonyi Már
ton esztergomi kanonok, Kedd Jodocus jezuita, Kéry Já
nos remete sz. Pál rendi szerzetes, utóbb váczi püspök, 
Otrokocsi Foris Ferencz egri megyei pap, Pázmán Pé
ter esztergomi érsek, Schretler Károly körmöczi szár
mazású jezuita, a' törvénytudomány némelly ágaiban szin
te munkákat írtak.

A’Mossóczy nyitrai püspök állal múlt században kiadott 
törvénykönyvünket 1684-ben a’ jezuilák adák ki újólag 
Nagyszombatban, valamint 1696-ban ismét Szentiványi 
Márton jezuita ’s könyvnyomdái igazgatónak jegyzetei
vel, és gróf Kollonich Leopold észt. érsek költségével. 
Egy év múlva ezen munkát „Forma Processus Judicio
rum Criminalis“ Nagyszombat 1697. ivrét, ismét a’ je- 
zuiták adták ki.

6. Költészet es nyelvészet.
A’ tudományok ezen ágát az egyházi rendből gya

rapították : Álló Imre jezuita, Balázs Ágoston sz. Ferencz 
rendi szerzetes, Coluri Gyula, Dévay János, Dobronoky 
János, Faber György, Kalmánczay Pál, Kappy Gábor, 
Kögl Jósef, Lamormaini Henrik, Lanik György, Markie- 
vich Jakab, Pereszlényi Pál, Raschensberg Leopold, Sze
ged y Ferencz, Székhelyi Ferencz, Topos Ferencz mind
annyian jezuita szerzetesek. Azonban hogy az élszámlált



írókon kívül e’ században az egyházi rendből még töb
ben is gyarapították e' tárgyakban irodalmunkat, kétséget 
nem szenved, de már ezek munkái is tudományos fejlő
désünknek szép előjelei voltak.

6 . 18· Század. Irodalom pártfogói.
q) Könyvsajtók fölállítása

A’ 18-dik században magyar irodalmunk bő termé
kenységgel növekedett, mert e’ korban a' tudományok
nak csaknem minden ága szaktudósokat mulathat elő, 
kik irományaik által külföldön is dicső nevet vívtak ki 
maguknak, ’s igy díszére váltak hazánknak. Nagy volt 
az irodalom iránti lelkesedés, mit pártfogás és írói mun
kásság által különösen a’ clerus élesztett. Nem hiány
zottak ugyan e’ században lelkes világi férfiak is, kik 
áldozattal és munkával irodalmunkat szinte gyarapították, 
de mérve azon szám- és részvéthez, mellyel a’ clerus 
azt ápolta, ők messze hálramaradtak. Az irodalmat élén
kítette a’ sajtók gyarapodása, mellyeket a’ püspökök 
vagy szerzetes rendek állitának föl. Kolosvárott, miután 
a’ könyvnyomda már 1697-ben újra alapittaiott, e ’ szá
zadban a’ jezustársasága igazgatása alatt nagy virágzásra 
emelkedett. Ezen sajtó 1773-ban a’ kegyes rendi szer
zetnek jutott birtokába. Kassán 1715-ben a’ jezustársa
sága állított könyvsajtót, meliyből e’ században neveze
tes munkák jöttek napvilágra. A’ szerzet eltörlése után 
e’ könyvsajtót Länderer Mihály posonyi kőnyvnyomtató 
vette meg. — Posony mellett Máriavölgyben, a’ remete 
szent Pál rendi szerzetesek 1725-ben szinte bírtak 
könyvsajtóval. Győrött Streibig Antal József 1727. Sinzen- 
dorf Fülöp püspök pártfogása alatt állított könyvnyomdát, 
miért ez magát királyi ’s püspöki könyvnyomtalónak ne
vezó. Nagyváradon a’ hajdani könyvnyomda megszűnvén, 
gr. Csáky Miklós nagyváradi püspök, miután 1742-ben 
a’ papnöveldét fölépítette, nem sokára könyvsajtót is 
mellékelt ahhoz. Egerben gróf Barkóczy Ferencz egri 
püspök 1756 körül állított könyvsajtót, Boyer Ferencz
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posonyi könyvnyomtatót ide megkíván. Mintán pedig Bar- 
kóczy az esztergomi érsekségre emeltetett, ezen könyv
sajtó is 1762-dik év körül Esztergomba helyeztetett ál
tal. Azonban Batlhyánynak az egri püspökségben módja, 
gróf Eszterházy Károly az általa épített roppant lyceum 
mellé, ismét állított könyvnyomdát, azt meg is alapítván. 
Kalocsán gróf Batthyányi József kalocsai érsek 1767 kö
rül állított sajtót, bat ezer forintot szentelvén erre. Ezen 
intézet 1769-ben a' kegyes rendi szerzetnek adatott ál
tal. Ekkor az érsek ezen könyvnyomda számára házat 
is vásárlóit. Zágrábban, a' tűz állal 1769-ben fölemész
tett hajdani könyvsajlól a' káptalan állilá ismét helyre. 
Pécsett, a’ tudományok nagy pártfogója Kliino György 
püspök alatt'keletkezett a' könyvnyomda, δ Engel Já
nost 1772 körül hívta meg ide. Klimo e' végből papi
ros-malmot is állitván. Károlyfejérvárott gróf Batthyány 
Ignácz erdélyi püspök 1785-ben gazdag könyvnyomdát 
állított, a' Kolosvárott létező püspöki könyvnyomda te
temes részét is ide átszállítván. Szombathelyen Szily Já
nos első szombathelyi püspök pártfogása alatt 1789-ben 
keletkezett a* sajtó, ki Siess Antalt ide meghiván, lakást 
ingyen adott neki. Az ez időben keletkezett budai könyv
nyomdának bölcsője az esztergomi érsekek, különösen 
gr. Kollonich Leopold állal gazdagon adományozott nagy
szombati könyvsajtó vala. Ennek egy része 1777-ben, 
másik része pedig 1797-ben hozatott által. Illykép sza
porodtak a’ könyvsajtók, a* tudományok hatalmas ter
jesztői, hazánkban. — Mennyi áldozat, milly buzgalom 
a* clerus részéről e’ tárgyban. De más részről is elő
mozdította ő a’ tudományokat, és pedig különösen az 
irók pártfogása által.

6J Írók pártfogása által.
Hazai irodalmunk e’ században hatalmasan emelkedett 

a' lelkes pártfogók bőkezű segedelme állal, minélfogva 
számos munkák jöttek napvilágra. Az irodalmat illykép 
pártoló egyháziaknak hosszú sorát állítja élőnkbe a'tör
ténet  ̂ kik között diszlenek e ’ században: gr. Kollonich

442 Aiiestrlii ftiliiiak«·



Leopold bibornok esztergomi érsek, gr. Eszterházy Imre, 
gr. Csáky Miklós, gr. Barkóczy Ferencz, gr. Batthyány 
József esztergomi érsekek, gr. Batthyány Ignácz erdélyi 
püspök, báró Patachich Ádám kalocsai érsek, gr. Er
dödy László, gr. Erdödy Ádám nyitrai püspökök, gr. 
Erdödy Gábor Antal egri püspök, Gusztinyi János nyit
rai püspök, Biró Márton, Koller Ignácz, Bajzáth Jósef 
veszprémi püspökök, gr. Eszterházy Károly váczi, majd 
egri püspök, gr. Nesselrode Ferencz, gr. Eszterházy 
Pál, Klimo György pécsi püspökök, gr. Zichy Ferencz, 
Fengler József győri püspökök, gr. Migazzi Kristóf bi
bornok ’s váczi püspök, Szily János szombathelyi püs
pök, Szabó András szilasi prépost és esztergomi kano
nok, Pethö József drivesti ez. püspök ’s pécsi kanonok, 
Giczey István bantai prépost és veszprémi kanonok, Grn- 
banovich József fejérvári kanonok, gr. Révay Kristóf 
esztergom megyei pap, Kegievich Sigmond vál. makári 
püspök ’s esztergomi prépost, Berchlold Ferencz báró 
növi ez. püspök ’s esztergomi kanonok, Szabó Imre a- 
pát és győri kanonok, Kiss István veszprémi kanonok, 
Domby Mihály győri kanonok, Dubniczay István hantai 
prépost és veszprémi kanonok, Nagy Mihály apát és 
győri kanonok, Nedeczky Ádám vál. ez. püspök és vesz
prémi prépost, Orosz Pál ansari ez. püspök, hétszemélyü 
tábla ülnöke és veszprémi prépost, Országh András ez. 
püspök és pécsi kanonok, Repásy András nyitrai kano
nok, Kristovics Imre Csanádi püspök, Szent-Illonay Jó
zsef arbai ez. püspök és esztergomi kanonok, Tnrányi 
Márton madöcsai apát és esztergomi kanonok, Zbisko 
József Károly vegliai ez. püspök, posonyi prépost és 
esztergomi kanonok, Zsolnay Dávid ez. püspök és vesz
prémi kanonok; és számosán, úgy hogy ezen díszes név
sort még tetemesen gyarapítani lehet.

Az irodalom eme pártfogóinak segedelme által a* 
hit- ’s erkölcsludomány, a’ történet- és törvénytudomány, 
a nyelvészet és költészet ezen században több jeles mun
kákkal gyarapiltatolt.
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7 . 18 . századbeli írók.
A’ sajtók gyarapodása és az írók pártfogása állal 

eszközöltetett, hogy jelen században a' tudományok kü
lönféle ágában már több jeles írót számlálhatni. A’ hit
tudomány, a' történet· és törvény tudomány, a' bölcsé
szet és költészet, és mind ezen tudományok mellékes 
ágai, e’ korból jeles írókat mutatnak elő. Nehogy tehát 
ezek özönében magunkat mintegy elveszítsük, tárgyalá
sukban némi rendszert követendünk, 's az írókat a’ tu
dományok fönebbi osztályzata szerint sorozandjuk elő.

1. VaHást/tdomány.
Az Irodalom ezen ága jelen században egyik volt 

a' legtermékenyebbek közül. A’ sz. írás-tudomány (Hie- 
rographia és Hermeneulica), a’ sz. atyák ismertetése 
(Patrologia), a' bittudomány (Dogmatica), és ennek e- 
gyik része a’ vallási vitatkozások (polémia), az erkölcs
tudomány, (Moralis, Ascesis), a’ lelkipásztorság, 's egy
házi beszédek (Pastoralis, Homiletica), 's a' szertartá
sok (Liturgia) körül, számosán írlak, mikép azokat, 
mennyire ismérelökre juthalánk, imént elszámlálandjuk.

a) SzentIráetudomány. A' valiásludomány e- 
zen ágában a' kővetkezők írtak: Czuppon György szom
bathelymegyei pap 's a' szenlirás és keleti nyelvek ta
nítója , Endrődy János kegyes rendi szerzetes 's tábori 
pap, Ferenczy Tobias sz. Ferencz rendi szerzetes. Fus- 
si Pius ez. Domonkos rendi szerzetes, Groll Adolf ke
gyes rendi szerzetes, utóbb győri püspök, Hartmann 
Antal nagykárolyi esperes és fényi plébános, Molnár Já
nos jezuila, Orosz Ferencz remete sz. Pál rendi szer
zetes, Simanovics Imre zágrábmegyei pap 's könyvtár- 
nők, Szereday Antal k.-fejérvári prépost, Yizer Ádám 
pécsi kanonok 's könyvtárnok, Zazius András premon- 
strei kanonok 's a' m. kir. egyetemnél tanító. Ezek a' 
szenlirás tudományban mindannyian jeles munkákat ír
lak. De a' valiásludomány ezen ága még egyéb aran
kák kiadásai által is gyarapodtak ez időszakban. A' Kél-



dy fordította szentirást 1732-ben a’ jézuslársasága Nagy
szombatban másodszor kiadta; valamint a’ sz. írás ma
gyarázatát tárgyazó: „Breviarium scriplurislicum“ czinv 
alatti munkát 1746-ban bárom részben; Calmetnak rop
pant tiidománynyal irt e' tárgyú terjedelmes munkáját 
8- kötetben 1754-bén; továbbá sirakuzai Piazza Bene
deknek: „Dissertatio Biblico-Physica“-ját 1762-ben 8r. 
két részben; Lamy Bernárdnak Franrziaországban egy
másután többszer megjeleni: „Apparatus Biblicus“ czi- 
mü munkáját 1 7 6 2 .4-rétben számos rézmetszetekkel, stb.

b )  Szent atyák tudománya. A’ vallási tu
dományok ezen ágában kővetkezők írták: Molnár János 
apát és kanonok (előbb jezuila szerzetes), Nagy Ferencz 
veszprémi prépost, Predmerszky Márton posonyi kano
nok, Prileszky János jezuita. (Ezen jeles férfiú életét 
különösen a' szent atyák ’s egyházi régi irők munkáinak 
kiadása fordította. A’ carthagői sz. Cyprian, Theophilus 
ős Minutius Felix, Firmilian és Victorin, a’ bölcs Jus
tin, sz. Leo pápa, az uj-caesareai sz. Gergely, alex. sz. 
D énes, sz. Methodius munkáit, részint Nagyszombatban 
részint pedig Kassán adá ki.) A* jézustársasága keze
lése alatt is több illy tárgyú munkák jelenlek meg. ők  
adák ki: sz. Salviánnak minden munkáit két kötetben 
1752-ben; sz. Cypriánnak munkáit Prileszky említett ki
adása előtt 1755-ben; Chrysostromusnak „de Conpun- 
clione Cordis“  k él, „De Providentia“ három könyvét, 
„Horn ilia “-it pedig Montfaucon Bemard párisi híres ki
adása után 1763-ban Nagyszombatban; ugyanazon sz. 
atyának „D e sacerdotio“ hat könyvét szinte Montfaucon- 
nak görög fordítása és párisi kiadása után; sz. Ágos
tonnak „Soliloquia,“  „Meditationes“ „Manuale“ czim alatti 
munkáit, valamint a* „De Gratia Christi“ munkáját is a’ 
párisi kiadás után; ez. Leo pápának: „Regulae Pastora
les“ czimü munkáját 1766-ban; sz. Chrysologusnafc a- 
rany beszédjeit; a’ lerinai sz. Vinczének „Commonito
rium“ czimü munkáját, és sz. Bonaventurának egy mun
káját 1722-ben, mellyel Posonyban egy sz. Kláráról ne
vezett apácza fordított magyarra, stb. stb.
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H i t t u d e i u á n y  körül kővetkezők Írtak: Ambra· 
sovszky Mihály egri kanonok, Bajza bombái plébános, 
Balogh János, Benkovich Kazmér, Bene Ferencz jezuiták, 
Berloni Flórián remete sz. Pál r. szerzetes, Berzeviczi 
György, Boros József, Bossányi József, Carl József, 
Corneli János, Csapody Lajos jezniták, ez utóbbi a' szer
zet eltöröltesse után veszprémi n.prépost, és skopiai 
püspök; Csánky Gábor kegyes rendi, Csató Sándor 
pedig sz. Ferencz rendi szerzetesek, Csepelényi Ferencz 
jezuila, Demeter Márton károlyfejérvári prépost, Dranlh 
János jezuila, Filo János eszi. kanonok, Foglár György 
egri kanonok és szerbiai püspök, Gánóczy Antal érsek- 
újvári plébános, utóbb n.váradi kanonok, Groll Adolf 
győri püspök, Gusztinyi János egri kanonok, utóbb nyit- 
rai püspök, Hertzig Ferencz, Horváth Gábor jezuiták, 
Hubert Ferencz észt. érsek megyei pap, 's a' budai kir. 
egyetemnél tanító, Illés István esztergomi kanonok, Iva- 
nich György jezuila, Jaroslai a s. Alexio kegyes rendi 
szerzetes, Jaszlinszky András, Kapy Gábor, Kelcz Imre 
jezuiták, ez utóbbi később győri kanonok, Kéry Ferencz 
jeznita, Kiss Mihály, Kolosváry Pál jezuiták, Kovács Jó
zsef egri kanonok, Köszeghy Szaníszló kegyes rendi 
szerzetes, Krammer Ferencz észt. érsek m. pap, Győrött, 
Budán és Posonyban kir. tanító, Lippoldt Ferencz győri 
származású jezuila, Lyczei János bozoki plébános, Ma· 
riássy Sándor egri kanonok, Mollik Tóbiás sz. Benedek 
rendi szerzetes, később pedig egri megyei pap, Molnár 
János apát és kanonok, előbb jezuita; Mulich György, 
Muszka Miklós jezuiták, Nagy Ignácz székes fejérvári 
püspök, Otrokoczi Foris Ferencz egri megyei pap, Par
tinger Ferencz jezuita, Peichich Kristóf pécsi kanonok, 
Pejachevich Ferencz bárói családból származott jezuita, 
Petretich István jezuila, Pierstill András szebelébi plé
bános Poor Cajelán remete sz. Pál rendi szerzetes, Pop- 
jevocs György Alajos zágrábmegyei pap, Prileszky Já- 
n es, Purulich Mátyás jezuiták, Putz Antal ballonyi plé
bános, Rajcsányi János jezuita, Róka János νήρζΐ kano-. 
nők, Schmilth Miklós jezuita, Sennyei László bárói csa*



Iádból származott jezuita, Sigrai András jezniia, Simu· 
nich János jezuita, utóbb csazmaí kanonok, Sipos Márton, 
Steinsiess Antal sz. Ferencz rendi szerzetesek, Steppa- 
nek Venczel rosnyói lelkész, Szegedy Mihály jezuila, 
Szeitz Leo servita szerzetes, Szeniiványi Márton, Szer
dahelyi Gábor jezuiták, Szvorényi Mihály József a’ bu
dai kir. egyetemben kir. tanító, utóbb hahoti apát, Ta- 
polcsányi Lörincz, Taxoni János, Tersiyánszky János, 
Turóczi László jezuiták, Vajda Sámuel tihanyi apát, Za- 
zius András premonstrati kanonok, Zichi László jezuita, 
Zsivics Mátyás pécsmegyei pap, kir. tanító, később pé
csi kanonok.

Ezen írók munkáin kívül, különösen a’jezustársaságnak 
szorgos fiai állal, egyéb jeles nyomtatványok is látlak 
napvilágot; mellyek állal a’ hitludományok köre növe
kedett. Ezek közt méltán említendő Bossuet Francziaor- 
szág nagy püspökének a* jezuiták állal hazánkban újólag 
kiadott eme munkája: „Historia Doctrinae Protestantium 
in Religionis materia“  slb. Nagyszombat 1734. két 
részben.

d) Erkölcstudomány.
Az erkölcsludományt, ’s ennek azon ágát, melly 

a’ belső ajlalosságot ’s elmélkedést tárgyalja (ascesis), 
a’ következők gyarapították irományaik állal: Baranyai 
Pál jezuita, Batthyány Ignácz erdélyi püspök, Bednári 
Mihály jezuita, Benger Miklós remete sz. Pál r. szerze
tes, Berlalanfi Pál, Berzeviczy János jezuiták, Bosnyák 
Benedek sz. Benedek r. szerzetes és szamárdi plébános, 
Deményi László kegyes rendi szerzetes, Dirner Tóbiás 
jezuila, Draveczky Ferencz apát és esztergomi kanonok, 
Fekete József, Fodor Mihály, Gaso István jezuiták, Her
molaus kapuczinus szerzetes, Hevenessy Gábor jezuita, 
Illés András erdélyi püspök, Jenami Vilhelm jezuita, Je
néi Márton remete sz. Pál r. szerzetes, Katona István a* 
nagy történetíró, az erkölcsi tudományok körében is irt, 
Kereskényi Adám, Kiris Ferencz jezuiták, Kolarics Joa
chim remete sz. Pál r. szerzetes, Kolosváry Pál, Kör-
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mendi Imre jeznilák, Márlonfy György esztergomi ka· 
nonok, Mérey Mihály vegliai ez püspök és esztergomi 
kanonok, Miéi Péter, Molnár János, Muszka Miklós jezu· 
iiák, Mulz Sebestény kegyes rendi szerzetes, Nagy lg· 
nácz székesfejórvári püspök, Oszolyi Flórián sz. Ferencz 
rendi szerzetes, Perczel Imre kegyes rendi szerzetes, 
Pesialich György capistranns szerzetes, Pfendner Imre 
sz. Ferencz r. szerzetes, Pirolt János, Pork Mátyás, Pre- 
chenfeld Ferencz jeznilák, Pnchner József Capiszlranus 
szerzetes, Schmitth Miklós jeznita, Schupanzigh András 
posoni kanonok, Sigrai András jezuita, Spails László 
Capistranns szerzetes, Szabó István jezuita, Szeitz Leo 
Maria servita szerzetes, Szent-Péteri Albert sz* Domon· 
kos rendi szerzetes, Szereday Antal erdélyi prépost, 
Szvorényi József hahoti apát, Tapolcsányi Lörincz jezn
ita, Tóth Fábián sz. Ferencz rendi szerzetes, Vajda Sá
muel tihanyi apát, Vánossy Antal, Zarubal Bertalan je- 
zuiták. Az elszámlált írókon kívül ezen században még 
egyéb egyháziak névtelenül is írlak az erkölcsi tudo
mányban, mások pedig jeles köliöldi könyveket hazánk
ban újólag kiadtak. így 1735-ben egy szent Benedek r. 
szerzetes (P. E. I P. L. belük alatt) irta e' munkál: 
„Élő vizeknek kuttya.“ 8-r. tárgyalja a' bold, szűz tisz
teletét száz példákban; egy remete sz. Pál rendi szer· 
zetes 1748-ban irt: „Keresztény ájtalosság“ czim alatt 
egy munkát, nyomatott Posonyban 1748. 8-r.; egy sz. 
Ferencz rendi szerzetes 1749-ben irt illy czim alatt: 
„Egyedül valóság az az: magános Istenes és szent Be
szélgetések.“ Budán 1749. 8  r .; egy capistranns szer
zetes 1773-ban irt illy czim alatt egy munkát: „Világos 
berkes hegy.“ Temesvár 1773. 12-r. újabban Budán. 
1805. László trinitarius szerzetbeli atya irta; „Florcs 
Mariani.“ Budán 1777. 8-r., A’ jeznilák 1791-ben kiad
ták Bertieri Józsefnek: „Tractatus de Legibus“ czimü 
munkáját, Gervas Ágoston gallipolitanusi püspök mun
kájával együtt, Nagyszombatban 1 7 9 1 .4-rb., és Grosecz- 
nek „Diarium Sanctorum.“ czimü munkáját négy könyv
ben Nagyszombat 1771. 8-r. Scupuli Lörincz sz. Ágoston



rendi olasz szerzetes munkáját, olaszból egy sz. Ferencz 
rendi szerzetes lefordítván „Lelki viadalra“  czim alatt 
kiadá Posonyban 1722. 8-r., Bona bibornok „De sacri· 
licio missae“ czimä munkáját 1736-ban a’ jezuiták Nagy
szombatban újólag kiadák; egy szent Ferencz r. szerze
tes pedig, Stanihurstius Vilhelmnek munkáját magyaro
sítván, azt illy czim alatt kiadá: ,,A’ halandó testben 
szenvedő halhatatlan Istennek szentséges Históriája“ Po- 
sony 1727. 4-r. 443. újabban ismét Nagyszombatban 1770« 
8-r. 823. 1. stb.

ej Lelki pásztorsáy.
Az elméleti, ’s gyakorlati lelkipásztorság körűi, je

len században, következők írtak, kiknek azonban mun
káikat, nehogy fölöttébb messze terjedjenek soraink, 
egyenként, czimjeik szerint fölhozni elmellőzendjük.

Alexovich Bazil, remete sz. Pál rendi szerzetes, a* 
pesti főtemplomban élőnyelvvel hirdetett beszédeit ugyan 
Pesten 1789-ben kiadá, 179l-ben újólag más beszédeit 
adá ki négy részben. Anman Péter sz. Domonkos rendi 
szerzetes 1768-ban német nyelven adott ki beszédet 
Sopronban, Apffalter Győri kanonok 1774-ben szinte n é
met nyelven, Bajza esztergommegyei pleb. utóbb poso- 
nyi kanonok, tót nyelven több kötetekből álló beszédeket 
adott ki. Baranyi Pál 1712, Barna János jezuiták 1730- 
ban, Batthyány Ignácz erdélyi püspök 1781-ben Szeben- 
ben, Batthyány József utóbb esztergomi érsek 1746-ban 
és 1776-ban, altorjai Benkő Mihály károlyfejérvári kano
nok 1781-ben, Berchlold Ferencz báró beszlerczei püs
pök 1776-ban, Bielek László 1797-ben, urnapi beszédét, 
hozzámellékkelvén Gravesonnak „De Transsubstantia· 
tione“  czimü jeles munkáját, kiadá Pesten 1797-ben 
168. 1., Billisits Alajos remete sz. Pál rendi szerzetes 
1789-ben sz. István ünnepén Bécsben mondott beszédét, 
Biró Márton a’ szent Háromságról mondott jeles beszé
deit Budán 1747-ben 4 r. kiadá, ’s e’ munkát 1750-ben 
Lipovich Jeromos capistraram szerzetes illyr nyelvre 
fordítván, Budán kiadá 4-r., Bírótól számos beszédek

OQ
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vannak még, mollyek „Micae et Spicae“ czim alatt Győ
rött 1756. ivrtben magyar nyelven jelentek meg, nem 
különben homiliái, ’s leginkább az országgyűlés alkal
mával a' posonyi templomban mondott jeles beszédei is 
Győrött 1761-ben ivrétben megjelentek. Bors Dániel re
mete sz. Pál r. szerzetes állal kai. sz. Józsefnek a’ szen
tek közé igtalása alkalmával Nyilrán mondott beszéde 
kinyomatolt Nagyszombatban 1772-ben; Bossányi Farkas 
jezuita 1723-ban; Csák Gergely premonstrati kanonoknak 
Sauberer András jászói prépost félszázados papsága ün
nepén mondott beszéde nyomatott Kassán 1776-ban; Cse- 
te István jezuita, egyházi beszédjeit 1750— 1-ben Ko- 
losvárolt két könyvben kiadá iviélben; Csontos Ferencz 
lövei pleb. 1795-ben; Csödy Pál szombathelyi prépost 
Kis-Mária-Czellben 1771-ben mondott beszédet Sopron
ban adá ki, ezen kívül adott ki beszédeket magyar nyel
ven „Cultus Altaris“ czim alatt 1771-ben; és „Papi ö- 
röm“ czim alatt 1792-ben, ezt Vajda Sámuel tihanyi a- 
pát ötvenedes papsága ünnepén; Csuzy Zsigmond reme
te sz. Pál r. szerzetes: „Zengedezö sípszó,“ és „Evan· 
geliomi Trombita“ slb. czim alatt beszédeit 1723. és 1724. 
Posony- és Nagyszombatban kiadá; Damián Fülöp remete 
sz. Pál rendi 1772-ben Budán; Dávid Gáspár ltikácsovi 
pleb. 1771-ben Nagyszombatban; Desö Bernárd sz. Be
nedek r. szerzetes 1764-ben Lajola sz. Ignácz dicsére
tére Rév-Komáromban mondott beszéde; és kai. sz. Jó
zsef tiszteletére 1769-ben; és ugyan amaz Nagyszombat
ban, ez pedig Kalocsán jelent meg. Egyed Joachim remete 
sz. Pál r. szerzetesnek számos beszédei megjelentek 
Váczon 1798. 8r. 918. 1. Fáik Antal tur-terebesi pleb. 
1785-ben; Ferenczy István premonstrati kanonok 1778- 
ban; Fogarassy Antal egri megyei pap 1798-ban; Fog
lár György vál. szerbiai püspök egri kanonok számos 
beszédeit 1723-ban Kassán kiadá 8r. 660. 1. Förderer 
Berlhold carmelita szerzetes a* budai kolostorban, német 
nyelven 1792—97-ig számos alkalmi beszédeket adott 
ki; Füssi Pius előbb proiestans, utóbb a’ katb. egyház
ba térvén, sz. Domonkos rendi szerzetes, 1738 ban be-



izédéit Győrött kiadá. Hajas István veszprémi plébános
nak beszédei „Egyházi Pásztor“ czim alatt, több kötet
ben, Zsolnay Dávid veszprémi kanonok költségén Győ
rött 1790. stb. kiadattak; valamint egyéb alkalmi be
szédei is egyenként, ngy Hilarion (a Conceptione) trinitarius 
szerzetesé is 1749-ben Posonyban. Horváth Mihály grabai 
prépost a' rendszeres lelkipászforság tudományban több 
munkákat irt. Különösen 1.) „Theologiae Pastoralis pars 
prior.“ Becs 1780. 8r. 280. 1. 2.) „Chrestomathie Pa
storalis.“  1782. 3. két rész I. 216. II. 277. és 200 1. 
3 .) „Historia literaria Prudentiae Pastoralis“ Bócs 1783. 
8r. stb. Illés András erdélyi püspök „Pretiosa Marga
rita“ czim alatt négy beszédben sz. Margit dicséretét ír
ván , Nagyszombatban 1707-ben azt kiadta; továbbá: 
„Sertum sanctorum.“ czim alatt a' szentek dicséretéről 
szóló beszédeit két részben Nagyszombatban 1708-ban 
4r. I. 275. Π 287.1.; újólag más beszédeit adá ki Bécsben 
1710. 8r. István capuczinus szerzetes illyr nyelven 1715— 
1737-ig egyházi beszédjeinek gyűjteményét öt könyv
ben kiadá: „Hrana Duhovna ovchicz Kerschanszkek.“  
(keresztény nyájnak lelki tápláléka) Zágrábban. Jakab 
carmelita atya, a’ budai kolostorban, 1767-ben magyar 
beszédeit kiadá Budán 4r. Jakab András, Erdélyben egy
házi férőn, gr. Batthyány Ignácz erdélyi püspök megha
gyásából Tsupik János cs. kir. udvari szónoknak német 
beszédjeit magyarra fordítván, Kolosvárott 1790. 4r. 
550 1. kiadá. Jakiin István apát és esztergomi kanonok 
1747-ben Nagyszombatban a’ sz. kereszt tiszteletéről 
szóló beszédét nyomalá ki. Jaroslaus, capuczinus szer
zetes, Le Torneux franczia író után, az epislolák és e- 
vangeliumok magyarázatát lefordítván, azt Pesten 1771— 
1 7 8 0  ’s következő években, tiz könyvben 4rb. kiadá. 
Jugovits István czenki plébános 1793-ban Sopronban adá 
ki beszédét; Káprinay István jezuita 1755-ben beszédeit« 
Kassán; 1758-ban pedig a’ kassai academiának százados 
ünnepére „Institutio Eloquentiae Sacrae“ czimü munká
ját két könyvben Kassán I. 752. II. 878, 1. Az első 
könyvhez Kisdy Benedek egri püspöknek, a’ másodikhoz
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Eszlerházy Károly szinte egri püspöknek képét függeszt
vén. Katona István kalocsai kanonok, kai. sz. József tisz
teletére mondott beszédét 1769-ben Nagyszombatban; 
sz. István dicséretére Bérsbcn mondott beszédét pedig 
1788-bau Becsben kiadó. Kelemen Didák minorita szer
zetes, egyházi beszédeit, Advent első vasárnaptól Ilusvé- 
tig, illy czim alatt adá ki: „Bnza fejek.“ Kassán 1729. 
4r. 364 1. Kogler kér. János jezuila 1773 ban német 
beszédét, mellyet sz. Erzsébet tiszteletére mondott, Kas
sán kiadá; Kollenicz, máskép Kollenyecz Λ ndrás remete 
sz. Bál r. szerzetes irta ezen munkákat: „Stella triplex, 
sive sermones panegyrico morales in omnia festa per 
Regnum Hungáriáé celebrata “ Nagyszombat 1713. 4r. 
783. I. és „Sermones indifferentes pro variis diebus 
signanter Dominicis.“  Nagyszombat 1722. 8r. 310. 1. 
Irt ezentúl még egyéb hasznos tárgyú munkákat, millycn 
a’ „Vita moriens“ czim alatti is, mellyel Orosz Ferenc», 
szinte remete sz. Pál r. szerzetes magyarra fordítván, 
1758 ban kiadott Pesten. Kósa Benedek sz. Ferencz r. 
szerzetes-főnök: „Juda és Jerusalem királlyá siralmas 
Szedecziás“ czim alatt kiadá böjti beszédeit Yáczon 
1773-ban 4r. 183. 1. Kosztolányi Sándor sz. Ferencz 
rendi szerzetes és kőrösiadányi káplán, egész esztendő- 
beli vasárnapokra alkalmazott sz. beszdeit 1794-ben Po- 
sonyban kiadá 8-r. két könyv I. 449. II. 439.1.; majd is
mét l798ban négy esztendőre böjti beszédeket ugyan Po* 
sonyban Sr-ben. Krajachich Mark kaploli plcb. 1793-ban 
adá ki Budán beszédéi; Langa Mark sz. Ferencz r. szer
zetes „Signum Sacrum. Szem séges jel“ czim alatt 1768. 
4-r. Kassán adá ki az Ollári-szenlségröl szóló beszédéi; 
Langendorf Remigius rustí pleb a’ pélerváradi győze· 
delem ünnepélye alkalmával, 1716 ban Ruslon mondott 
beszédét kiadá Bécsben 1716-ban, Lethenyei János előbb 
fáddá utóbb pinczehelyi pleb. a’ sz. Háromság tiszteié· 
téröl beszédét 1758 ban adá ki Budán 4-r. Lipovicb Je
romos capistranus szerzetes Biró Márton veszprémi püs
pöknek a' szent Háromság dicséretéről szóló beszédeit 
illyr nyelvre fordítván, ’s megbövilvén, Budán 1750-ben



433 1. kiadá, Lubisicz Ignácz buda újvárosi plébános 
(Neustift) az illeni szegény intézet megnyílása alkalmá
val mondott beszédéi 1786-ban, Lukácsi István nyilrai 
próp. 1772-ben sz. kai. Jézsef liszleletére (tél nyelven) 
beszédét Nagyszombatban kinyomatá, Magyari István ke- 
menczei plébános (Hornban) sz. István tiszteletére Bécs- 
ben mondott beszédét 1795-ben u.olt, Mallyó József pre- 
monslrati kanonok Sauberer András jászói prépost öt- 
venedes papsága ünnepén mondott beszédét kiadá év és 
hely nélkül, Maluska János tolcsvai plébános a Szőgyé- 
nyi István és neje csicseri Orosz Juliána állal sz Három
ság tiszteletére épített lilkei templom fölavatása alkalmá
val mondott beszédet, 1778-ban kiadá Egerben; Migazzi 
Kristóf bibornok és váczi püspök 1773. ang. 23-kán az 
általa alapjából épített székesegyházban, a' káptalan és 
clerus ünnepélyes bevezeltetése alkalmával mondott be
szédét Váczon kinyomatá ivrétben. Molnár János jezuita, 
utóbb szepesi kanonok 1775-ben kiadá: „Az ollári szent
ségről és Áldozatról“  szóló urnapi négy beszédét Po- 
sonyban 1775 8r. 254. I., 1777-ben egész esztendőnek 
vasárnapira alkalmazott beszédeit Posonyban 4r. 653. 1. 
1780-ban „Orationes Sacrae (54) ad normam lilerarii 
Instituti.“ Budán 8r. 474. 1. Nehéz Imre nyilrai plébános 
1769-ben kai. sz. Józsefnek a' szentek közé iglalási ün
nepe alkalmával mondott beszédét 1772-ben nyomaté ki. 
Osímnika András jezuita alkalmi német beszédjeit 1767— 
8-ban Pesten nyomaté ki; Paur Károly jezuita, Nyilrán 
aug. 27-én sz. kai. Józsefnek a' szentek közé számlál- 
tatása ünnepén német nyelven mondott beszédét 1769- 
ben Nagyszombatban; Pavissevich József capistrantis szer
zetes több alkalmi beszédjeit 1776 Eszéken adá ki. Ró
va y Antal gr. nyilrai püspök 1780. nov. 15-én ünnepé
lyes beigtatása alkalmával mondott beszédeit Nagyszom
batban adá ki. Schmilth János Ubald (de Wallenstein) 
capuczinus szerzetes, csepeli plébános, utóbb apát és 
ráczkevei plébános több alkalmi német beszédjeit kiadá 
Budán 1796. és kővetkező években. Schwarcz Jeromos 
sz. Ferencz rendi szerzetes Duns-Scot dicséretére írt
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beszédeit Kassán, 1748. 4. 188. 1. kiadd. Simon Háté 
remete sz. Pál r. szerzetes, kárászi plébános, a1 károm
kodásról irt tiz beszédét Váczon 1795., egyéb beszédeit 
pedig 1790-ben kiadá; Simonchich Incze kegyes rendi 
szerzetesnek számos alkalmi beszédjei, különösen sz. 
Bernárdnak (de offida) a' szentek közé iktatása alkal
mával Váczon 1796, sz. István tiszteletére szinte 1796; 
a' fölkelő nemességhez Szigeten Mármarosban 1797- 
ben sib. Váczon kinyomtatlak. Somogyi Leopold győri 
kanonok, utóbb Szombathelynek lelkes püspöke, egész 
esztendőnek vasárnapira szolgáló egyházi beszédeit, 
mellyeket a* legnevezetesb franczia szónokok munkái u- 
tán dolgozott, Győrött 1786. 8r-ben kiadá hét könyvbe 
I. 390. 11. 520. 1; német beszédét 1797-ben Győrött 
adá ki. Spángár András jezuita: „Concordanliae novae 
universalis Tripartitae.“  czim alatt, az egyházi szóno
kok segítségére hasznos munkáját 1721. Nagyszombat
ban nyomatta ki. Szlankovácsi Leopold sz. Ferencz r. 
szerzetes, számos egyházi beszédet adott ki. 1.) „Ünnep 
napokra.“ mellyeket Posonyban hirdetett. Győr 1788. 
8r. 410. 1. 2.) „Áruló Judás.“ böjti beszédek u. olt. 
1789. 8. 212. 1. 3.) „Makula nélkül való tükör.“ szinte 
böjti beszédek Rév-Komáromban 1799. 8. 139. 1. 4.) 
„Vasárnapokra szolgáló Prédikátziók.“ Első esztendő 
Győr 1789. I. 701. 1. II. 602. 1. Második esztendő u. 
Olt. 1790. I. 516. II. 534. 1. Harmadik észt. Komárom
ban 1798—99. I. 432. II. 557. 1. Suphard Albert sz. 
Domonkos rendi szerzetes: „Sacerdotii Dignitas. A ’ pap
ság méltósága,“  czim alatt irt magyar beszédjét Budán 
1752. 4. rétben adá ki. Szabó István jezuita irt egyhá
zi beszédeket böjti vasárnapokra Sopron 1743. 226. 1. 
és „Három esztendőre való vasárnapi Prédikálziók“ -at 
Három részben Nagyszombat, 1746. ivrét 1.316.11.312. 
III. 326. 1. Szily János esztergomi pleb, sz. István tisz
teletére Bécsben mondott beszédét u. ott. 1798. 8r. ki
adá; Szluha György szogszárdi pleb. sz. István tisztele
tére a' Zsigmond kápolnában Budán mondott beszédét u. 
olt. 1798-ban kinyomatá. Sztrakos Adalbert előbb nog-



rádi, később úti (utiensis) plébános, illy czim alatt adá 
ki beszédjeit: „Orator catholicus, seu praecipua aliquot 
Religionis Capita ad utramque partem oratione proposi
ta.“  Budán 1733. 12r. 249. 1. már előbb (1725) pedig: 
„Eleven kövekből való lelki Épület“ czim alatt Budán 
kiadá ama beszédét, mellyet 1725. sept. 2-kán a’ reme· 
te sz. Pál nostrei kolostora újon építésének alapköve 

'letétele alkalmával mondott. Svorényi Mihály kir. tanító, 
utóbb hahoti apát, 1786-ban a' tanulókhoz mondott be
szédét kiadá Pesten 8r.-ben; később sz. István és sz. 
Bernárd tiszteletére 1792-ben Zirczen mondott beszédeit 
adá ki Veszprémben 1792. 4r. Tapolcsányi Gergely ke
gyes rendi szerzetes gr. Forgách Pál nagyváradi püs
pök által kezdett nagyváradi székesegyház építése alap
kövének letétele alkalmával 1752-. pünkösd hava l-ső  
napján mondott beszédét u. ott, kinyomatá. Telek Jó
zsef sz. Ferencz rendi szerzetes ’s a’ váczi kolostornak 
főnöke, termékeny és ékes nyelvű magyar iró, bőtudo- 
mánynyal irta egyházi beszédjeit, mellyek“ „Hathatós 
erejű Mágneskő“ és „Hálaadó dicséret“  czim alatt Pes
ten 1759-ben jelentek m eg, de leginkább figyelmet ér
demel a’ „Tizenként csillagu Korona“ czim alatt a’ bold, 
szűznek esztendőben tizenkét ünnepire alkalmazott egy
házi beszédei, mellyeknek írásában őt csodálni lehet. 
Nyomatott Budán 1769. ivrétü két könyvben I. 844. II. 
Váczon 1772. 611. 1. Terlandi János rosoni püspök·, 
nyilrai kanonoknak, sz. kai. József tiszteletére, a* szentek 
közé igtalása alkalmával, Nyitrán 1769. mondott beszé
de megjelent Nagyszombatban 1771-ben. Török Mihály 
remete sz. Pál r. szerzetes irt: „Magyar Koronának ő r
zője,“  és „Magyarok legnevezetesebb sátoros ünnepe.“  
czim alatt beszédeket, mellyek Pesten és Budán 1768. 
1771-ben jelentek meg. Tussen Károly jezuita 1750-ben 
német beszédéi adá ki Posonyban; Vajkovich Imre ez. 
almisí püspök és kalocsai prép. „Iconismus orationis sa
crae practice adumbratus“ czim alatt a’ legjelesb szó
nokok nyomán irta beszédeit, Kalocsán 1796 8r. 334.1. 
Vízi Xav. Ferencz fejérvári kanonok (Erdélyben) egy
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házi beszédjét, az igaz és üdvösséges hitnek ismerteié 
módjáról, Szebenben 1781-ben kiadá. Zozimus capuczinus 
szerzetes vezetéknévvel (Solubles, egyházi beszédeit; 
mellyeket a' pécsi tanulók elölt deák nyelven mondott, 
magyarra fordítván, Posonyban kiadá öt részben 1794— 
97. 8r. I. 591. II. 588. III. 604. IV. 536, V. 540. — 
Zsivics Mátyás pécsi kanonok: „Sermones in solemni- 
talibus Dominicis et Sanctorum“ czim alatt beszédjeit 
kiadá Pesten 1799. 8r. 387. 1. slb. slb.

f )  Egyházi szertartás.
Az egyházi irodalom ezen ágát kővetkező írók gya

rapították: Eötvös Ferencz egri megyei pap 's lyceumi 
tanító, Gázaffy Anaclet sz. Ferencz rendi szerzetes, Illés 
István samandriai püspök és esztergomi nagyprépost, Le- 
thenyei János pinczehelyi plébános a' pécsi megyében, 
utóbb pedig könyvtárnok, Lyczei János bozoki plébános, 
Somogyi Elek szegedi minorita szerzetes, Szent-lllonay 
József ez. püspök stb.

8. Történetírók. Á—F.

A1 történeti irodalom jelen században dicső virág
zásra emelkedett, ’s mig e’ nemzet polgári létének ó- 
veit számilandja, mindig és méltán tiszteletben fogállaní 
ama munkás férfiak emléke, kik e’ tudományt földerítet
ték. A’ melly nemzetnek történetírói nincsenek, az mint
ha a’ lefolyt századokban nem is élt volna, mert törté
netírás nélkül a’ legnemesebb tettek is sokszor nyom 
nélkül elenyésznek, ’s ekkor a’ késő nemzedéket ősei 
által végbevitt nemes tettekre mi fogja buzdítani! A’ 
18-dik században a’ tudományok ezen ágának fölvirág
zását leginkább ismét a’ clerus eszközölte. A’ bajdankor 
irományai, az oklevelek, előkerestettek, a* legbecsesb 
történeti kutforrások közrebocsátanak, ’s az irodalom 
ezen ága egyéb nevezetes munkákkal is gyarapodott, ’s 
az írók leglöbbnyire az egyházi rend szorgalmas tagjai



yolfak. Azonban a’ történettudományi irodalmat bűlön 
ágaira el nem szaggatván, itt folyton, betűrendben, álli· 
tandjuk elő az írókat, a’ kik e' században az egyházi 's 
világi történettudomány bármilly ágában, vagy az abhoz 
tartozó segédtudományokban, a' diplomatica , sphragi- 
stica·, heraldica-, numismaticaban stb. írtak. Illyenek: 
Ádány András, Akai János jezuilák, Alber nép. János 
kegyes rendi szerzetes, Ambrosovszky Mihály egri ka
nonok, Ambrus (de spiritu S.) carmelila szerzetes a' 
budai kolostorban, Amiodt István nógrádi származású je- 
znila, Árvái Mihály jezuita, Bajlay Antal kegyes rendi 
szerzetes, utóbb erdélyi püspök, Barlalis Antal székely 
származású férfiú, jegenyei plébános Erdélyben, gróf 
Batthyány Ignácz erdélyi püspök, Bedekovich József re
mete sz. Pál r. szerzetes, Bednáry Mihály nagyi ápol- 
csányi származású jezuita, Benger Miklós remete sz. 
Pál rendi szerzetes, Bertholdi János jezuifa, Bielck László 
kegyes rendi szerzetes, Biró Márton veszprémi püspök, 
Blaho Vincze sz. Ferencz rendi szerzetes, Blaskovich 
András jezuita, Bolla Márton kegyes rendi szerzetes-fö- 
nök, Bosnyák Márton remete sz. Pál r. szerzetes, Bre- 
ckenfeld Ferencz erdélyi származású szerzetes, Cacics 
András sz. Ferencz rendi szerzetes, Cetlo Benedeie ke
gyes rendi szerzetes, Chiolich Farkas György segniai 
püspök, Conrád Norbert pesti származású kegyes rendi 
szerzetes, Corneli János nyitramegyei származású jezu- 
ila, Cseles Márton, Csernovics Ferencz jezuilák, Daró- 
czy György jezuita, Desericius Incze nyítrai származású 
kegyes rendi szerzetes, Dubniczay István teplai plébá
nos, Eder Xav. Ferencz jezuita, Endrödy János kegyes 
rendi szerzetes és báró Barkó lovas ezredének tábori- 
papja, Fandly György nahacsi plébános az esztergomi 
érseki megyében, Fasching Ferencz nagyszombati szár
mazású jezuita, Fekete József, Fodor Mihály jezuiták, 
Frank György eszlergom érsel$ megyei pap, Nagyszom
batban, Budán és Posonyban egyházi történet tanítója, 
Frídvalszky János jezuita.
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a) F o l y t a t á s  G—L.
Gallo Tamás varbói plébános az esztergomi megyé

ben, Gánóczy Antal érsekujvári plébános, utóbb nagyvá
radi kanonok, Gerő György szegszárdi származású jezu- 
ila, Goltgeisl János posonyi származású jezita , Gruber 
Antal jezuila, Györffy Pál sz. Ferencz r. szerzetes, Hand
ler András jezuita, Haraszti Kajetan capistranns szerze
tes a’ budai kolostorban, Hedri Antal sáros-megyei szár
mazású jezuita, Hell Miksa fejérmegyei származású je
zuita, Hellmayr Antal posonmegyei származású jezuita, 
Hevenessy Gábor, Hidy György jezuilák, Horányi Elek 
budai származású kegyes rendi szerzetes, Horváth Mi
hály grabai prépost, Horváth Mihály kegyes rendi szer
zetes, Illia András, Inchoffer Melchior jezuilák, Jakossich 
József capistranns szerzetes, Jánosy Miklós jezuita, Kapy 
Gábor jeznita, Kaprinay István érsekujvári származású 
jezuila, Kalanchich Péter capistranns szerzetes, Eszéken 
és Zágrábban királyi tanító, utóbb 1795— 1800-ig a' 
pesti kir. egyetemnél könyvtárnok, Katona István nog* 
rádmegyei (bolyki) származású jezuila, a' szerzet eltör
lése után a' budai egyetemnél kir. tanító, utóbb kalocsai 
kanonok, és szent Péterről nevezett bodrogi apát, ez 
Magyarország történeti irodalmában munkái által örökös 
emléket szerzett magának· Kazy Fcrencz jezuita, Kazy 
János, Ferencznek testvére szinte jezuita, Károlyi Ló- 
rincz skardonai ez. püspök és győri prépost, Keltz Imre 
jezuita, utóbb győri kanonok, Kerchelich Balthazar zág
rábi kanonok és sz. Péter és Pálról nevezett kacsi apát, 
Kéry Borgias Ferencz szabolcsmegyei származású jezu
ila, Kilián Dániel sátorujhelyi plébános, Knezovics Antal 
József kalocsai kanonok, Kolárits Joáchim remete szent 
Pál rendi szerzetes, Koller József óvári származású je
zuita, Koller József pécsi nagyprépost és kanonok, Kop- 
py Károly kegyes rendi szerzetes, Kósa Eugen szent 
Ferencz rendi szerzetes, Kovács János jezuila, Kovács 
Pál jezuila, utóbb nagyváradi kanonok, Krisztolovecz Já
nos remete sz. Pál rendi szerzetes, Kummer László szín



le remete sz. Pál rendi szerzetes, Kunics Ferencz je· 
zoita, Lttkei Ferdinánd jezuila.

b) F o l y t a t á s  M—R.
Makő Pál jezuila, később kanonok, Manczini Antal 

kassai származású jezuila, Mártonfy Antal egyházi fér· 
fin, Miller János, Mindszenti Antal, Molnár János, Musz
ka Antal, Muszka Miklós, Aulainak testvére, jezuiták. 
Nedeczky László, Némái József, Nyíró Ádám jezuiták, 
Novák Ghrysostomus pannonhalmi főapát, Novotny Hono
ratus kegyes rendi szerzetes. Orosz Ferencz remete sz. 
Pál rendi szerzetes, Otrokocsi Foris Ferencz egri me
gyei áld pap, a' nagyszombati egyetemben törvénytáraié. 
Palkovich Imre jezuita, Pálma Ferencz Károly jezuita, 
utóbb a’ szerzet megszüntetésével kalocsai kanonok, ko
lofont ez. püspök, Papanek György olaszi plébános, Pa
taki Ferencz jezuita, Pavich Imre a' budai kolostorba 
capistranus szerzetes, Pejachevich Xav. Ferencz, bárói 
családból származott jezuita, később a' szerzet megszűn
tével szent Háromságról nevezett péterváradi apát, Pe
jachevich vagy Püacevich Jakab jezuita, Peslalich György 
a' bajai kolostorban capistranus, Péterffy Károly, Pinka 
Ferencz, Pintér József, Podlusáni Sigmond jezuiták, 
Pongrácz Ignácz remete sz. Pál rendi szerzetes, Pose- 
gai József capistranus szerzetes, Pray György jezuita, 
később n.váradi kanonok, hazánk egyik legnevezetesebb 
és termékenyebb történetírója, kinek emléke munkáiban 
halhatatlan. Putsch János jezuila, Radossányi László ca- 
malduli szerzetes a’ láuzseri kolostorban, Róka János di- 
akovári kanonok, Rosnák Márton soproni származású au
gust iniánus szerzetes.

c) F o l y t a t á s  S —Z.
Sajnovich János Fejérmegyében lordacsi származá

sú jezuita, Salágyi István előbb tanító, később pécsi ka
nonok, Sándor (Alexander a S. Joanne) karansebesi 
származású carmelita szerzetes, Schetz Péter, Schmitlh 
Miklós, Schönvisner István jezuiták, ez utóbbi később a'
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pesti kir. egyetemnél könyvtárnok, apát 's  nagyváradi 
kanonok, Simon Máté remete sz. Pál rendi szerzetes, 
Simonchich Incze kegyes rendi szerzetes, Spaits László 
sz. Ferencz rendi szerzetes, Spángár András jezuita, 
Stadler József pécsmegyei pap, Svaslics Ignácz sz.mik- 
lósi plébános, Szailz Leo szervita szerzetes, Szekér Jo- 
ácbim előbb sz. Ferencz rendi szerzetes, utóbb cistercila, 
Szétess György esztergommegyei pap, Szerdahelyi Gá- 
bor jezuita, Szereday Antal erdélyi prépost, Szklenár 
György esztergommegyei pap 's a’ posonyi kir. iskolá
ban tanító, Szörényi László szerémi püspök, Szörényi 
Sándor jezuita, Szuhányi Xav. Ferencz egri megyei pap, 
Szvorényi Mihály hahoti apát, Tapolcsányi Gergely, Ta- 
xoni János, Timon Sámuel, Tolvay Imre, Trstyánszky 
János, Tsussen György, Turóczi László, Bednáry Mihály 
jezuiták, Vajkovics Imre almási püspök és kalocsai pré
post, Vignalich Bomman Antal sz. Ferencz rendi szer
zetes, Vagner Ferencz jezuita, Verseghy Ferencz r. sz. 
Pál rendi szerzetes, Zöld Péter székely-csik-delni plébá
nos. Ezeken kívül többen is gyarapították történeti iro
dalmunkat jelen században. De egyéb munkák kiadása ál
tal is a' jezüstársasága magát különösen érdemessé tel
te; miért a' bóludományu Schvartner, a’ pesti kir. egye
tem könyvtárnoka, nem kétlé ezeket mondani egyik mun
kájában: úgy vélem: senki sem lészen közülünk olly 
igazságtalan, hogy azt el ne ismerje, mikép a' jezuslár- 
sasága hazánkban minden tudományok kifejlesztésére nagy 
érdemet szerzet magának; hazai történetünk fölvirágzá
sára nézve valóban nagyok és tagadhatatlanok annak 
igyekezetei.1)

9. Bölcsészettudomány.
A’ bölcsészeti tudományt 's annak külön ágait, jeles 

munkák által, az egyházi rendből ismét olly számosán 
gyarapították, miszerint méltán el lehet mondani, hogy 
az irodalom ezen ágára nézve is a'clerus telt legtöbbet. Mi

f) fntrod, in rém DJpl. Hung. p. VI.



ill, mennyire ismeretükre juthattunk, elösorolandjuk az 
írókat, kik a' gondolkozástan (logica), lélektan (méla· 
physica), gyakorlati bölcselkedés (philos. practica) körül, 
ngy nem különben, kik a' számtanban (mathesisban), a’ 
csillagászatban (astronomia), a' természettudományban 
(physica), a' természettudomány történetiben, és a’ mi 
ezek osztályához tartozik, munkákat írtak. Illyenek: 
Ádány András, Akai Kristóf jezuiták, Alexovits Bazil 
remete sz. Pál rendi szerzetes, Balajthy Márton egri 
megyei pap 's kir tanító, Balogh István jezuila, Bárány 
Péter kegyes rendi szerzetes, Barlakovics Józsefjezuita, 
Benyák Bernárd kegyes rendi szerzetes, Berényi Sándor 
czim. kanonok és egri tanító, Bossányi András, Bossá- 
nyi Farkas jezuiták, Cacics András capistranus szerzetes, 
Cörver János tornamegyei szármuzásu kegyes rendi szer· 
zeles, Csiba István jezuila, Desericzi Incze, Dugonics 
András kegyes rendi szerzetesek, Faludi Ferencz, Fel
kér András, Fischer Kristóf, Fridvalszby János jezuiták, 
Gábon Antal jezuita, Gánoczy Antal érsekujvári plébá
nos, utóbb nagyváradi kanonok, GraíF Gábor, Grossinger 
János jezuiták, Handerla Ferencz eszfergomérsekmegyei 
pap, a' budai kir. egyetemben tanító, Handerla György 
gaigóczi plébános, Hávor István, Hell Miksa, Hevenessy 
Gábor jezuiták, Horányi Elek kegyes rendi szerzetes, 
Horváth János jezuita , Iliéi János, Ivancsics János, Iz
zó János, Jánosy Miklós, Jaszlinszky András jezuiták.

a) F o l y t a t á s .  K.—P.
Kalmár Mihály nedeliczi plébános Muraközben, Ka- 

zy János jezuita, Kács István váradolaszi plébános, Kéri 
Ferencz, Klausz Ignácz, Klausz Mihály jezuiták, Kolárits 
Joáchim remete sz. Pál rendi szerzetes, Koppy Károly, 
Königsacker József kegyes rendi szerzetesek, Lábos Já
nos egyházi férfiú, László Pál nagyváradi kanonok, Lip- 
sits Mihály jezuita, Lyczei János bozoki plébános, Makó Pál 
jezuila utóbb apát, és kir. tanácsnok, Mihalcz István je
zuita, Millerpacher Lajos apát ’s a' kir. egyetemnél ta
nító , Molnár kér. János jezuila, Nyíró Ádám jezuita,

Ab effyli· venA  · β I r td a U m  h S r fll . 18. uubad. 4 g}



462 AuMtrl« M iiiak ··

Pálfy Lőrincz ez. Ferencz rendi szerzetes, Pankl Máté 
jezuila, utóbb esztergommegyei pap, ’s a’ posonyi aca- 
demiában természettudomány tanító, Papanek János kuk- 
lói származású kegyes rendi szerzetes, Pasquich János 
zágrábmegyei pap, csillagász, Pichler János, Pillér Má
té jezuita, Poor Kajetán kegyes rendi szerzetes, Purgí- 
ne János, Purgstall Antal jezuiták.

b) F o l y t a t á s  R.—Z.
Radics Antal, Rajnis József jezuiták, Rausch Fe

rencz sz. Dömötörről nevezett szerémi apát, kalocsai 
kanonok, az auslriai gazdasági egyesület tagja, Révay 
Miklós kegyes rendi szerzetes, Riczinger Kálmán jezui
ta, Rosnák Márton augustiniánus, Rosthy Miklós remete 
sz. Pál rendi szerzetes, Sajnovics János jezuita, Scbaff- 
ralh Leopold báró kegyes rendi szerzetes, utóbb ildai 
apát ’s váczi kanonok, Simonyi Pál előbb kegyes rendi 
szerzetes-növendék, utóbb székesfejérvári nagyprépost, 
Skoda György, Somalovich Pál, Szabó Dávid jezuiták, 
Szabó József esztergommegyei pap, Szuhányi János Jász- 
Alsó-Sz.-Györgyi Káplán, Tapolcsányi Lörincz, Turóczi 
László jezuiták, Vánossy Antal jezuita. W eiss Ferencz 
jezuila. Zarubal Bertalan jezuila, Zimányi István Lajos 
kegyes r. szerzetes.

10. Törvénytudomány.
A’ törvényludományt ’s annak külön ágait, az egy

házi rendből jelen században, mennyire ismeretükre jö
hettünk, következők gyarapították munkálataik által.

a ) Törvénytudományi írói.
Baernkopff Ignácz esztergomi kanonok, Batthyány 

Ignácz gróf erdélyi püspök, Bentsik Mihály jezuita, Ber- 
sényi Dömötör egri megyei pap, Bíró Márton veszpré
mi püspök, Bodó Mátyás jezuila, Csapodi Lajos scopiai 
püspök és veszprémi prépost, Damiáni János váczi ka
nonok, Filo János Abrahámról nevezett apát és eszter
gomi kanonok, Horváth Mihály grabai prépost. Káts 1st-



ván váradvelenczei plébános a' nagyváradi megyében, 
Kercselich Boldizsár zágrábi kanonok, Mallechich Gáspár 
varasdi származása remete sz. Pál rendi szerzetes, Paxy 
Lajos remete sz. Pál rendi szerzetes, Perczel Imre ke
gyes rendi szerzetes, Ralschky Dénes remete sz Pál 
rendi szerzetes, Rendek János, Répseli László jezuiták, 
Rosos Pál ansari ez. püspök, utóbb veszprémi megyés 
püspök, Roys Ferencz jezuita, Steinsiess Antal sz. Fe- 
rencz rendi szerzetes, Szegedy János jezuita,1) Szegedy 
Mihály jezuita, Szeitz Leo servita szerzetes, Szereday 
Antal de Szentrontás fejérvári kanonok Erdélyben, Szlu- 
ba György szegszárdi plébános, Szokolóczy János Ven- 
czel kegyes rendi szerzetes, Szörényi László szerémi
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I) Ezen jeles férfin, aI) * * * 5 * * * 9 törvény tudomány korul halhatatlan nevet vívott
ki magának becses munkái által. Irta: 1.) „Tripartitum Juris Hun- 
garici Tyrocinium , iuxta ordinem operis Tripartiti sacris Canonibus
accommodatum/* 3. rész. Nagyszombat 1734. 12-rét. I. 280. II. 522«
III. 301. Ezen munka utóbb többszer kiadatott. 1736-ban Zágráb
ban, és ismét nem sokára Nagyszombatban. 2) „Rubricae, sive Sy
nopses titulorum, capitum, et Articulorum universi Juris Hungarici 
. . . notis Juridicis, Historicis, Chronologicis nec non etymologicis 
illustratae.** Nagyszombat 1734 8r. Három részben 1 171. II. 279« 
111. 320. 1. 3) „Decreta et Vitae Regum Ungariae (II. Andrásig) 
qui Transytvaniani possederunt, cum notis et Crisi moderni tempo
ris tam juridica, quam historica** Kolosvár 1746. 8r. 217. 1 tobb- 
szeri kiadást nyert. 4) „Decreta, et Vitae Regum Ungariae.** (IV. 
Béláig) Kolosvár 1763. 8r. 412. Ez a9 munkának második kiadása.
5) „Cynosura Bipartita Universi Juris Hungarici de Rebus Actioni
bus et Personis a felici Regimine S. Stephani ad moderna usque
tempora administratione Justitiae ílorentissima.** Két rész. Győrött 
1749. 4r. I. 430. II. 144. 1. 6) „Assertor libertatis Ungaricae, Dal
maticae, Creaticae et Slavonicae Andreas II. secundum lineamenta 
Codicis Legum Ungaricarum et praecepta Artis Criticae, Calamo Ju
ridico et historico adumbratus.** Győr 1750. 8r. 7) „Andreas II. 
dictus Hierosolymitanus Rex Ungariae XIX. Saxonum in Transylva
nia libertatis Assertor. Secundum tenores privilegiorum iisdem cle
menter elargitorum, addita praxi et usu moderno ipsorum, Calamo 
juridico, historico-critico adumbratus.** Ugyanott 1751. 8r. 8) 
„W erbötzius illustratus, sive Decretum Tripartitum Juris Consvetit-
dinarii inclyti Regni Hungáriáé in paragraphos distinctum, et notis 
ac observantionibus . . . illustratum.** Nagyszombat 1753. 8r. Ezen
munka is több kiadást nyert. 9) „Opiisculam de Hierarchia Eccl e t 
de Primatu S. Petri Apostoli eiusque successorum Romanorum Pon
tificum.** Eger 1756. 8r 270. lap. Ezen munkák Szegedy névének
dicsőségét a9 magyar törvényt adományban mindig hirdetni fogják.
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püspök. Tompa László posonyi kanonok, Vajkovics Imre 
almisi püspök, kalocsai nagyprépost.

11. Költészet és nyelvészet.
A’ szép tudományok ezen ága jelen században bő 

termékenységü vala. A’ deák és magyar költészetben jeles 
szerzőket mulat elő hazai literaluránk története, ’s an· 
nak legtöbb pártolóit ismét az egyháziakban állítja elő, 
valamint a’ nyelvtudományra nézve, édes anyai nyel· 
vünknek idegen ajkú népek számára irt grammatikák és 
szótárak kiadása által is.

ajl Költészeti és nyelvészeti írók
Ábel Ferencz, Ádámi Mihály, Ádány András jezu- 

ilák, Agycs István pécsi kanonok, Amiodt István jezuita, 
Ányos Pál remete sz. Pál rendi szerzetes, Babai Fe
rencz tolnamegyei származású jezuita, Barlakovits Jó
zsef nyilramegyei származású jezuita, Bárány Péter ke
gyes rendi szerzetes, Bedekovich Kázmér jezuita, utóbb 
zágrábi kanonok, Bellosztenecz János remete sz. Pál 
rendi szerzetes, Beniczky Ferencz, Beniczky Mihály je- 
zuiták, Benyák Bernárd kegyes rendi szerzetes, Bcrno- 
lák Antal cseklészi, utóbb érsekujvári plébános, Berla- 
lanfy Pál jezuita, Bielek László, Berenls Kristián kegyes 
rendi szerzetesek, Bertils Ferencz pécsmegyei pap, Biró 
István kolosvári származású jezuita, Bolla Márton kegyes 
rendi szerzetes, Böjthy Antal egyházi férfiú Erdélyben, 
Conrádi Norbert Ignácz kegyes rendi szerzetes, Csáky 
Imre bibornok és kalocsai érsek, Csergics Simon felső· 
lendvai plébános, Csernovics Ferencz jezuita, Daróczy 
György jezuita, Dugonics András kegyes rendi szerze
tes, Dugonics Imre jezuita, Endrödy János kegyes rendi 
szerzetes és tábori pap Barkó lovas ezredénél, Faba Si
mon esztergomi kanonok, Fabri Ferencz, Faicser Fe
rencz, Faludy Ferencz, Fay Dávid, Feichtinger József, 
Fittler Ádám jezuiták, Füssi Pius szent Domonkos rendi 
szerzetes, Gastner János jezuita, Geiger Mátyás jezuita, 
utóbb szent-keresztesi apát, Göllner Ferencz jezuita, Ha-



lapi Constantin, Hannnlik János, Horányi Elek kegyes 
rendi szerzetesek, Horváth Mihály jezuita, utóbb grabai 
prépost, Hódi Joácbim jezuita, liléi János jezuita, Jam· 
bresich András, Jób Gábor jezuilák. Kalancsics Máté Ca- 
pistranus szerzetes, 's a' pesti kir. egyetem könyvtár· 
noka, Káls István váradvelenczei plébános, Kazy Ferencz, 
Kereskényi Ádám, Kéry Valentin, Kirína Ferencz jezui· 
ták, Koptik Oltó dömölki apát, Korilsányi Márk ke* 
gyes rendi szerzetes , Köszeghy László egyházi férfiú, 
Krasztenics Máté kurtakeszii plébános, Kracho József 
nyilramegyei származású jezuita, Kreskay Imre remete 
sz. Pál rendi szerzetes, Kromlócz Mihály, Kunics Ferencz 
jezuiták, Lanossovich Marián capislranus szerzetes, Le- 
thenyéi János a’ pécsi megyében faddi, utóbb pinczehelyi 
plébános, végre könyvtárnok, Libertini Sámuel beszter- 
czeiuegyei pap, Maister József, Makó Pál, Márkus Ist
ván, Marolti Imre, Maltyasovszky Ignácz, Miksa István, 
Muszka Antal jezuilák, Nagy János szányí plébános, 
Noszkó Alajos sz. Ferencz rendi szerzetes, Novotha Ist
ván, Pausz András jezuilák, Pavich Imre, Pavissevich 
József capistranus szerzetesek, Pesti Adolf kegyes ren
di szerzetes, Pray György jezuita, később nagyváradi 
kanonok, Preckenfeld Ferencz jezuita, Pupikoifer Ágos
ton esztergommegyei pap, Rajcsányi István jezuita, Raj- 
nis József kőszegi származású jezuita, Révay Miklós Já
nos kegyes rendi szerzetes, Riederer Péter jezuita, 
Rosenbacher Ferencz kegyes rendi szerzetes, Rost Ta
más jezuita, Sajgho Ignácz, Sajnovics János, Schindler 
Miklós, Schwachótzy Benedek jezuiták, Simay Kristóf 
kegyes rendi szerzetes, Sipek János, Splényi József, 
Sümeghi János, Szabó Dávid jezuiták, Szeitz Leo ser
vita szerzetes, Szenliványi István jezuita, Szerdahelyi 
György Alajos jezuita, később apát ’s váczi kanonok, 
Tértina Mihály kegyes rendi szerzetes, Wagner Ferencz 
jezuita, Valla Jáczint kegyes rendi szerzetes , Várady 
László plébános, Vargyas István, Vásonyi Ferencz je 
zuiták, Verseghy Ferencz remete sz. Pál rendi szerze
tes, utóbb esztergommegyei pap, Virág Benedek reme-
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te sz. Pál rendi szerzetes, később székesfejérmegyei pap 
és kir. tanité, Vranyai Marián redemptorista szerzetes, 
Zachár András, Zarubál Antal jezuiták, Zimányi István 
Lajos kegyes rendi szerzetes. —· Továbbá ezen században 
a' jezuiták állal néhány romai Classicus költők munkái is ki
adattak. Ezek közt: Ovidius, Virgilius, Valerius Martialis 
stb. mi által a' tudományok fölvirágoztatásában nem cse
kély érdemet szerzőnek maguknak. Ezt, ki előtt szent 
az igazság, el kell ismernie. Mi is annak kívánunk hó
dolni, midőn a’ tellek nyomán kimondjuk ezeket, irányá
ban ama’ sokféle méltatlan vádnak, mellyeknek e’ szer
zet, mai nap is, több oldalról ki vagyon téve. Nem aka
runk homályt vetni a' tizenkilenczedik század irodalmá
ra, de tömötlségre, komoly tudományosságra nézve, sok
ban megcsökkent az, miután e’ szerzet eltöröltetett, ’s 
annak az országban elszórt tagjai, vagy e’ szerzet ta
nítványai is, elhallak. Ezt, annak, ki literaturánk törté
netének vizsgálatával foglalkozik, tapasztalnia kell. A’ 
miben pedig haladás történt csak ezek nyomán történt; mi
ért a’ szerzet ezen érdemét álalánosan tekintve, még el
lenségei, minő egy D’ Alembert is, elismerik, ki annak 
eltöröltelóséröl írván, mondja: „nincs rend, melly olly 
kevéssé érdemelné a’ legyaláztalást, mint épen ezen rend. 
A’ tudományok minden ágában olly írókat mulat ö elő, 
kiknek érdemeit, még a’ legddhösb ellenségei sem ta
gadhatják/ 4

12. 19-dik Századbeli irodalom.

Irodalom pártfogói.
A’ tizenkilenczedik században pártfogásukkal kö

vetkező jeles férfiak mozdították elő irodalmunkat: Fuchs 
Xav. Ferencz nyitrai püspök, később egri érsek, Már- 
tonfy József erdélyi püspök, Kerticza Máté boszniai és 
szerémi püspök, Nagy Pál belie! i apát, székesfejérvári 
nagyprépost, Csáky László gróf ez. püspök és nagyvá
radi kanonok, Verhovácz Miksa zágrábi püspök, Hor- 
nyik János veszprémi kanonok, Kámánházy László váczi



püspök, Dreta Antal zirczi apát, Kurbélyi György vesz
prémi püspök, Milassin Miklós fejérvári püspök, Prényi 
Imre báró ez. püspök, esztergomi kanonok, Fischer Ist
ván egri érsek, Kasche Miklós sz. kereszti és sz. got- 
hárdi apát, Nedeczky Károly drivesti ez. püspök, vesz
prémi kanonok, Kopácsy József esztergomi érsek, Hor
váth János székesfejérvári püspök, Vurum József nyit- 
rai püspök, Pyrker János-László patriárcha egri érsek, 
Barkóczy László székesfejérvári püspök, Ocskay Antal 
kassai püspök, Balassa Gábor szombathelyi püspök, De- 
áky Sigmond püspök ’s győri kanonok, Villax Ferdinánd 
zirczi apát, Liplhay Endre esztergomi olvasó-kanonok, 
Rimely Mihály pannonhalmi apát, Szaniszló Ferencz ez. 
püspök nagyváradi kanonok, Kunszt József esztergomi 
érseki-helyettes, ez. püspök és kanonok stb.

Ezen pártfogók segedelmével, vagy költségén szá
mos munkák láttak napvilágot. Fischer érsek költségén 
jelentek m eg: a) „Arany gondolatok.“  Bócs 1800. 8 -r. 
Németből forditá Bielek László. Ezen munka kiadására 
Fuchs ezer tallérnál többet szentelt.1) b) „Moralis Phi
losophiae Christianae.“ Posony l802. 8 r. 1805-ben újab
ban kiadatott, c) ,,Az áhétatosságnak Tárháza.“ Bielek 
Lászlótól. Vácz 1803. 8 -r. d) „Methodus recte Guber
nandi Parochiam.“ Nagyszombat 1803. 8 -rét. II. rész.
e ) „Analytica expositio“ stb. Nagyszombat 1803. 8 -r.
f )  „Compendium institutionis Pastoralis.“ Nagyszombat 
1804. 8 -r. g ) „Moralis Philosophiae Christianae“ stb. 
Bécs 1804. 8 -r. h) „Visitalionalia Statuta Generalia.“  
Nagyszombat 1804 8 -r. i) „Introductio in Tyrocinium 
vitae Ecclesiasticae.“  Nagyszombat 1804. 8 -r. k) „Ars 
longevae vitae.“  Posony 1804. 8 -r. 1) „Sensa moralia 
et religiosa virorum seculi XVII.“ Posony 1805. 8 -r. m) 
„Candidatus prisbyterandus practice instructus.“ Nagy
szombat 1807. 8 -r.

Mártonfy püspök költségén jelent meg Schönvisncr 
Istvánnak „Notitia Hung, rei Numariae“ czimü munkája
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Budán 1801. 4-r. 576 lap. 19 táblával Ezen munkájá
ban Schönvisner magasztalja Koller József pécsi pré
postot, gróf Batthyány Ignácz érd. püspököt, ki maga 
költségén e’ munkát kiadni akarta , de a’ halál kiszólit- 
ván öt az élők közül, mind a' pénzeknek rézbe metsze- 
tését, mind pedig a’ munkának binyomatását, Mártonfy 
József püspök eszközlölte.

Koller József pécsi kanonok: „Prolegomena in Hi
storiam Episcopatus Quinque-Ecclesiarum“ czimü mun
káját, Posony 1804. 4r. 156. lap. Kerticzának ajánlá. 
Ezen munka írására Kollert, Klimo püspök ösztönözte, 
kiadására is költséget Ígérvén; de halála közbejöttével 
Kerticza püspök költségén látott ezen jeles munka vi
lágot. ')

Tanárky János olasz nyelvből Torquato Tasso meg
szabadított Jerusálemét fordítván, 's azt Pesten 1805. 8 . 
három kötetben kiadván, Nagy Pál préposthoz élőbeszé
dében így szól: „Az a’ kegyesség, mellyel fordításom
nak első kötetjét fogadni méllóztatolt; arra indított en- 
gemet, hogy annak ezen jelenlevő köteljeit Fő tiszt elen- 
dőséged érdemes neve alatt tegyem közönségessé. — 
Fötisztelendőségednek gyakorta megbizonyilott, 's kö
zöttünk eléggé tudva lé \ö  nemes buzgósága, mellyel 
minden közhaszonra ezélzó intézetek eránt szokott visel
tetni , megérdemli, hogy mind a' mostani közönség, 
mind a' következendő maradék elölt esmeretes legyen. 
És én, a' ki Fötisztelendőségednek ezen nemes indulat
ját különösen is tapasztaltam, kötelesnek esmerem arra 
lenni magamat, hogy azt mások elölt is nyilvánvalóvá 
tenni igyekezzem. Ónként megvallom, hogy Főtiszteién- 
döséged serkentése adott és ajánlott segedelme vittek 
engemet kiváltképpen arra, hogy ezen jelenvaló darabo
kat, olly kevés idő múlva kibocsássam az első ulánn.“

Kereszlnry József Alajos, a' nagyváradi kir. acade- I)

I) „Sumptibus non pepercisti; (úgymond az író élőbeszédében) Scripto
res alii dnm larga abs Te pecuniarum subsidia acciperent, palant 
negari sibi moesti audire debuerunt, mihi uni non concessisti quidem, 
■ed neque negasti, ut quod palam non vetabar, facerem, Justitia exegit/*



miäban történettudományi tanító ezen munkáját ajánlá 
Csákynak „Compendiaria Descriptio fundationis, ac- vi
cissitudinum Episcopatus, et Capituli M.-Varadiensis.“  
N.várad 1806 8 -r. két rész I. 315. II. 381.

Kováchich Márton-György, ezen munkát Verhovácz 
püspök költségén adá k i : „Lineamenta apparatuum Diplo- 
matico-Ilistorico Literariorum circa Corpus Juris Hun· 
garici.“ Budán 1808. 8 -r. A’ püspök évenkinl 1000 p. 
forint kamatját adá Kovachichnak.

Szvorényi Mihálynak e’ munkája: „Synopsis critico 
Historica Decretorum Synodalium pro Ecclesia Hungaro- 
Cafholica editorum.“ Veszprém 1807. 8 r. 3 l8 . Hornyik 
költségén jelent meg.

Meszlényi Molnár János, a' váczi siketnéma intézet 
elöljárója, illy czimü munkáját: „Bevezetés a* siketnéma 
oktatásmódra a’ szerint, a' mint azt Parisban De L Epéé 
apát előadta, a' váczi kir. magyar siketnéma intézetről 
szólló tudósítással és egy rézmelszéssel.“ Pesten 1812. 
8 r. 306 Γ. Kámánházy püspök segedelmével adá ki Élet· 
írásában ezek emliltetnek még róla: „A 1 tudományokhoz 
viseltető hajlandóságából... VII. Pius romai pápának éle
tét (Tiszteletoltára) önnön költségén kinyomalta; hal· 
hatlan érdemű Katona István históriája utolsó részének 
kinyomtatását 200 ftal segítette. A* váczi megyének 
mappáját példás bőkezűséggel Karacs által kimetszette. 
A’ ludoviceumnak és a' pesti múzeumnak jeles áldoza
tokat telt. E’ buzgó és tisztán gondolkodó püspök, egy  
volt a' hazai íróknak ritka baráti közül....“ ')

Ruszék Józseftől ,,A’ Filosofiának elöljáró érteke
zései.“ Veszprém 1812. 8 r. Drétának ajánlva jelentek 
m eg; itt dicsérve említi a’ szerző, magyar nyelv körüli 
érdemeit Dretának. Horváth Endre téti plébános is. „Zirtz 
Emlékezete“ czimü munkáját (Budán 1844. 4r.) Dretá
nak ajánlá.

Horváth Jánosnak „Ékesszóllás a' koporsónál“ czi
mü munkája Kurbélyi püspök pártfogása alatt jelent meg. I)
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Kováchich Márton György több jeles munkáiban 
nyíltan elismeri, és megváltja, hogy ö t , munkái kiadá
sában, leginkább a* főpapok ’s kanonokok segítették. Iiy- 
lyenek Szerdahelyi György Alajos , Balogh Sándor vá- 
czi kanonokok. A* „Deductio Geographica de Partibus Hun
gáriáé Decretalibus“ czimü munkáját, Budán 1807. 8 -r. 
Mártonffy püspök fölszólitására irta, ’s adá k i; a’ diplo
matics kiadásában Fischer egri érsek ugyanöt tetemesen 
segité; a’ „Notitiae praeliminares ad Syllogen Decreto
rum Comitialium“ czimü munkája, Kurbélyi veszprémi püs
pök segedelmével; az „Aslrea“ pedig Nedeczky vesz
prémi kanonok költségén jelent meg.

Gaal Józsefnek ezen munkája „Historiae Religionis 
et Ecclesiae Christianae Prolegomena.“ Fejérvár 1808. 
8 -r. Milassin püspök segedelmével jelent meg.

Miklosovichnak e’ munkája „Mechanisch physische 
Zauberkünste“ Posony 1813. 8 -r., és Döme Károlynak 
„A ’ keresztény katholika tudomány igazsága“ Freindal- 
ler után, Prényi püspök költségén nyomatott ki, *s ez 
utóbbi munka az esztergomi érseki megye plébánosai közt 
osztatott széjjel.

Németh Jánosnak „Memoria Typographiarum inclyti 
Regni Hungáriáé et Magni Principatus Transsylvaniae.*· 
Pest 1818. 8  r. Kasche apát segedelmével jelent meg.

Kopácsy esztergomi érsek pártfogása alatt számos 
munkák jelentek meg, ezek közt: „Magistri Simonis de 
Keza de originibus et Gestis Hungarorum“ Horányi ket
tős kiadása illán Podhradszky József által. Budán 1833 
8 -r. „Egyházi beszédek“ Szalaytól; Iíronperger Antaltól 
pedig a’ németajkú katonák számára irt magyar nyelv- 
tudomány, stb.

Podhradszky József ezen munkát „Eredeti két ma
gyar krónika, minő veszedelem érte a’ mohácsi ütközet 
után Magyarországot, és mikép jutott Buda a’ törökök
nek rabságába.“ Pest 1833. 8 -r.; Ocskay püspöknek a- 
jánlá. Előszavában á' kiadó ezeket mondja: „Méltóságod 
szinte maga húzott sugárt érdemes fejére, midőn e’ két 
olly annyira emlékezetes, de eddig csaknem ösméretlen



Magyar Krónikát, mellyeket mostanában nyújtok édes 
hazámnak kezébe, nem csak kegyesen elfogadta; hanem 
tulajdon költségén egyedül a’ végre ki is nyomtattatta*, 
hogy megmutatná, mennyire becsüli Méltóságod a’ Ha· 
zai utón járó hasznos munkálkodást, ha az anyanyelvűnk
nek némü gyarapításával öszve vagyon kapcsolva“ — 
Midőn megfejtés végett a’ Marczibányi alapítványból 200  
fial jutalmazandó illy kérdés tételét föl 1835/e-ra „Kik 
írlak eddig magyar nyelvlanitó könyveket? Érdemel-e 
egyik vagy másik közülök valamelly elsőséget a’ többiek 
fölött ?“ stb. Ocskay Antal az iró nagyobb ösztönzésére 
még 1 0 0  ftal gyarapító a' kitűzött julalomdijat stb stb· 

Ponori Thewrewk József ezen munkát „Hazafi El
mélkedések“ Posony 1833. Horválhnak ajánlá. stb.

13. Vallás tudomány. A—K.
A’ vallásludományt következő írók gyarapították 

munkáik által a’ 19-dik században. Ágoston János egy
házi férfin, ’s magyar kir. egyetem tagja, Albach Sza- 
niszló sz. Ferencz rendi szerzetes, Albert János nép. 
kegyes rendi szerzetes, Ambrus Sándor székesfejér- 
megyei áld. pap, csákberényi pleb., Andrásy István k.- 
fejérvári lyceumban lelkip. és neveléstud. tanítója, Baern- 
kopf János ez. püspök és kanonok, Balásy Gergely tá
bori pap észt. megyéből, Barna János romhányi pleb., 
Beke Kristóf veszprémmegyei áld. pap, Bancsik József 
bazini pleb., Bielek László kegyes rendi szerzetes, Csa- 
jághy Sándor pesti középponti papnevelő intézetben tu
dományok igazgatója, később Kalocsán érseki tiloknok 
’s ez. kanonok, Dianovszky János dorosmai pleb., Döme 
Károly izsai pleb. később posonyi kanonok, Farkas Fe
rencz sz.-fejérvári nprépost, Farkas Imre apát ’s székes- 
fejérvári kanonok, Fejér György kir. tcnácsos, apát és 
nagyváradi kanonok,1) Fogarasy Mihály ez püspök nagy

I) Kiadott munkáit tekintve, hazai literaturánkban 6 páratlan férfiú. 
A’ tudományok csaknem minden ágában számos munkái vannak, mely- 
lyeket ő a5 magyar kir. egyetem történetéről 1835-ben irt munká
jában elősorol, ez időtől pedig meg többekkel is gyarapította irodai-
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váradi kanonok, Gaal látván érseki czerimon. Kalocsán, 
Gegö Nicephoros sz. Ferencz rendi szerzetes, Gozony 
György székesfejérvári püspöki titoknok, Guzmics Izidor 
bakonybeli apát, Hegyi József kegyes rendi szerzetes, 
Herczeg Jakab szerzetes, Hobenegger Lórin ez egykor 
prof. később győri kanonok, Hohenlohe Sándor bg, nagy
váradi prépost, Hollósy Egyed sz. Benedek rendi szer
zetes, Horváth Endre téti, majd pázmándi plébános, Hor
váth János rudinai apát, veszprémi kanonok, később fe
jérvári püspök, Horváth János szöllősgyörki pleb., Ho- 
rányi Ferencz pleb. és alesp. a' nagyváradi megyében, Hő- 
gyészi Márton Lajos remete sz. Pál rendi szerzetes, Hup- 
ka Xav. Ferencz győri áld. pap, hittud. tanító, Intay 
Vázol sz. Benedek rendi szerzetes, Jordánszky Elek püs
pök, esztergomi kanonok, Kálmán János keszthelyi káp
lán, Kapuváry Antal veszprémi kanonok, Karli Solan sal-

munkát. Mi az említett munka szerint adandjnk azokat elő, némelly 
Irományával azonban bővítve. A5 hitludományban, különösen ennek 
egyik részében, a’ kegyeletiben, következőket ir ta : 1) „Institutiones 
Theologiae dogmaticae“  IV. könyv Budán 1810. 8. 2) „Institutiones 
Theologicae“  Pesten 1815. 8. 3) „Institutiones Dogmaticae“ VH. 
könyv. 1815. 8. 4) „De sorte parvulorum ante susceptum Baptis
mum vita hac ereptorum disquistio.“  Budán 1813. 8. 5) „Persecuti
onum primis Ecclesiae Christianae temporibus, adversus fideles susci
tatarum causae disquisitae“ Pesten 1815. 6) „Tabulas veteris ac no
vi foederis rite interpretandi lex suprema illustrata“  Pesten 1815. 
8 7) „Tabulas veteris ac novi foederis interpretandi lex catholica 
adversus Interpretis anonymi argutias vindicata“  Pesten 1&16 8. 8) 
„A 3 kisdedek3 vallásbeli oktatása“ Posony 1790. 8. 9) „A3 sz írás
beli történetek mind a3 két Testamen*om szerint“  Budán 1809. 8. 
10) „A3 Tolerantia , vagy is a3 vallásbeli türödelem“ Pesten 1812. 
8. 11) Lehet-e, van-e egyedül üdvözítő EUlesia? Ha lehet, és van, 
hol van, és mellyik az“ ? sat. 1822. 8. 12) „In vindicias Jahnianas 
animadversiones“ Győr 1822. 13) „Institutiones theologicae ac Dog
maticae“  Vili. rész. Harmadik kiadás Bécsben 1819—20. 8. 14) 
„Praecipua Religionis Christianae capita illustrata“  Budán 1833. 8. 
15) „Matrimonium ex instituto Christi Domini illustratum“  Budán 
1833. 8. 16) Sacramentum ac Sacrificium Eucharistiae“  Két rész 
Budán 1833. — 17) , ,Principium Fidei , seu Examen rationalism!“ 
Budán 1835 8. 18) „Officium Rakoczianum“  Budán 1806. 19) „Pest 
szabad kir. városa főtemplomában tartatott beszédek“  IV. Rész I. 
Budán II. 111. IV. Pesten 1809. 8 20) y,Makula nélkül való tükör“ 
Budán 1805. 4. 21) „Szentek élete“  Budán 1813. 8 22) „Dicső 
sz. Anna élete“  Budán 1814. 8. 23) „Áhitatos imádságok és éne
kek“ Budán 1806 12. 24) „Liliomkert. Imádságoé könyv“ Meg-



vatorianus szerzetes, Iíopácsy József herczeg-prímás, 
Kosztolányi Sándor sz. Ferencz rendi szerzetes, Kovács 
Ágoston szinte sz. Ferencz rendi szerzetes, Kovács József 
dadi plébános a’ győri megyében, Kovács Mátyás pes· 
ti bír. egyetemi tanító, később egri kanonok, Körmö- 
czy Imre pesti kir. egyetemi tanító ’s nagyváradi ka
nonok, Krammer Ferencz észt. kanonok, hittnd. dr. ’s 
egykor tanító, nyitrai főesperes és titeli prépost.

b) F o ly ta tá s  L—Z.
Leznyánszky András nagyváradmegyei áld. pap, Lim- 

bek kér. János székesfejérmegyei pap, lyceumi taní
tó, Májer József esp. és sz.fejérvári pleb. később kano
nok, Majláth Antal pápóczi prépost, győri kanonok, Ma- 
lejka József sasvári segédpap, Mollik Tóbiás sz. Be-
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jobbított kiadás. 1807. Budán 8. m. 25) ,,Lelki fegyverház“  Iniád- 
ságos könyv. Megjobbitott kiadás. 1808. Budán 8. 26) „A9 Gond
viselésről: midőn az ellenség határúikhoz közelítene“  Pest 1795 8. 
27) „Viszontagságink okairól és eltávoztatásokról, ellenség által szó- 
rongattatásunkkor“  Pest. 1795. 8. 28) „A9 Jubileumi búcsúról en
nek tartása alkalmatosságával“ Pest 1795. 8. 29) „A9 keresztény 
hazaíiságról“  Pesten 1796. 8. 30) „Az alamisnálkodásrol“  1799. 8.
31) „Sz. István első magyar királynak dicsőítése“  1801 Budán 8.
32) „A* keresztények czéljáról Nagy Asszonyunk ünnepén“ Pest 
1800. 8. 33) „Nagy Asszonyunk jeles érdemii erkölcseiről“  Budán 
1804. 8. 34) „A5 keresztényi jóltévőségről“ 1805. 8. 35) ,,Az em
beri méltóságról“  1806. Pest 8. 36) „Mi végre valók a* templomok“ ? 
1807 Budán 8. 37) „A9 pesti polgári Ór-sercg zászlója felszentel- 
tetésekor: a“ hivség kötelességéről“  1811. Pest 8. 38) „A9 pesti 
Leopold városi templom felszentelésekor: a9 templom-építés érdemei
ről“  1816. Pest 8. 39) „M. és F. J. Kamánházi László váczi püs
pök emlékezete“  1817. Pesten 4. 40) „N. M. és F J. Kluch Jó
zsef nyitrai püspöknek érdemei“ 1827. föl. Nagy-Szombat. 41) „Nagy 
Mélt. Örményi József urnák gyásztiszteltetése a9 pesti királyi tudo
mányos mindenség által“ Pest 1825. 4 42) „A* keresztény hazafi 
képe: boldogult N. M. Marczibányi István“  1811. 4 Budán. 43) 
„A9 mostani idők szükségéhez alkalmaztatott vasárnapi, innepi és 
alkalmatosságbéli beszédek“  IV. Rész. 1818. Pest. 8. 44) „ Mária 
Krisztus urunk annya, Nagy Boldog asszony“ Pest 1832. 8 45) 
„Urunk Krisztus Jézus halottaiból feltámadásának taüuságai-“  Hus- 
vét napján Pesten“ 1838. Trattner Károlyinál 4r. 12. 1. Kiadta a9 
pesti károsodottak javára 46) „Egyházi fejtegetések mostani szük
ségekre nézve“ Pesten 1841. 8r. 35. 1 47) „A9 vegyesházasulan
dók szabadon egye/.kedhetése gyermekeiknek religiói neveltetésük 
eránt“  Pesten 1814. 8r. 15 1. Beiméinél.
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nedek rendi szerzetes, a' szerzet eltöröltelóse után győ
ri megyei pap és kir. taniró, Mráz Mihály pest-rhokuái 
pleb., Nagy Ferencz veszprémi kanonok, Nagy János 
szanyi pleb. fordította Brancadoro Caesár nizibi érsek
nek VI. Pins romai pápa fölött tartott, ’s 1799. Velen- 
czében deák nyelven mondott beszédét, Negyedes Pál győ
ri megyei pap, Németh Mihály sövényházi pleb. és al- 
esperes, Oszvald Ferencz esztergom érsekmegyei, ’s 
kir. professor az egyetemnél ’s nagyváradi kanonok, 
Pakróczy János vályi káplán, később adonyi pleb. ales· 
peres, Prényi Imre báró bácsi püspök, esztergomi kano
nok, Pottyondy Rafael paulinus szerzetes, Rácz András 
esztergomi káplán, Rndnay Sándor prímás esztergomi 
érsek, Scitovszky János pécsi püspök, Somogyi Károly 
észt. megyei áld. pap, a’ Rel. és Nevelés szerk., Spa- 
nyik Glycer kegyes rendi szerzetes, Sakácsi Vitus mi
norita, tnri kath. lelkész, Szalay Imre veszprémi kano
nok, előbb kir. egyetemi tanító, Szaniszló Ferencz ez. 
püspök nagyváradi kanonok, Szaniszló József szomb. áld. 
pap, a* növ. papságnak lelkiekben igazgatója, Szeder 
Fábián sz. benedekrendi pap, Szent-Gályi Ágoston pau
linus , Báró Szepessy Ignácz pécsi püspök, Szepessy 
Alajos nváradmegyei áld. pap, Szigly Károly ráczkevi 
pleb. és alperes, Szilasy János szombathely, m. a’ pesti kir. 
egyetemnél lelkipászt. tanítója, Thezarovich Gábor nvá- 
radi kanonok, Török Imre sz, Ferencz rendi szerzetes, 
Tulok Gábor egri ez. kanonok és pleb., Tulsiczky And
rás zempléni esp. sárospataki pleb., Ugróczy Ferencz ke
gyesrendi szerzetes, Vas László kir. egyetemi tanító ’s 
nagyváradi kanonok, Vekerle Gottfrid sz. Benedek rendi 
szerzetes, Velikanovich János capistranus szerzetes, Ver
seghy Ferencz egykor paulinus, utóbb észt. érsekme
gyei pap, Vezerle Ignácz veszprémi lyceumi tanító, Ve- 
zerle Gáspár esperes és harsányt pleb. az egri megyé
ben, Vida Incze kegyes rendi szerzetes, Vittmann József 
észt. m. pap, posonyi kápt. káplánja, Zabka Márton ri
maszombati plébános, rosnyói ez. kanonok, Zsihovics Fe
rencz budavári káplán, ’slb. Ohajtánk ugyan, mennyire



legalább elöltünk ismeretesek, a’ hitludomány körüli író
kat , ’s azok munkáinak jegyzékét is, e’ czikkben elso
rolni. De a’ kiállítási költséget tekintve, saját erejűnk
ből elégtelenek lévén , ez oknál fogva sokakat érintet
lenül elmellözni kénytelenek valánk.

14. Történettudomány.,
A’ történettudományi irodalmat, és ennek körébe 

tartozó segéd tudományokat, kővetkező irók gyarapítot
ták jelen században az egyházi rendből: Albach Szanisz- 
ló sz. Ferencz rendi szerzetes irta: „Kurze Geographie 
von Ungarn.“ Pest 1834. 8 r. „Kurze mathematische 
physische und politische Geographie.“  Egy táblával 
Pest 1834. 8 r. Alber nép. János kegyes rendi szerze
tes irta: „Dissertationes in selecta argumenta Historiae 
Eccl.“  Pesten 1820. 8 r. Bitnicz Lajos szombathelyi lyce- 
umi tanító irt: „A’ Vas-és Szalavármegyei tótokról.“ ,,A’ 
Szombathelyen kiásott régiségekről.“ ,,A’ Szombathelyen 
felásott romai régiségekről.“  Holla Márton kegyes ren
di szerzetes irta: „Primae lineae historiae universalis.“  
IH. könyv 1830. Pesten 8  rét kiadás. I. Világkezde
tétől a’ nép vándorlásáig. H. Népvándorlástól Amerika 
feltalállásaig. III. Ez időtől legujabbkorig. Az első kiadás 
1798. a* második 1820. Kolosvárott történt. Cherier Mik
lós János nagyszombati tanító, utóbb posonyi kanonok 
irta: „Institutiones Historiae Ecclesiasticae N. et V. F.“ négy 
rósz. Pesten 1840- 1 . 8 r. I. 520. II. 360. 111. 516. IV. 
378. Csevapovich György capislr. provincialis irta: a) 
„Recensio observantis minor provinciae S. Joann, a Ca
pistrano per Hung. Aust. inf. et Slavoniam extensae com
mentariis ethnol., Philol. statist. Geogr. Hist, illustrata.“  
Budán 1830. 8 r. 6 6 6 . 1. egy földabrosszal, a’ szerzet 
kolostorait mutatóval. Ezen munkát kegyes volt József 
orsz. nádora pártfogása alá venni, b) „Synoptico memo
rialis Catalogus observantis minor. Provinciae S. Ioannis 
a Capistrano.“ Budán 1823. 8 r. 372. 1. egy mappával. 
Czticzor Gergely sz. benedekrendi szerzetes irta: „Hu
nyadi János viselt dolgai Engel és Fessler után.“ Bu

As egylt· rend αχ Irodalom kSrAl· 19· Kúid, 475



476 Anns tri· Ι4 Α ···1&·.

dán 1832. I2r. javítva. Decani István biszlriczi plébános 
leírta Bisztricz városnak Basta György hadvezér állal 
1602. febr. 22. végbevitt ostromoltotását. Közölve van 
Hormayrnak „Archiv“-jében 1823. 454. 470. 497. 1. 
Dercsik János ez. püspök 's kanonok irta: „Sermo dum 
R. Universitas Hungarica Bissexlilem memoriam natali 
suo Petro Pazmán. . .  celebraret.“ Budán 1836. 8 r. 1 1 6 . 
I. Jeles történeti adatokkal bővelkedő munka. Dóczy Jó
zsef cziszlerczita szerzetes irta: „Európa tekintete jelen
való természeti, miveleti és kormányi állapotában.“ Bécs- 
ben 1829. 12 kötet 8 -r. Dugonics András kegyes rendi 
szerzetes irta: „Romai történetek.“ Pest 1800. 8 r. 475
I. „A’ magyarok uradalmaik mind a' régi, mind a' mos
tani időkben 14 rézre metszett paizsokkal.“  Pest 1801. 
8 r. Egyed Antal apát földvári plébános ir ta : „Bonykád 
mezővárosának leírása.“ Fejér György kir. tanácsnok, 
nagyváradi kanonok, történetet tárgyaló számos munká
kat adott ki: 1) „De ortu et progressu Academiae Re
giae Jaurinensis.“ 2) ,,A’ magyar őseink eredetéről, és 
hajdani lakhelyükről.“ Pesten 1825. 8 r. 3 )  „Kálmán Ma
gyarország királya, I. Geysa, 's nem sz. László kirá
lyunk fia volt.“ Pest 1826. 8 r. 4 ) „Béla királynak név
telen jegyzője II. Béla király jegyzője volt.“  Pest 1827. 
8 r. 5 ) „Egy okleveles gyűjtemény hasznáról és szük
ségéről hazánkban.“ 1828 8 r. 6 )  „Decretum Andreae
II. authenticum, quo Regnum Hungáriáé Anno 1222. con
stituit, detectum et illustratum.“ Budán 1829. 8 r. 7 )  „In
troductio in codicem Diplomaticum Hungáriáé.“ Budán 
1829. 8 )  „A ’ rubenbergi 's evenbergi herczegház Bra- 
bantiában, Árpád fejedelmünk férfiúi ágából származott-e?“ 
Pest 1829. 8 r. 9 ) „Mostani és régi Geographiai Lexi
con.“ V. Darab. Pest 1 8 17— 18l8 . 8 r. 10) „Szabad 
kir. Fejórvár városának régiségei és esmeretei.“  1818. 
8 r. 1 1 )  A' tihanyi Apáturság és Balaton tavának uta- 
zásbeli bővebb ismertetése.“  Pest 1821. 8 r. 12) »»A* 
óvári fő herczegi gazdaságbeli intézeteknek, 's a* kis
mar tonyi, fraknói 's eszterbázi jeléssógeknek leírása.“  
Pest 1822. Sr. 13) „Szabad kir. Győr városának meg



ismertetése.“  Pest 1820. 8 r. 14) „Az ó-budai régi ma
radványok Romai Hófördök düledékei-e ?“ 1829. 15) 
„Molnár János, szepesi kanonok érdemekkel tellyes é- 
lete leírása.“ 18 l9 . 16) „Köszeghy Rajnis József, Ma
gyar Poétának élete ’s munkái.“ Pesten. 17) „Miller Ja
kab kir. tanácsos *s a’ Széchényi-nemzeti Museum elöl
járójának élete ’s irt munkái.“ ugyanott 1822. 18) „Ver- 
Seghí Ferencz viszontagságos élete ’s Poétái ’s Gram
matical érdemei.“ Ugyanott 1824 19) „Diplomatum notio, 
momentum, collectiones domi nostrae, tum foris, ac pu
gnae diplomalicae.“ 20) „Decretum originale Andreae 
II. quo regnum Hungáriáé A. 1222. constituit.“ 21) 
„Gentium, quae Hungáriám accoluerant, notitia diploma
tára, memoria item Leopoldi Principis a Kollonicz, qui 
Diplomalicae nostrae fundamenta iecit.“ 22) „Praelato
rum de republica utraque merita.“  23) „Regiminis An
dreae II. vulgo Jerosolymitani, conspectus.“ 24) Histo
ria regni sub Bela IV. diplomatica, fontibus indicatis.“  
25) „Breue, sed inclytum Stephani V. regimen.“ 26) 
„Res regni deieclae Ladislao, vulgo Chuno, regnantae.“
27) „Gabrielis Heuenesii Manuscriptoium notificalio.“
28) „Principum, Ducum, Baronum, comitum, Magistro
rum ac Jobbagionum origo domi nostrae nomenclatio.“
29) „Andreas III. si adiuncta sivissent rex optime me
ritus.“ 30) „Stephani Kaprinai de re diplomatica me
rita“ 31) „Rectum Diplomatum usus Codicis Diplo
matic!.“  32) „Codicis Diplomatic! subsidiarii moderni ac 
pristini.“ 33) „Archiua, quae Codici Diplomatico eden
do patuerant.“ 34 ) „Memoria Stephani Katona, doctrina 
et scriptis clarissimi.“  35) „Caroli Roberti fortunae, ac 
character.“ 36) „Jazonum nostrorum origo, et liberta
tes diplamatibus illustratae.“ 37) „De ortu, ac natiuita- 
te Joannis de Hunyad.“ 38) „Primaeui regni Hungá
riáé limites genuini.“ 39) „Memoria Josephi Koller scrip
toris Diplomatic!.“ 40) „Ludovici I. regis Magnitudo.“  
41) „Constitutio regni Hungáriáé primaeua e diplomati
bus.“ 42 ) „Dalmatiae cum Hungária nexus.“ 43) „Gal- 
liciae ac Lodomeriae cum Hungária nexus.“  44) „Sta-
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las edacationis ac rei litterariae primaenae asque A. 
1400.“ 45) „Res regni Maria ac Sigismundo regnanti
bus conuulsae.“ 46) „Comitiornm regni, qualia vsque 
1400 fuerant, notitia.“ 47) „Archontographia regni Hun
gáriáé.“ 48) „Domus regnantis Austriacae, triplex etiam 
per sexum foemineum cum Arpadianis nexus.“ 49) „In
diculus Numismalicus Hungáriáé.“ 50) „Calendarium ge
nerale ac speciale usque A. 1400. quod in Hungária 
obtinuit.“ 51) „De auilis Magyarorum, Chunorum, Ja* 
zonumque Hungáriáé accolarum sedibus, et initiis.“ 52) 
„Dissertationes in res Hungáriáé veteres Historito-Cri- 
ticae“ 53) „De peregrinis Magyarorum nominibus, aui· 
tarum sedium indiciis.“ 54) „Reflexiones in scriptores 
nouos rerum veterum Hungaricarum Historico-criticae.“  
55) „Aborigines et incunabula Magyarorum et gentium 
cognatarum, Pontici, Pontus.“ 56) „Cioatiae ac Slauo- 
niae cum regno Hungáriáé nexus ac relationes.“ 57) 
„Commentarii Historici de Bosniae, Seruiae, ac Bulgáriáé, 
tum Valachiae, Moldauiae ac Bessarabiae cum regno 
Hungáriáé nexu.“  58) „Aulhentiaet vis probandi Diplo
matum.“ 59) „Primitium rerum Hungaricarum imago et 
fortunae.“ 60) „Jus, ordo legitimae in regno Hungáriáé 
successionis primitiuae.“ 61) „Jura Maieslatica regum 
Hungáriáé, eiusque emblemata.“ 62) „Destitutionis re
giae discrimina.“ 63) „Status aerarii publici in regno 
Hungáriáé.“ 65) „Comitatus et Comites prouinciales reg
ni Hungáriáé.“ 6 6 )  „Status militiae, seu internae, ex- 
ternaeue securitatis praesidium, in Hungária.“  67 ) „Ne
xus domus Habspurgico-Auslriacae cura regno Hungá
riáé.“ 6 8 ) „Genus, incunabula, et Virtus Joannis Coru- 
ini de Hunyad, Gubernatoris regni Hungáriáé.“ A’ pes
ti kir. egyetem történetét 1835. Budán adta ki. 4r.-ben; 
a' „Codex Diplomalicus“-t, hazánk okleveles gyűjtemé
nyét, pedig negyven kötetben csüggedetlen munkával 
1829— 1844-ig. Ezen gyűjteménynek hazánk történetét 
illetőleg megbecsülhetetlen értéke vagyon. A’ londoni 
és pélerváradi könyvtár nem régen ezen munkának bir
tokába kívánt jutni, midőn ellenben hazánknak egyik



megyéje, csak azért, mivel papi egyén által szerezte 
tett ’s adatott k i, a* megye könyvtára számára, noha 
pedig az már több kötetnek birtokában vala, azt foly
tatólag meg nem szerezni, ’s a’ kiadónak visszaküldeni, 
egy indítványozó szavára, dicsőségének tariá. Továbbá 
Magyarország történetéhez bevezetésül kiadá Fejér e’ 
cziraü munkál: „Regni per Hungaros in Europa stabiliti 
rationes disquisilae.“ Budán 1845. 8 r. Legújabban pedig 
a’ magyar anyaszentegyház történetéből máraz első köny
vet kiadá. Ferenczy Zsigmond Jákó, pannonhegyi sz. Be
nedek rendi pap ’s a’ posonyi kir. akadémiában magyar 
nyelv és irodalom rendes tanítója irta: „Adalék honi 
nyelvünk ’s irodalmunk történetéhez/* Posonyban 1844. 
8 r. Fridrichovszky József egri m. pap irta: „Narratio 
calamitatum, quas Galliae Presbyteri passi sunt in vado 
insulae Aquor in oris maritimis Santonum ad Guyanern 
damnati/* Kassán 1804. 8 r. FuxhofFer Damián sz. Bene
dek rendi szerzetes, Veszprém megyében aszófői pleb. 
és füredi esp. irta: „Monasteriologia Regni Hungáriáé** 
mellyben a' magyarországi szerzetes kolostorok eredetét 
’s viszontagságait bő tudománynyal előadja. Veszpr. 1803. 
p. I. 264. és II. 301. Gaál József sz fejérvári lyceumi 
tanító, utóbb zsámbéki pleb. esperes, végre fejérvári ka
nonok irta : „Historia Religionis et Ecclesiae Christianae 
Prolegomena.“ Székesfejérvár 1808. 8 r. Gegő Nice- 
phor sz. Ferencz rendi szerzetes irta: „Magyarország 
rövid földleírása.“ Pest 1834. 8 r. Fordítva van Albach 
Szaniszló német munkája után; irt a’ moldvai magyarok
ról is egy munkát. Guzmics Isidor bakonybéli apát, a’ 
régiség gyűjtésében ’s nevezetes kéziratok fölkeresésé
ben dicséretesen fáradolt. A’ tihanyi codex-et lemásol- 
lalván, a’ magyar nyelv emlékekben leendő kiadás vé
gett, a’ m. t. társaságnak ajándékozá. Hohenegger Lő- 
rincz győri kanonok irta : „Necrolog Sr. Eminenz des... 
Fürsten AI. v. Rudna.“ Bécsben 1833. 8 r. Jeles érteke
zéseket közlőit továbbá báró Hormayr József cs. kir. 
tanács, udv. ’s házi titoknok, ’s birodalmi történetírónak 
„Archiv für Geographie, Historie Staats- und Kriegs-
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Kunsl“ czimü ’s 1810-ben megkezdett folyóiratában. Hollók 
Imre rosnyói tisztb. kanonok és tanító irt: a ) ,,A ’ rosnyói 
székes egyháznak viszontagságairól“  1830. b) „Azon ma
gyar királyfiakról, a’ kik még atyjok életekben megko
ronáztalak “  1830. c) „Conamina Regum Apostolicorum 
de Augusta Domo Austriaca natorum ad felicitandam na· 
tionein Hungaram impensa.“ Posony 1833. 8 r. Ajánlva 
Scitovszky János rosnyói püspöknek. Horányi Elek ke
gyes rendi szerzetes irta: „Scriptores Scholarum pia
rum.“ két rész Budán 1809. 8 r. Horváth János rudinai 
apát, veszprémi kanonok, később székesfej érvári püspök 
irta: a) Hahoti apátság emlékezete.“ 1 8 l8 . b)„Egyházi 
kormány történetei a’ magyarokká lett tartományokban 
a’ IX. 's X. században.“ 1819. Horváth Mihály váczi m. 
*s a’ tudós társ. tagja irta: ,,A’ magyarok története.“  
Pápán 1842. 8 r.

F o ly ta tá s  J—W.

Jordánszky Elek fölszentelt tinnini püspök szászvári 
apát, kiadta: „Magyarországban 's ahhoz tartozó részek
ben lévő Boldogságos szűz Mária kegyelem képeinek rö
vid leírása.“ Posony 1836. 4r. Ugyanez kijött német 
nyelven is. Katanchich Péter capistranus szerzetes, szá
mos munkát hagyott maga után, mellyek közül többek 
életében kiadattak, némellyek holta után, mások azon
ban most is kéziratban vannak. Knaisz Mihály sz. Fe- 
rencz rendi szerzetes irta: „Chronologia Provincialis 
Convenlualium Provinciae Hungáriáé et Transilvaniae 
nunc S. Elisabeth Reginae nuncupatae.“ Posony 1803. 
4r. 416. Kovács Mátyás egri kanonok, még mint tanító 
irta: „Biographie Joannis Hunyady quondam Regni Hun
gáriáé Gubernatoris.“ Eger 1818. 8 r. Kreznerics Fe- 
rencz szombathelyi kir. oktató, utóbb véghi pleb. kiadá 
e' mnnkát: ,,A’ Császárok,“ görög nyelvből második 
Juliánus Császár után. Posony 1 8 0 6 . 8 r. 310., a* végén 
„Diploma Viti Nitriensis Episcopi.“ Ugyanő nagybecsű 
ásvány, pénz és egyéb régiségeket gyüjtvén, ezekről 
három kötetben, széles tudománynyal értekezett, 's köny-



Veit, régiségeit, ’s kéziratét gr. Teleky József 4,000  
váltó ftoa megvevón, azokat a’ ni. tud. társ.-nak ajándé
kozta. — Az elsó munka, melly 1 8 0 8 -ban latin nyelven 
készült, áll 148 lapból, és tárgyalja a’ magyar és erdély- 
országi pénzeket, különösen 30 királytól ’s fejedelemtől; 
őszvesen 467. db. A’ második munka, melly két kötelet 
foglal magában, (I. 561. II. 480. 1.) készült 1819-ben 
tárgya régi romai pénzek, nevezetesen 8  arany, 451 
ezüst és 4757 réz, ’s őszvesen 5216 darab. Ezeken kí
vül különféle nemzetek pénzei, mellyek még osztályozva 
általa nem voltak, 7268. db. — 898. gipsznyomat’s egyéb 
nevezetességek , mellyek gyűjtésével életében fáradott· 
Krobof h János nyitr. kanonok irt jeles értekezést Ma- 
gyaro rszágnak hajdani iskoláiról *s academiairól, Budán 
1830. 4 -rét. Lányi Károly észt. érsekm. pap, lyceumi tanító 
irt több történeti pályamunkát. Mangin Károly czisterczi r. 
szerzetes irta: „Notitia ordinum Equestrium, qui nunc flo
re nt“ Pesten 1837. 8 . Németh János szombathelyi kanonok 
elő bbtanitó irta: a) „MemoriaTypographiaruminclyti Regni 
Hu ngariae et Magni Principatus Transsylvaniáé“ 1 8 l8 . 
8 r* b) „ Í z  első könyvnyomtató műhelyről Magyaror- 
sz gban a’ mohácsi veszedelem után“ közölve van a’ 
Tud. gyűjt. 1817. 8 . köt. Painlner Mihály ez. püspök 
és a’ győri ludm. kér. igazgatója irta: Pray György 
nagyváradi kanonok életét, tudományos fáradozásait. Ki
jött Budán 1805. a’ Syntagm. Historicum-hoz csatolva. 
Nagybecsű kéziratokat is hagyott maga után, mellyek a’ 
kir. egyetem könyvtárában őriztetnek; életében pedig Svo- 
rónyivel többeket közlőit, mellyek ez átal adattak ki. 
Pásztory György székesfejérmegyei áld. pap, utóbb isz- 
kaszentgyörgyi pleb. irta: „Flavius Józsefnek a’ zsidó 
háborúról és Jerusalem végső puszlulásárul irlt Históriá
jának foglalattyá“-t, megjelent Székesfejérvárott. 1820. 
8 r. Pray György nagyváradi kanonok irta: a) „His
toria Regni Hungáriáé.“ Három rész, Budán 1801, 
8 r. I. CL IV. és 333 II. 646. III. 598. b) „Epistolae Proce
rum Regni Hungáriáé“ Posony 1806. 8 r. c) „Syntagma 
Historicum de sigillis Regum, et Reginarum Hungáriáé“
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Budán 1805. 16. rézre metszeti táblákkal. .Ezen munká
nak belső értékét eléggé bizonyítja azon kitűnő mél- 
tánylat, mellyben az állal részesült, hogy boldogult 
József nádor, Praynak egyéb igen becses kéziratait 
annak örököseitől kiváltván, tulajdon könyvtárába föl
vette, ezt pedig ki is adatni rendelte. ') Putz Antal bal- 
lonyi plébános irta: „A’ keresztes badaknak rövid leírá
sa“ . 1 8 1 6 .8r, 168. Pyrker János-László egri patriarcha- 
érsek, mint az Auslriában létező cziszterczi szerzetnek 
praelalusa, eme nevezetes munkát, előszóval megbővilve, 
újólag kiadta: „Hanlhalerí Recensus Diplomalico-Gene- 
ologicus Archivi Campililiensis“ Bécsben 1819. Schön- 
visner István nagyváradi kanonok egyetemi könyvtárnok, 
kiadta Praynak írásaiból: a) a' lonebb említett „Syntag
ma Hisloricum“-ol Budán 1805. 4r. 16. különbféle rézmet
szettel ékeskedő táblával, b) „Not ilia Hung, rei nurna· 
riae“ Budán. 4r. c ) „Catalogus numorum Hungáriáé et 
Transsilvaniae Institnli nationalis Széchényiánae.“  Pest 
1807. 4r. d) „Compendium Antiquitatum Graecarum“ 
Budán 1814. 8 r. e) „Compendium antiquitatum Roma
narum“ Budán 1815. 8 r. Simonchich Incze kegyes rendi 
szerzetes irta: „Dissertatio Diplomatico Numismatica de 
Florenis et Denariis Corvinianis 1478.“ Simonyi Pál sz - 
fejérvári nprép. irt Székesfejérvár legrégibb nyomai
ról , annak nevéről, fekvéséről és terjedelméről. Spa- 
nyik Glycer kegyes rendi szerzetes irta: a) „Compen
dium Historiae Regni Hungáriáé ab origine Gentis usque 
ad nostra tempora“ Pest 1816 8 r. az ötödik kiadás 
után magyarra forditlatott, ’s megjelent Pesten 1832—3. 
Szabó alam. János pesti kir. egyel, tanító irta: a) „Ol
dallapok ns Zalavármegye fölírásához“ Pest 1841. n8 r. 
111. 1. b) „Észrevételek ns Zolyommegye 1841-diki 
aug. 25-kén hozott határozatára“ Pesten 1841. 8 r. c) 
„Fölvilágosító jegyzetek nemes Borsod megyének 1841- 
dik évi kisasszony hava 9-kén költ körlevelére“ Pest 
1843. 8 r. Mindegyik jeles történeti adatokkal bővelke-

0 Egyébiránt Praynak még számos munkái vannak , de itt csak azok 
emlitvék, mellyek jelen században láttak napvilágot.



dö munka. Szeder Fábián sz. benedekrendl szerzetes irt: a' 
„Palóczokról.44 Szent-Györgyi Gellórt remete sz. Pál rendi 
szerzetes, forditá Cornelias Naposnak, a' jeles hadivezé- 
rek életéröl szólő munkáját, Pesten 1817. 8 r. 202 1. Szer
dahelyi György-Alajos váczi kanonok, kiadta szent Ist
vánnak a' veszprémi apáczák számára adott görög okle
velét, jegyzetekkel 1 8 0 8 . 8 r. Szilassy János szombat
helymegyei áld. pap, kir egyetemi tanító irta a) „Mas- 
silon clermonti püspök életrajzát.*4 b) „Kreznerics Fe- 
rencz életét“  Pest 1832. 8 r. Szvorényi Mihály bahóti 
apát keszthelyi plébános irta: a) „Synopsis Critico-Hi- 
storica Decretorum Synodalis pro Ecclesia Hungr. Ca
tholica editorum.“  Veszprém 1807. 8 r. b) „Dissertatio 
Critico-Hislorica de duplici incolatu Coenobitico Beatae 
Margaritae Belae IV, Regis Hung. Filiae“  Veszprém. 
1 8 0 8 .8r. c) „Dissertatio Historica de Albensi Custodialu.“  
Veszprémben 1809. 8 r. Irt „Amoenitates“ czim alatt 
magyar egyházunk történetét illető jeles munkát több 
füzetekben, egyéb munkáit életirásában olvashatni. ') Vas 
László nagyváradi kanonok irta: a) „Institutio Historiae 
Eccles. novi Foederis, Τ. I. Introductio.“  Pesten 1828. 
8 r. b) „Demosthenes és Cicero.“ 1833. c) „Az egy
házi birodalomról.“  d) „A1 magyar zsidó zsinatról, melly 
1650. Magyarországban tartatott.“ e) ,,A’ cath. religio 
állapotáról az éjszakamérikai köztársaságban.“ Virág 
Benedek remete sz. Pál rendi szerzetes, ntóbb kir. tani* 
tó irta: a) „Különös leczke a’ szűz Mária képéröl a' 
magyar aranyon.“  Pest 1804. 81·. b) „Második András 
arany Bullája, melly 1222. észt. költ.44 Pest 1805. 8 r. 
c) „Két elmélkedés Fleury Klaudius apátur egyházi 
Históriájából.“ Budán 1806. 8 r. 180.1. Kiadta két könyv
kén hazánk történetét, „Magyar századok“ czim alatt 
Budán 1816. 8 r. Winkler Engelbert czisterrzi rendi szer
zetes ir ta : „D e Conciliis occumenicis.“ Pest 1827. 8 r.

15. Bölcsészettudomány.
A’ bölcsészet-, és annak körébe tartozó tudomá

nyokat, az egyházi rendből, jelen században kővetkező

As egyh. rend s s  Irodalom klrüL 10. id w L  4 3 3

') Tud Gyűjt. 1818. 7. köt.



484 A niztrl· IdAizzkn·

írók gyarapították: Breslyenszky Béla tihanyi apát, előbb 
kir. tanító, irta: „Elementa Arithmeticae generalis, sen 
Algebráé.“  Győr 1824. 8 r. Chabicsovszky György ka
locsai érseki megyében bikicsi plébános irta: „Apiarius 
sysleroaticus, sen nova apum culture.“ Kalocsán 1800 8 r. 
Endrödy János kegyes rendi szerzetes, ’s tábori pap ir
ta: a) „Csak egy két szó erkölcsi megvesztegetésünk
ről.“ Pest 1803. 8 r. b) „Az embernek boldogsága ki
fejtegetve a’ józan bölcselkedésnek s e g é d s é g é v e lH á 
rom könyv Pesten 1806. 8 r. Fejér György kir. tanító 
nagyváradi kanonok irta.: 1) „Anthropologie, vagy is: 
az ember esmértetése.“  Budán 1807. 8 r. két részben. 
2) „Az ember kimívelletése.“ Pesten 1809. 8 r. 3 ) „Az 
ember kiformáltalása, gondolkodó erejére n ézv e , vagy 
is :  a’ közhasznú logika.“  1810. 8 r.Pesten 4) „Az álom
béli látások, és eleveérzések (Ahndungen) fejtegetése.“
1817. 8 r. Pesten. 5) „A’ tudományok Eneyclopediája 
rövid rajzolatban.“ Két rész. 1818. 8 r. Pesten. 6 )  ,,A’ 
dohány-termesztésről ’s annak elkészítéséről.“  1790. 8 r. 
Posonyban. 7) „Oktatás a’ pamuktermesztésről Laslririe 
szerint.“ 1810. 8 r. Bndán 8 )  „Oktatás a’ gyümölcsfa ne
velésről.“ 1812. 8 r. Budán. 9) „Oktatás a’ jávorfa le
vélből való ezukor csinállásról.“ 1 8 12. 8 r. Budán. 10) 
„A’ Bogati jeles fabrika. — A’ palotai posztó fabrika.“
1818. 8 r. 1820. 8 r. u. olt. 11) „Ember nemesítés, vagy 
a’ természeti erkölcs tudomány.“ Pest. 1842. 8 r. E’ tu
domány körül még több munkát is irt Fejér. Guzmics 
Isidor babonybéli apát irta: ,,A ’ nyelvnek hármas befo
lyása az ember emberisitésében, nemzelisilésében és ba- 
zafmsilásában.“ 1822. slb. Hanák kér. János kegy. r. 
oktató irta: „Természet rajz eleme.“ 1844. 8 r. Hegyi 
József kegyes rendi szerzetes irta: „Cicero kiválogatott 
lev e le i, mellyeket a' tanuló ifjúság hasznára magyar 
nyelvre fordított, ékes deák mondásokkal megtoldott, és 
példák által követésre alkalmaztatott.“ 1804. 8 r. Imre 
János egyetemi tanító irta: 1) „Amicum foedus rationis 
cum experientia, seu Philosophia, crisi recenlissima de
ducta.« Pert 1818—24. 2) „A’ bölcselkedés.“ 3 )  „Az



iíjo magyar bölcselkedö.“  Pest 1830. 8 r. KáldyÁdám 
plébános irta: „Unser Sonnensystem nach mathemati
schen, physischen and chemischen Grundsaetzen, mit 
2 grossen Tafeln/* Bécs 1825. 8 r. Hiénák Narcis sz. 
Ferencz rendi szerzetes és Alvinczy ezredének tábori 
papja, irta: „Napnyngoti Tördel élek, vagy is: a’ mái Fi- 
losofuiok eszeskedéseivel egybevetett józan elmélkedé
sek . .  . világra bocsájtá P. N. K. k. Pest 1800—1 8 r. 
Ktohammer Ferenrz kegyesrendi szerzetes, zágr. acad. 
tanító irta: „Theoria aequationum primi et secundi Gra
dus.** 1801. 8 r. 122. Kmeth Dániel kegyesrendi szer
zetes irta: „Observationes Aslronomicae.“ Budán 1821. 
4r. „Astronomia popularis** 25 figurákkal. Budán 1823. 
Sr. XIV. 383. 1. Laszkalner Antal veszprémi kanonok 
irta: „A* társaságos életet jól elintézni tanító politika- 
erkölcsi rendszabások.** Deákul és magyarul Pest. 1824. 
8 r. „Értekezés a’ könyvolvasásról“ Pesten 1832. 8 r. 
60. 1. Mitterpacher Lajos apát kir. tanító irta: „Unter
richt über die Maulbeerbäume und Seidenrapenzucht.** 
Budán 1805. 8 r. Ezen munka magyar, rárz, tót, oláh 
slb. nyelvekre is lefordiltalott. „Tractatus de Viliscultu- 
ra.“ Bécs 1808. 8 r. kélrész 1. 474. és táblák. II. 644. 
és lábl. Pap László szomb. m. áld. pap irta: „Aevi Ge
nius.“  Szombathely 1830. 8 r. Pasquich János zágráb- 
megyei kir. tanító ’s csillagász, a' már említetteken kí
vül , e ’ században még a’ kővetkező munkákat irta: 
„Elementorum Astronomiae sphaericae calculatoriae Ele
menta** két rész. Bécs 1811. „Anfangsgründe der ge- 
sammten theoretischen Mathematik.** két rész. Bécs 1812 
— 13. „Tabulae logarilhmo- trigonometricae.** Lipcsében 
1817. Irt még több hason tárgyú munkákat is. Pucz An
tal plébános irta: I) „A’ Teremlőnek esmérete és sze
retető a’ Teremtmények visgálásából.** Pest 1807. 8 r. 
XVI. 260. 1. Németből Mutscheller Sebestény után 2) ,,A’ 
keresztes hadaknak rövid leírása.“ 1816. 8 . 168. 3 )  
„Aesthetics , vagy is : széptudományoknak Theoriája.** 
Eberhard után. 4) „A ’ Tudósok és tudományok becséről** 
5) „Kant Philosophiajának fő resiillatumai.“ 1818. 6 )
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„Értekezés az Ördöngösségről.“ Forditá deákból Riegger 
Pál után. P est 1820. 8 r. 7 ) „Az akarat szabadságáról“ 
Ruszék József bold, szűzről nevezett sz. monostori apát, 
veszprémi kanonok, mint a' veszprémi növ. papság ta
nítója irta: „A 1 filosofiának elöljáró értekezései.“  Vesz
prémben. 1812. Sr. „A filosofiának snmmás rajzolatja, 
vagy is: Encyklopediája.“ Veszpr. 1811. 8 r. „A* filo- 
sofiának rövid Históriája.“  Veszpr. 1811. 8 r. 378. 1. 
Schirkhuber Móricz kegyesrendi tanító irta: „Az elmé
leti ’s tapasztalati Természettan alaprajza.“ két kötet: 
1844. Széchy Ágoston Imre kegyesrendi szerzetes ir
ta: „A nevelés és oktatás-tan vázolata az elemi tanítók 
használatára.“ két kötet Pesten 1844 8 r. Szeldmayer 
György debalchi apát, irta: „Bonus usas Logicae in 
materia Religionis.“  Mntzarelli Alfons hires olasz hit- 
tudósnak olaszul irt negyedik kiadású munkája titán, Sá
rospatakon 1816. 8 r. 7. könyv. Sztankovics Miklós ke
gyesrendi szerzetes, váczi lyc. tanító irta: „D e adae
quata numerica Ratione Diametri ad Peripheriam.“  Pest 
1825. 8 r. Tagen János ez. püspök nagyváradi kanonok 
irta: „Quadratura circuli tandem inventa et mathematice 
demonstrata.“  két tábl. Kassán 1832. 8 r. Tittel Pál egri
m. pap, budai csillagász irta: „Observationes astron. in 
specula Caes. Vindob.“ a’ berolini lapokban 1815. Metho
dus technica construendi calendarium ecclesiasticum.“ 
Götting 1816. „Rövid tudósítás a’ budapesti Toronyórák 
igazítása végett.“  Budán 1830. 8 r. Ezeken kívül irt 
még egyéb munkákat is. Virág Benedek remete sz. Pál 
rendi szerzetes, később kir. tanító irta: „AzüdősbKáté, 
vagy: M. T. Cicerónak beszélgetése az öregségről.“ 
Pest 1803. 8 r.

4S6 Amiirla Idéiiakn.

16. Tőrvénytudomány.
A’ törvénytudományt következő írók gyarapították 

munkálataik által az egyházi rendből: Bajzik János ka
locsai prépost irta: a) „Compendium Corporis Juris Ca
nonici.“  Pesten 1836. 8 r. b) „Supplementum ad Com
pendium Corporis Juris Canonici.“  Pesten 1837. 8 r. Che-



Her Miklós a’ nagyszombati érseki lycenmban egyházi 
törvények és történet tanítója, később posonyi kanonok 
irta: „Enchiridion Juris Ecclesiastici.“ Pesten Π. rész. 
1839. 8 r. Csakhamar második és harmadik kiadást is 
nyert e’ munka; magyarra fordítva szinte megjelent Nagy· 
szombatban 1843. 8 r. Gózony György székesfejérme- 
gyei püsp. titoknok irta: „Egyházi törvénykezés Ma
gyarországban.“ Pesten 1841. 8 r Horváth János rudinai 
apát, veszpr. kanonok, utóbb székes fejérvári püspök, 
irta: Verböczi első része II-dik czikkelyének magyará- 
zattya.“ stb. Veszpr. 1820. 8 r.; irt ugyané' tárgyban 
bővebb fejtegetéseket is illy czim alatt; „Hieromizusés 
Dikéofilus levelei.“ Veszprém. 1814, 8 r. Horváth Mihály 
grabai prépost irta: „Notitiae commertialis rei“ fran- 
cziából fordítva. Posony. 1806. Sr. Mráz Mihály pest
belvárosi káplán, utóbb róbhusi pleb. irta: „Országos 
nemes-e a' magyar alrendü pap?“ Pesten 1842. 8 r. 
Roskoványi Ágoston egri kanonok irta: „De primatu 
romani pontificis ejusque iuribus.“  Ágostén 1834. 8 r. „De 
mixtis Matrimoniis“ Két könyv 1843-ban. Szvorényi 
Mihály hahóti apót, keszthelyi pleb. irta: „Jus publi
cum commune et particulare Ecclesiae Hungaricae.“  Két 
rósz Veszpr. 1803. 8 r. Udvardy Ignácz veszpr. egyh. 
jog tanító irta: „Romai kér. katolika Egyházi jogtan.“  
Budán 1843. 8 r. Urbanecz Károly kocsolai pleb. előbb 
Pécseit prof. irta: „Jus Canonicum universum,“ 1814. 
8 r. két kötet.

17. Költészet és nyelvészet.
Ezen tudományokat következők gyarapították iro

mányaik által. Ágoston Antal érmindszenti pleb. irta: 
„Magyar oskola, mellynek tárgya a’ magyar nyelvnek 
anyai természete, és a' magyar szóknak belső értelmek.“  
Nagyváradon 1805. 8 r. Bartók István esztergomi kano
nok és érseki helyettes kiadta: „Magyar Rithmusok“, 
mellyeket irt Beniczki Péter. Posony 1803. 8 r. Benyák 
Bernárd kegyes rendi szerzetes kiadta: „B. Révay Já
nosnak.. Magyar verseié t Bécsben 1820. n. 8 r. Bitnicz
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Lajos szombathelyen lyceomi tanító irta: a )M agyar nyelv
beli előadás tudománya/ 4 Pest 1827. 8 r. b) „Gazdasági 
szótár/ 4 Szombathely 1834. 8 r. Breslyánszhy András 
sósknti pleb. Fejérmegyében, Bernolak Antal érsekuj- 
vári plébánosnak deák nyelven irt tót nyelvtudományát, 
németre fordítván, kiadta Budán 1817. 8 r. Czuczor Ger
gely sz. Benedek rendi szerzetes irta: „Aradi gyűlés, 
hósköltemény öt énekben.44 Pesten 1828. 8 r. „Újítás a' 
nyelvben/ 4 közölve van a' Tudománytár 1834. II. köt. 
Czuppon György szombathelyi kanonok irta: „Promtua- 
rium literaturae Hebraicae theoretico-practicum/ 4 Bécs 
1804. 8 r. X. és 751. Deáky Sigmond ez. püspök tudo
mányok fö igazgatója irta: „Grammatica Ungherese ad 
uso degP Italiani“ Roma 1827. n. 8 r. Vili. 246 1. Der- 
csik nép. János ez. püspök és kanonok irta: „Institutiones 
lingvae Arabicae 44 Bécs 1817. 8 r. 152 1. Dóczy József 
cziszterczi szerzetes irta: „A' sz. földi vándorló az az: 
Leeb Róbert... apátur utazása44Pest 1832. n. 8 r. Döme 
Károly posonyi kanonok irta: „Bonaparte Napoleon meg- 
bukása, vagy Sirvers a' Jakobinismusra.44 Posony 1826.
n. 8 r. 143 1. Kuik Ignácz deák költeménye után ma
gyarra forditá, egyik lapon deákul, másikon magyarul 
adván. Forditá Metasztaziust is. Dugonics András kegyes 
rendi szerzetes irta: „Jolánka. Etelkának leánya44 I. 
könyv Gyulafinak bnjdosásai. Π. A’ karjeli történetek. 
Posony 1803—4. 8 r. 1. 773. II. 772. „Magyar példa
beszédek és jeles mondások44 Szegeden 1820. 8 r. 652 
lap. Egyed Antal apát földvári pleb. ir ta : „Publius Ovi
dius Naso keservei44 öt könyv. Székesfejérvár 1826. 8 . 
158 1. 2 ) „Elégiák levelekben.44 Pest 1831. 8 r. 3 ) „Kis 
énekes könyv/ 4 Székesfejérvár 1834. 8 r. 4 )  Fordította 
Ovidius metamorphosisát is. Fabchich József győri megyei 
pap magyarra fordította Pindarus, Akeus, Zaffo, Theok- 
rit, Ibikus, Anakreon, Bakkilides, Szimonides, Alkman, 
Arkilokust ’s az kegyelmes második Isztmiai Mecenasok- 
nok költségével kiadta/ 4 Győr 1804. 8 r. 368. Le
fordította halála előtt Aeschylust, Sopboolest is, de ezek 
kéziratban maradtak. Euripidest is félig, mit a’ balál be



végezni nem engedett neki. Fejér György n.váradi kanonok, 
irt számos alkalmi költeményeket.1) Guzmics Isidor ba- 
konybéli apát irta: „Theokriton maradványa“ görögből, 
b) „Nyelvünk újabb fordulatai.“ Tudománytár 1835. 
VII. kötet. Horváth Cyrill kegyes rendi szerzetes 
irta: „Tirus“ pályadijt nyert szomorujéték öt felv. Bu
dán 1834. 12r. Horváth Endre téli, utóbb pazmándi pleb. 
irta: „Zircz Emlékezete.“  Budán 1814. 4r. „Árpád“ ti
zenkét könyvben szókalauzzal n. 8 r. 487 1. Pesten Bei
mel Józsefnél 1831. „Kissebb költemények.“ Pest. 1832. 
12r. Hutter Antal kegyes rendi szerzetes irta: „Vezér
elvek a’ magyar szépiralomban.“ Szegeden 1842. 8 r. 
Kassay József szerencsi pleb. irta: „Magyar nyelvlanitó 
könyv.“ Sárospatakon 1817. 8 r. 468 1. Keszler Ágoston 
premonstrali kanonok, ’s keszthelyi kir. gymnasiumban 
tanító, irta: „Magyar nyelvtan.“  Szombathely 1843. 8 r. 
80  1. Kiss Pál n.váradi kanonok irta: „Ungarische Gram
matik“  Bécs 1S34. I 6 r. Kossics József felsöszolnoki 
pleb. fordította Szalay Imre magyar nyelvtudományát 
1833-ban.i) 2 * * * *) Kreznerics Ferencz pleb irta: „Magyar 
szótár gyökérrenddel es deákozattal.“ Kiadták a’ magyar 
nyelv, ’s a’ szerző nehány barátjai (Feuyéry Gyula ügye
lése alatt) Első rész Budán 1831. 4r. II. rész 1832. u. 
ott. Az írónak csak halála után jött ki egészen ezen be
cses szótár. Kronperger Antal veszprémmegyei pap, irt 
egy magyar grammatikát német nyelven 1843. 8 r. Nagy 
János szombathelyi lyceumi tanító, irta: a) „Grammatica 
linguae hiingaricae, cum parcelellismo inter aramaeam, 
hebraeam, arabiram et hungaricam orientales linguas 
ducto.“  Pest n. 8 r. 1832. b) „A’ magyar nyelv szóal- 
holó ’s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata“  
Másod rangú jutalom felelet Budán 1834 n. 8 r. Nyirák 
Ignácz sz.-fejérmegyei zsámbéki pleb. espr. irta: „Epi-

i) L. Fejér Hist. Univ. Pestanae. p. 195. — 2) Ezen magyar gramma*
tikát az említett plébános hazafiul buzgalomból a9 magyar nyelvnek
a9 vend-tót gyermekeknek iskolai oktatása végett fordítván, és kis
szótárral megbővitvén , törekvése által Vasmegye kívánságát teljesí
tő, miért is e9 munka a9 közpénztár költségén lányomattatván,, az
illető népség között kiosztatott.

Az egyh. rend a t Iredwlem kftrAl. 19. sztfxad. 4 ^ 9



490 AnMtri* I4é»aka<

grammata Biblica.“  Székesfejórvár 1845. 12r. Pakróczy 
nép. János adonyi pleb. irta: „Töredékek a’ szent elő· 
időből. Gehon, Ninive, Bethulia.“  Székesfejérvár 1827. 
8r. Pyrker László pátriárka egri érsek irta: „Tunisias. 
Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen.“  Bécs 1820. 8r. 
stb. Rajnis József jeznita forditá „Virgilius Georgicon- 
já“*t Pesten 1814. 8r. Ramershoffer Valerian sz. Bene
dek rendi szerzetes irt nyelvtudományt, kérdésekben és 
feleletekben, magyar és német nyelven, Posony 1842. 
3r., szótárt 1838-ban, és egy pályamunkát. Réthy And· 
zás eszterg. érsekmegyei áld. pap. a' győri kir. acade- 
miában görög nyelvtanitó irta: „Lingva universalis, com
muni omnium Nationum usui accommodata.“  Bécs 1821. 
8r. Révay János Miklós győri megy. áld. pap, a' pesti 
kir. egyetemnél magyar nyelvlanitó irta: 1 ) „Antiquita
tes lileralurae Hungaricae.“ Pest 1803. 8r. 2 ) Elabora
tior Grammatica Hungarica.“  Pesten 1806. 8r. Mind a' 
két könyvet magyar literaturánkra nézve nagy kincsnek 
lehet tekinteni, millyennel, Révay után, még azt nem 
gazdagította senki. Schreier Róbert kegyes rendi szer
zetes irta: „Methodica Grammaticae Hebreae institutio.“ 
Pest 1804. Sr. Sujánszky Antal pest-leopoldvárosi se
gédlelkész irt több költői munkát, ’s kiadja „őrangyal“ 
vallási Almanachot. Szabó Dávid (Baroli) jeznita irta: 
„Ortographia és Grammatikabéli észrevételek a’ magyar 
Prosodiával együtt “ Komárom 1800. 8r. Fordította Mil
tonnak paradicsomát, deákból, versekben, ’s kijött Ko
máromban 1802. Szalay Antal értényi káplán, irta: „A’ 
kosba! kápolna (Rege a’ XV-ik század derekából)“ 1826. 
Szalay Imre veszpr. kanonok, előbb kir. egyetemi taní
tó irta: a) „Magyar nyelvtudomány rövid oktatásban.“ 
több kiadást nyert munka, b) „De geniuna eloquentiae 
indole.“  Budán 1831. 4r. Széchy Ágoston Imre k. r. 
szerzetes irta: „Elemi magyar nyelvtan gyakorlatilag 
előadva.“  Pesten 1840. Szeder Fábián sz. Benedek r. 
szerzetes irt: a) „A ’ magyar Grammatikának megálla- 
pittatásáról “  „Válogatott darabok honi munkákból.“ 
Nagyszombat 1821. 8r. b) Azael halála“ (francziából)



Pesten 1826. 8r, c ) „Kisded köszönlö zsebkönyv“ Esz
tergomban 1827. 16r. d) „Urania“ Nemzeti Almanach. 
Esztergom 1828— 32 16r. 5 köt. Tárbányi Béla egri 
érsekmegyei áld. pap,fordilá Klopslock Messiásának né- 
melly töredékeit, 's irt több költöi jeles darabokat Török 
Damascen minorita szerzetes irta: „Az időt töllö mu
latságok“ különös figyelemmel a' játékszínre nézve, er
kölcsi tekintetben. Miskolczon 1818. Sr. Vass László 
nagyváradi kanonok, kir. tanító irla: „Carmen honori- 
bns Antonii Comitis de Cziráky.“ Pest 1829. „Öröm
vers.“  Pesten 1830. Verseghy Ferencz remete szent 
Pál rendi szerzetes irta: „Aglája,“ mulattató nyájasko
dások. Budán 1806. 8r. 251 1., irt magyar Grammatikát 
és egyéb számos költöi 's nyelvészeti munkákat.1) Virág 
Benedek remete sz. Pál rendi szerzetes, utóbb kir. ta
nító irta: 1) „Horatius Poétikája“ magyarul és deákul. 
Pest 1801. 8r. 2 ) „Lelius.“ Pesten 1802. Sr. 3 ) „Ma
gyar Poéták, kik római mértékre írtak.“  Pest 1804. 8r. 
4 ) „Thalia“ Horatiusból némelly levelek és egyéb al
kalmi versek. Pesten 1813. Sr. 5 ) „Szatírák Horatius- 
bél.“  Budán 1820 8r. 127 1. 6 ) „Költemények Pbaed- 
rusként.“ Budán 1819. 8r. 7) „Észrevételek a' magyar 
szókötésre “ 1821. 8) „Poétái munkák.“ Pesten 1822. 
8r. 9 ) „Magyar lant.“ Budán 1825. 8r. slb. — Ezeknek 
elsorolása után, a' mit már fönebb is emliténk, azt ide 
is értetni kívánjuk, miszerint az irodalom tárgyalásában, 
a' munka terjedelme 's kiállítási költsége miatt, több 
írót és munkát érintetlenül hagyni kéntelenek valánk.

A* e c y k i r e iu l  ·■  i r e d a le m  k i r f l l ·  10. »sifzad. 4 9  t

I) L. Bgyh. Ért. 1824. 4. köt. 73.
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B e f e j e z é s .

Noha ivekre terjedetl e' munka, mindazáltal senki 
se vélje, hogy abban az egyházi rendnek az egyház és 
nevelés, polgári állomás, és irodalom körűi szerzel! min* 
den érdemei el lennének mondva. Ezeket még több szem
pontból is lehetne tárgyalni, ’s mindenik szakaszt, mind 
a’ három korszakban, nevezetes adatokkal gyarapítani. 
Némellyek figyelműnket elkerülhették, némellyeknek pe
dig akkor jövénk ismeretére, midőn már azokat fölhasz
nálni helyén túl vala. De ezek nyomán is bátran elmond- 
hatjuk, mikép minden időszakban igen számosán a’ kath. 
egyház tagjai közül a’ haza javára ollykép működlek, 
hogy az őket rosszaié világiak nagy része, ha igazság
szeretettel önkeblébe nynland, kárhoztató ítéletét vissza
veendő



493

Sí év- ée Tárgymutató.

Lap.
Abel Ferenci 464
Achilles pécsi püspök 68
Acsády Ádám pk alapitv.

308. hivatala 404
Acsády BonifacZ 292
Ádámi Mihály 464
Adáiiy András 457
Ádelfy Antal alapitv. 389
Adolf szepesi prép. köVetS. 84
Aeneas Sylvius nyilatk.Ma-* 

gyarországról 132
Agatich János püspök alap. 366 
Ágoston győri pk követs. 

Fridrik császárhoz 222, 
Csehországba 223. Győr 
visszaváltására három
ezer aranyat ad 256

Ágoston zágr. pk zsinatot 
tart 165. jószágot vesz 
egyh. részére 185. kö
vetséget végez 211. Zág
rábnak kiváltságokat 
szerez 269. irománya 275

Ágoston János 472
„ Péter 436

Agycs István kanonok 464
Ajtay János az apátfalvai 

apátságot visszaváltja 55
Akai János 457

„ Kristóf 461
Ákus fej érv. kartonok 115
Alagovich Sándor zágr. pk 

alapitv. 351. 388. 413
Alapy János nváradi kano

nok alapitv. 335. 385 
Albach Szaniszló 471. 475 
Alber nép. János 457. 475 
Alberik szerzetes törv. for, 140

Lap.
221
229
449
93

440

9 

374

Albert király
Albert veszp. pk követs. 
Alexovich Bazil 
Algu chán 
Álló Imre
Álmos vezér sz* Jobbi apát

ságot épiti
Althan Mihály Adolf pk ala

pítványa
Althan Mihály-Fridrik pk 344 

, Miklós-Károly püsp. 
alapítványa —

Amadé nádor 192. 208
Ámbrosovszky Mihály 457
Ambrus Sándor 471

de Spiritu S* 457
Amelia Tamás 276
Amiodt István 457
Anastaeius 1. Ástrik,
András I. király tihanyi a-

.......... a 9
loldaviát,András II

Mag_
csolja 14. A’ pécsi püs
pökségnek jószágot ad 
37. af  zágrábi egyház
ban tett alapitv. megerő
síti 42. a’ pilisi apátság 
javait gyarapítja 54. a’ 
leleszi prép, alapítását 
megerősíti 58. Romába 
követül küldi Adolf sze
pesi prépostot 84. Ro
bert veszpr. püspököt; 
a’ győri prép. és fejérv. 
főesp. 85. Dömötör sze
reim főesperest 86. ara-> 
di őrkanonokot 87. Len-« 

32
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gyelországba Uros apá
tot 86. Ausztriába Ja
kab püspököt 87. Arra- 
goniába Bertalan pk 88. 
a’ vitézrendnek jószá
got ad

András III. király követül 
küldi Jakab püspököt a’ 
német fejedelmekhez 
106. kiváltságokat ad 
Theodor és Mihály püs
pökök érdemiért több 
helységeknek 124. Pál 
hantai prép. és Márk sze
pesi kanonok érdemeit 
megjutalmazza 107. 

András I. és II. erdélyipk jó
szágot vesz egyházának 

András 13-ik századbeliiró 
Andrásy Antal rosnyói pk 

alapítványa 
Andrásy István 
Andreikovics Bazil pleb. al. 
Anian nváradi kanonok 
Anmann Péter 
Anonymus (névtelen jegy

zője Béla kir.)
Antal sajvári főesp. követs. 
Ányos Pál 
Apnalter József 
Appoldia Theodor 
Apulejus
Aquinoi sz. Tamás 
Arady János kanonok ala

pítványa 413.
Arbay János prép. al. 346. 
Árvái Mihály 
Ascellin 
Asseman Evőd 
Astrik érsek romai követs.

79. életvonása 35. 
„Ave-Mária“ harangozás 

kezdete 
Babai Ferencz 
Babies János pk alapitv. 
Babocsay András

Lap.
Babóthy Ferencz 298
Bacho István pleb. alap. 338 
Baco Verulami 369
Bacilin herczeg 13
BaernkopfIgnácz kk al. 420. 462 
Bajtay Antal pk alapit. 327. 457 
Bajza kanonok 446. 449
Bajzáth József pk al. ’s jó

tékonysága 349.390.404.420 
Bajzik János 486
Bakács Tamás érsek Esz

tergomban kápolnát 180. 
Visegrádon kolostort a- 
lapit 189. Fridrik csá
szárnál követséget vé
gez 236. hagyománya 268 

Bakay Imre 438
Bakics János 292
Bakó János pk alapit. 370. 382 
Balajthy Márton 461
Balás apát alapítványa 42
Balásfy Tamás pk 436.438. 440 
Balásy Qergely 471
Balázs Ágoston 440
Balassa Gábor pk 467

István kanonok aí. 360
Balbus Jeromos prép. 242
Bálintűy Péter alapitv. 347
Balogh István 461

János 446
Miklós pk al. 307. 343
Sándor kk alapitv. 412

BánfTy István alapitv. 53
Lukács érsek 22
Kristóf 292

Bánóczky Gábor 298
Baran kk alapitv. 42
Baranyai János pleb. al. 359. 386 

Pál 447
Bárány Péter 461. 464
Barilovich Pál 411
Barkóczy Ferencz gr. ér

sek alapitv. 311.323. ko
lostort állít 374. tudom, 
pártolja 380. követsége 
400. sajtót alapit 441

Lap.

112

129

183
147

357
471
419
145
449

141
99

464
449

15
283
65

418
420
457

17
16

137

167
464
383
267



Barkóczy László pk 360. 
Barna János
Bársonyi György pk alapit.

331. 36o. munkái 
Bartakovicb Bála pk alapitv.

„ József 461. 
Bartalis Antal 286.
Bartók István kk 
Báthory András pk alapitv.

István fejedelem
István kk alapitv.
László
Miklós pk iskolát a- 

lapit 205. Váczot erősiti 
255. tudományokat pár
tolja

Batthyány Adám gr.
„  Ignácz pk 274. 

275. sajtót állít 442. 
Batthyány József érsek al.

316. 327. 370. 373. 384. 
Bavilics Mátyás kk alapitv. 
Bedekovich József 

Kázmér
Bednáry Mihály 447. 
Beke (Békeházy)
Bél Mátyás Anonymusról 
Béla II. király követségbe 

küldi Péter fej érvári pré
postot Lothár császár
hoz 82. a’ pécsváradi a- 
pátságnak jószágot ad 

Béla III. királyProdanus pk 
alapítványát megerősíti 

Béla IV. király az egri püs
pökség javait megerősí
ti 6. 36. Zalánd pk ala
pítványát 38. 113. 117. 
Fülöp zágr. pk alapitv. 
43. a’ pannonhalmi apát
ságnak Szigligetvár é- 
pitéseért más j ószágot ad 
48. a’ pannonh. apátság
tól nyolczszáz marca a- 
ranyat kap 47.117. Esz
tergomban kolostort a-

Iapit 66. követségbe kül
di Vancha István püspö
köt Romába ’s Fridrik 
császárhoz 88. Romába 
Bertalan pécsi pköt 89. 
ugyanőt és Fülöp zágr. 
pköt Tragur- és Spalat- 
roba 90. Romába János 
pilisi apátot 91. Pál fe
jérvári prépostot 93. - 
Smaragd posoni prép. 
92. Bogud Tóbiás zágr. 
prépostot 94. Sixtus észt. 
kanonokot 95. Dömötör 
kanonokot 96. a’ zágrá
bi egyháznak Gradicz- 
hegyetadja 114.Szepes- 
várt a’ szepesi egyház
nak 115. Németujvárt a’ 
pannonhalmi apátságnak 
116. vaska-sz.-márto- 
niaknak szabadalmakat 
122. Pál káplán érdemi
ért családjának jószá
got ad 128

Béla kir. névtelen jegyzője 141 
Belánszky József pk alapit. 356 
Bélik József pk alapitv. 362 
Belkovics István kk alapitv. 347 
Bellosztenecz János 464
Bemborch fejedelem 14’
Bencsik József pleb. al. 420. 471 

„ Mihály 462
Bendö István pleb. alapitv. 346 
Bene Ferencz 446

„ Péter kk alapitv.  ̂ 193 
Benedek észt. érsek jószá-

fot vesz az egyháznak 
1. Ottokárnál követsé

get végez 92
Benedek aradi prép.követs. 98 

„ zágr. pk alapitv. 188 
Benedict Domonkos kk al. 356 
Benevics Pál pleb. al. 431. 420 
Benger Miklós 447
Bcniczky Ferencz 464

Lap.
467
449

436
358
464
457
487
192
370
192
277

282
371

462

442
330
457
464
457
471
142

131

42
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Lap.

Beniczky Mihály 464
„ Péter 487

Benkovich Ágoston pk 292.
alapitv. 322 331. 367. 380 

Benkovich Kázmér 446
Benkö Mihály kk 449
Benyák Bernárd 461. 464, 487 
Benyovszky János kk al. 413 
BerchtoldFerenczb.pk 443. 449 
Berengar szerzetes 216
Berencs Krisztián 464
Berényi Sándor 461
Bereszkevich József kk alap. 420 
Beriszló Péter pk követsége 

239. hivatala 250. 252
Berkess András prép. alap. 346 
Bernabo 214
Bernoláh Antal 464
Beroald 283
Bersényi Dömötör prép. 462 
Bertalan szepesi prép. alapitv. 46 
Bertalan veszp. pk alapitv. 69 
Bertalan pécsi pk jószágot 

szerez 37. a^patachi ko
lostort alapítja 64. kö
vetségeket végez Arra-

Íroniában Romában Spa- 
atroban 88

Bertalanfy Pál 464
Berthold kalocsai érsek ala

pítványa 54
Bertholdi János 457
Bertits Ferencz 464
Bertoni Flórián 446
Berzeviczy György —
Besznák Pál kk alapitv. 413
Bethini Galvan 201
Bethlen Gábor fejedelem 397
Bielek László 449, 464
Billisics Alajos 449
Birhányi István pleb. alap. 386· 
Biró István 464

„ Márton pk 348. 449. 462 
Bitnicz Lajos 473. 487
Blaho Vincze 457
Blaskovics András —

I Lap.
' Bodó Mátyás 462
Bodonyi Miklós pleb. alapitv. 413
Bogud Tobias zágr. prép.

követs. ’s érdemei 94
Boleszló váczi pk 22. a’ le

leszi prépostságot alap. 57
Boleszló észt. érsek jószá

got vesz az egyház szá
mára 177. Karchai csa
ládot javai birtokában 
megerősíti 268

Bolezári István 298
Bolka Márton 457. 475
Bongarsius 152
Bonifacz IX. pápa a’ budai 

academiát szabadalmuk
kal fölékesiti 201

BorkoYich Márton pk zsina
ta 299. hűsége 411. tu- 
dományszeretete 434 438

Bornemisza Pál 174. 401
Boros József 446
Bors Dániel 450
Bosnyák Benedek 447

István 404
Márton 457
Péter kk alapitv. 367

Bossányi András 461
Farkas 450
József 446

Böjthy Antal 464
Böytös István 436
Bratulich Simon pk 292.380.411 
Brestyánszky András 488
Brestyenszky Béla 484
Brigido Mihály pk alapít

ványa 362, 412. 414
Broderik István pk 244.251. 423 
Bubanovich Sylvester pk a*· 

alapitv. 413
Budatínszky György 357
Budaváry György 199
Budik Ádám pleb. alap. 359. 386 
Bulchu Csanádi pk 114
Burgio 247
Busan zágr, kk alapitv. 44
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Lap Lap.
Búzád bán
Bttky József kk alapitv. 
Cacics András 
Calan pécsi pk 132.
Canisius Henrik 
Canisius Péter 
Carl József
Carthusianusok 66.
Cartuicius 1. Hartvik 
Cato veszp. prép. követs. 
Cetto Benedek 
Chabicsovszky György 
Chaak Domonkos 
Chentevölgyi Dömötör prép. 
Chermel Dénes 
Chernkovich Dániel kk 
Cherier Miklós kk 475.
Cherven Tamás kk 
Chiolich Farkas 
Chur János 
Cicher Miklós prép,
Coelius Pannonius 
Conrad Norbert 
Corneli János 
Cornelius a Lapide 
Cornides 154.
Coturi Gyula 
Cörver Elek 
Csajághy Sándor 
Csák Gergely 
Ceáky grófi család 
Csáky Dömötör 

„ Imre bibornok alap. 
315. 331. 366, Kalocsát 
erősiti 408,

Csáky László gr. kk alapitv.
413. tudom, pártol, 

Csáky Miklós gr. észt. érsek 
alapitv. 310. 316.

Csáky Miklós gr. prép, ala
pítványa

Csáky Miklós észt, kk 
„ Móricz 191.

Csanády Albert 
„ Kelemen 

Csapody Lajos 446.

63
391
457
144
153
437
446
190

215
457
484
31

267 
36

434
484
357
457
414
273
424
457

424
278
440
461
471
450
128
268

436

468

441

875
413
268
284
488
462

Csánky Gábor 
Csató Sándor
Csazmai prépostság eredete 
Csedő Mihály kk 
Cseh Péter 
Cseles Márton 
Csepelényi György 
Cserey Ambrus 
Csergics Simon 
Csernovics Eduard

„ Ferencz 457. 
Csete István 
Csevapovich György 
Csiba István 
Csontos Ferencz 
Csődy Pál
Csupor Dömötör pk alap.

„ Mihály prép. alapitv.
320. 419.

Csuzi Sigmond 
Czuczor Gergely 475. 
Czuppon György kk alapít

ványa 363. 444.
Cyriák zágr. prép. alapitv. 
Dallos Miklós pk alapitv. 
Damian Fülöp 
Damiani János 
Dandulus 
Dániel Benut 
Daróczy György 
Dávid Gáspár 
Dávid Pál pk 
Davidicum intézet 
Deáky Zsigmond 
Decani István 
Deményi László 
Demerátz Imre kk alapitv. 
Demeter Márton 
Demitrovics Péter pk 
Dénes győri pk 
Dénes szerzetes 
Deodat
Dese Pál kk alapitv.
Dercsik János ρκ 476. 
Dervarits György kk alap, 
Desericius Incze

457.

467.

446

44
434
250
457
292
438
464
495
464
450
457
461 
450

184

420
450
488

488
42

329
450
462 
211 
438 
464 
450 
297 
350 
488 
476
447 
319 
446 
397

99
210

9
363
488
350
457
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Deső Bernard 450
Dianovszky János 471
Dietrichstein Hannibal kk 

alapitv. 334
Dinhossen György 339. 440 
Dirner Tóbiás 447
Dobronoky György 440
Dóczy József 476. 488
Dóczy Orbán pk 184. tudo- 

mányszeretete 202.207.
282. dicsérete 234. kö
vetsége 236. hivatala 
248. 251. jótékonys. 273 

Dolnay István pk alapitv. 307 
Dombro Márk 284
Domby Mihály 443
Domonkos fejérv. prép.köv. 235 
Döbrentey Gábor 276
Döme Károly 471. 488
Dömötör észt. érsek zsina

tot tart 168. alapitv. 178 
Dömötör szerémi foesp.köv. 86 
Dömötör észt. kk követs. 96 
Dömötör fejérv. prép. köv. 101 
Dömötör csazm. prép. köv. 218 
DSry Gábor kk alap. 343 
Drágfy Tamás 274
Drahsanszky János pleb. a- 

lapitványa 413
Drasits József pleb. alapitv. 346 
Draskovich György pk zsi

natot tart 295. hivatala 
296. 402. hűsége 411. 
tudományszeretete 422. 423 

Draskovich György pk ko- 
lost. iskolát alapit 372.
383. convictust 385. Új
várt erősíti 406

Dranth János 446
Draveczky kk alap. 314.318.447 
Dreiling János 439
Dréta Antal 469
Drexel Jeremiás 434
Drezmitzer György kk. alap. 330 
Drugeth gr. kolostort alapit 189 
Drwgcth Miklós 213

Lap.
Dubniczay István 443. 457
Dubóski János 297
Dugonics András 476. 488
Dugonics Imre 464
Dvornikovich Mihály pk a- 

lapítv. 307:344.372
Eberhard zágr. pk 249.251. 269 
Ebner József pleb. alapitv. 387 
Edelsbacher Miklós kk alap. 334 
Eder Ferencz 457
Edling József pleb. alapitv. 314 
Eggerer András 436
Egyed Antal 476.488

Imre alapitv. 186
Joáchim 450

Eleonora császárné 375
Ellebod Nicas kk 424
Endrödy János 444. 484
Enok 149
Eödönfy család 267
Eötvös Ferencz 456
Erdödy család 269
Erdödy Adám gr. pk 442

Gábor gr. pk alap.
322.373.374 

László gr. pk alap. 399 
Ferencz gr. pk 202 
Tamás gr. pk 202 

Ergelszky Ferencz pk 298 
Erneszt Sigmond pécsi pk 

235.Szabács és Belgrád 
erősítésére tízezer a- 
ranyat hágy 253.iromá- 

, nya 284
Ersekujváry Farkas 398
Eszterházy Ferencz gr. 366 

Imre gr. észt. 
érsek zsinatot tart 300. 
alap. ’s jótékonys. 307 
—10. 336. 344. 367. 375

Eszterházy Károly gr. alap.
323. 380. 442 

Krisztina hgnö 192 
László gr. Kk al.413 
Miklós nádor 371 
Pál 443

Lap.



Euseb észt. kk
Faba Simon kanonok alapit.

314.
Fabchich Jósef 
Faber Jakab 

György
Fábián István kk alapitv. 
Fábri Mátyás 

Ferencz
Faicser Ferencz 
Fáik Antal
Faludy Ferencz 461.
Fándly György 
Farkas fejérvári prép. kor

látnok
Farkas Ferencz prép. alap.

361. 383. 
Imre kk alapitv. 361. 
Mihály kk alapitv. 

Fasching Ferencz 
Favus apát jószágot vesz 

47.Szigligetet építi 
Fay Dávid
Feichtenberger József 
Fejér György prép. ’s kk 

275. alapitv. 380. 387. 
munkái 471. 476. 

Fejérkövy István észt. ér
sek 402.

Fekete József 447.
Fenessy György pk al. 375. 
Fengler József pk aapl. 330. 
Ferdinánd II. Pázmán alap. 

megerősíti
Ferdinánd III. Draskovich 

alap. megerősíti 
Ferencz király a’ kegy. isk. 

rendnek a’ custodiatus 
javait adja 371. alapitv. 

Ferenczy István
Péter pleb. al. 
Tóbiás 
Zsigmond 

Ficinus Marsilius 
Figuli József alapitv.
Filo János 446.

499
Lap.

Fischer István érsek alapit.
325. tud. pártolja 467 

Fischer Kristóf 461
Fittler Adám 464
Fodor Mihály 447
Fogarasy Antal 450

Mihály pk 336
Foglár György kk alapitv.

380. 446. 450 
Fogt József kk 357
Foith Henrik kk alapitv. 341
Forgách család 129. 416

Ferencz eszterg.
érsek 402. 434. 436 

Ferencz pk 394 424 
Pál pk 416
Péter 267

Förderer Berthold 450
Frangepán Ferencz érsek 

alapitv. 315. 321. kö-
vets. 392. 424 

Frangepán György érsek a- 
lapitv. 181. követs. 237. 242 

Frank György 457
Frányafi István 298
Fricsovszky Ferencz 338 
Frideczky Ferencz kk ala

pitv. 360.412. 419
Fridrichovszky József 479 
Fridvalszky János 457
Frim János egri kk alapitv. 324 
Fuchs Ferencz érsek alapit.

323. 336. 375. 386. 418. 420 
Fuhrman 275
Fulbert carnoti pk 76
Fulcer 38
Fülei Tamás 298
Fülöp észt. érsek alapitv.

31. 43. követs. 90. Med
vevárat építi 117. kivált
ságot eszközöl 122

Füssi Pius 444
Fuxhoífer Damian 479
Gaal István 472

József 470
Gabelhoven prép. al. 412. 414

Lap.
65

464
488
438
440
347
436
464
464
450
464
457

147

471
471
347
457

117
464

484

422
457
434

,418

379 j

372

418
450
387
444
479
205
347
4611
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Lap.
Gábon Antal 461
Gábor kai. érsek alapitv.

181. kő vets. 229. yár- 
épitése 255

Galeotus Martius 204. 280
Galgóczy János pk alapitv. 314 
Gallé Tamás 458
Gallus erdélyi pk 114
Gamansi János 275
Gánóczy Antal 464. 458
Gasó István 447
Gastner János 464
Gathalócz Mátyás 220. 251
GazalTy Anaklet 456
Gazotus lásd Ágoston 
Gegö Nicephor ' 479
Geiger Mátyás 464
Géjza I. király apáts. al. 9 
Gelencsér József pleb. al. 343 
Gellerman József pleb. al. 420 
Gentilis bibornok 198
Gerárd 149
Gereb László 202. 229. 282 
Gergely VII. pápa 81
Gergely IX. 15. 28
Gergely X. 100
Gerö György 458
Gerstner Leonárd pleb. al. 420 
Ghilányi György pk alapitv. 391 
Giczey István 443
Glavina Venancz 296
Godics Andr. kk alapitv. 330 
Goblin erdélyi pk 188. 266. 272 
Goldonovszky András 425 
Golubics Zozimus 456
Gosztonyi István kk alapitv'. 413 
Goltgeisl János 458
Gottner Ferencz 464
Gózony György 472. 487
Görgey Márton pk alapitv. 314 
Graff Gábor 461
Gregoriáncz Pál pk 393. 424 
Grieskirchen Ferdinánd 435 
Grojenszky 247
Groll Adolf pk alapitv. 329 
Grossinger János 461

ala- 
3Ö7. 308. 

186. 
12.

Grubanovics József kk ala
pitv. 360.

Gruber Antal 
Gubassóczy Antal pk 

pitv.
Guerche János 
Gunther
Gusztinyi János pk alapitv 
Guzmics Isidor 
Gussingi apátság 
Győngyösy György

György kk ala
pitv. 335.

Győré János kk alapitv.
Győrffy Pál
György prép. követs. 224. 
Habdelics György 
Hajas István 
Halapi Constantin 
Haller Ferencz gr. kk al.
Hám János pk alapitv. 364.

373. 376.
Hampo Zsigmond pk 
Harták János 
Handerla Ferencz 

György 
Handler András 
Hannibal 
Hannulik János 
Hanovcsik Pál alapitv.
Hanthaler 
Haraszti Kajetán 
Hardegg Ferdin.
Harduin győri pk 
Hartman Antal 
Hartvik
Hasko Jakab prép. alapitv.

Sigmond alapitv.
Haulík György pk alap. 351.376 
Hávor István 461
Házi György kk alapitv. , 318 
Hederváry Saul érs. alap. 2Í4. 53 
Hedry Antal 458
Hedvig 219
Hegyi József 472
Hell Miksa 458

443 
458

404 
273
138 
336

484.489 
49. 116 

424

373
346 
458 
230 
436 
451
464 
413

381 
250 
484 
461

458 
247
465
347 
482 
458 
406
82

444
139 
372 
419

Lap.
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Lop
Heilman Dávid 292
Helimayr Antal 458
Heltay 247
Henczman pleb. 271
Hengman gróf 272
Henrik Csanádi oktató 76
Herecsinczy Péter pk 395 
Hermolaus 447
Hersching Dániel prép. al. 418 
Hertzig Ferencz 446
Hervas pk 49
Herzan bíbora, 418
Hevenessy Gábor 447
Hidy György 458
Hilárion a Concept. 451
Hohenegger Lőrincz 472, 479 
Hohenlohe György érsek 220 
Hohenlohe Sándor hg prép. 472 
Hollók Imre 359. 480
Hollósy Egyed 472
Holly György kk alapitv. 338 
Horányi Elek 424. 480
Hornyik János kk alap. 350,469 
Horváth Cyrill 489

Endre 469. —
Gábor 446
János jez. 461
János pk 469. 472.

480.487 
János pleb. 472
János kai. kk alap. 318 
J. zágr. kk alap. 355
József kk alap. 319. 420 
Mihály grabaiprép.

450. 487 
Mihály 483
Mihály k. r. szerz. 458 

Horányi Ferencz 472
Hödl Joáchim 465
Hö filing Kamii 382
Högyészy Márton 472
Hosszuthóty Ferdin. 395

László pk 399
Hubert Ferencz pleb, al. 341.446 
Hunyady János 221
Hupka Ferencz 472

Lap.
Hutter Antal 489
lbafalvy Tamás 174
Ibrankovich János pleb* ala

piig 420
Iliéi János 465
Illés szerzetes 164
Illés András pk al. 326.446. 451

István pk alap. 308.446.456 
János alapitv. 308

Illésházy Miklós gr. 404
Illia András 458
Illiczin Péter 378. 426
Illyefalvy István 436
Imre n.váradi pk 184
Imre János 484
Inchoífer Melchior 437
Intay Vazul 472
István V. király 97. 98.128 
István veszp. első pk 138
István vajda 189
István prép. 213
István kai. érsek 214. 217
István I. zágr. pk. alapitv. 41
István II. zágr. pk alapitv. 44
István III. zágr. pk alapitv.

187. követe. 213. 217. 
jutalmaztatása 266

István erdélyi pk alapitv. 183
István nyitrai pk köYets. 214
Istvánffy Miklós 397. 434
Ivancsich János 461
Ivánczi János 297
Ivánich György 446

Pál 280
Ivanovich Pál pk alapitv. 367
ívül Gábor 439
Izzó János 461
Jakab nyitrai pk alapitó 46.

50.követs. 87
Jakab szepesi pk alapitv. 46.

követs. 106
Jakab de Marchia 163
Jakab András 451
Jaklin Balázs pk alapit. 374.

404. 434
Miklós 374

3 3



Jakosits György pk alapit.
368. 371. 383. 399. 

Jakossich József 
Jambresich András 
Janich András 
Jankovich Gábor kk alap,
János észt. érsek alapitv.
János kai. érsek 
János észt. kk alapitv.
János győri pk kővets. 218. 
János nváradi pk követs,

230. 237. Nváradot erő
síti

János pilisi apát 91,
János váczi pk köv.
János Csanádi pk köv.
János zágr. pk 
János segriai pk köv.
János templárius alapitv.
Jánosy Miklós 
Janus Pannonius köv. 228.

munkái 281. 288
Jany Jakab pk alapitv. 307
Jaretan fejedelem 164
Jaroslai 446
Jászberényi Tamás 436
Jaszlinszky András 446
Jedlicska Antal kk al. 335. 375 
Jellachich Ignácz 413
Jenámi Guilelm 447
Jeney Márton —
Jeromos tihanyi apát 122
Job Gábor 465
Jordánszky Elek pk 472. 480 
József császár 417
József nádor 139
Jugovics István 451
Julián szerzetes 16
Juranics Antal pk 330

László kk 342
Jursa Jákab 438
Kács István 461
Kalatay Ferencz pk alapitv.

’s jótékonysága 332. 411 
Káldy Adám 485

György 277

Kálló Ferencz kk alapitv. 346
434'Kálmán király 81. 82. 139 
4581 győri pk al. 184. 189
4651 János 472
414!KáImánczay Pál 440
420 Kalmár Mihály 461

30 Kámánházy László pk ala- 
131 pitványa 344. 313. 469 

2041 Kanin Franciska g-rófné 370
219 Kanizsa János észt. érsek 

zsinatot tart 168. pré- 
postságot alapit 179. ko- 

254 »ostorokat 187. 190. kö-
115 vets, ’s hivat. 219. 247.
215 érdemei 26$
234 Kanizsa Miklós 218
186 Kanyó András kk alapitv. 418
221 Kapanan fejérvári prép. 9

69 Kappy Gábor 440
458 Kapus Valentin 278

Kaprinai István 451
Kapuváry Antal 472
Karachin kk prép. 97. 124.128

Lap- Lap.

Karchai család 268
Kardos János alapítványa 347
Karli Solán 472
Károly-Ambrus főhg észt.

érsek alapítványa 412
Károly I. kir. 178.. 181
Károlyi Lőrincz 458
Kasche Miklós 470
Kassay József kk követs. 489
Kászonyi Márton 399
Katanchich Péter 458. 480 
Katapan egri pk alapitv. 36
Katona István kk alapitv. ’s 

munkái 318. 447. 458
Kayserfeld Ferencz kk al. 412
Kazy Ferencz 458

János _
Kecskeméthy János 339
Keczer István kk alapitv. 304
Kedd Jodocus 440
Keglevich Sigm. prép. ala

pítványa 314. 443
Kelcz Imre kk al. 330. 388. 458



503
Lap.

Kelemen VII. pápa sege
delme a9 (örök ellen 246.393

Kelemen győri pk 169
Didák 452

Kellemesy Mihály 427
Keller György kk alapitv. 413
Kellio Adóm alapítványa 314
Kerchelich Balthar 458. 463
Kereskényi Ádám 464

István 438
Keresztes István —
Keresztury József 468
Kerticza Máté al. 341. 420. 468
Keszler Ágoston 489
KéryJFerencz 404

János pk 438. 439
Sámuel —
Valentin 465

Keszthelyi György kk alap. 341
Kéza Simon 148
Kilényi Péter érsek alapitv, 27
Kilián kk alapitv. 183
Kilián Dániel 458
Kilit egri pk alap. 54. 66. 126
Kinizsy Pál alapitv. 189
Király József pk al. 339.375.412 
Kircher János 435
Kirína Ferencz 465
Kiris Ferencz 447
Kisdy Benedek pk alap. 322. 380
Kis Imre 436
Kiss István 443

József kk alapitv. 420
Ferencz kk alapitv. 418
Mihály 446
Pál 489

Kisfaludi család ,  128
Kitilényi Péter érsek 27
Kitonich 434
Klausz Ignácz 461

Mihály —
Klenák Narciss 485
Klimo György alapítványa

339. 442
Klubusiczky Péter érsek a- 

l»pv ísk, 9s áryaintézetro

stb. 301. 317. 412. 382. 
383.386. 388

Klohammer Ferencz 485
Klosz Lajos alap. 341
Kluch József pk alap. 337.

413. 375. 384. 387
Kmeth Dániel 485
Knaisz Mihály 480
Knezovich Antal kk al. 318. 458
Kogler János 452
Koháry István gr. 370
Kolárics Joachim 447. 458 
Kolics Lukács 436
Kollár Ádám 428
Kollenitz András 452
Koller Ignácz pk alap. 348. 420

József 143,458
KollonichLeop. bíbora, észt. 

érsek a9 sz.gothárdi a- 
pátságot visszaváltja* 
366. kolostort alapit
368. 370. 373,380. ka
tona-kórházat 415. kö- 
vets. véppez 399. Nyit- 
rát erősíti 415. tudom, 
pártolja 434

Kollonioh László érsek ala
pítványa 317. 413. 418 

Kollonich Zsigmond pk aL 
344. katona-kórházra 
415. családjának 416

Kolosváry Pál 446
Tamás 279

Komáromy János kk alap. 420 
Komeáthy Márton kk alap. 360 
Komendó Márton kk alapit. 330 
Komlósy pleb. alapítványa 314 
Konde László alapítványa 334 
Konth Miklós nádor 182
Kopácsy József észt. érsek 

301. alapítványai 313.
849. 383. 391. tudomá-. 
nyokat pártolja 470. 473, 
halála 312

Kopcsányi Márton 436
Koppy Károly 46t
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Koptik Otto 
Koritsányi Mark 
Korompay Péter pk alapity. 

307. követs. ’s hivatala 
399.

Korothnoki család 108.
Kosa Benedek

Eugen 148.
Kossics József 
Kosztolányi Sándor 
Kovách Flórián pk 
Kovachich Márton-György 

428. 431. 469. 
Kovacsovich Ignácz pleb.

alapítványa 
Kováts Ágoston 

János iez.
János kk alap. 319. 
József kk 
Mátyás
Miklós pk alapilv. 
Pál

Kögl József 
Königsacker József 
Körmendy Imre 
Körmőczy Imre 
Köszeghy László 446. 
Kracho József 
Krajachich Márk 
Kramer Ferencz kk alap. 
Krasztenich Máté 
Krato szerzetes 
Krautschak 
Kreskay Imre 
Kreznerics Ferencz 
Kricsfalusy Ferencz prép.

alapítványa 
Krisztovics Imre pk 
Krisztolovecz János 
Kroboth János 
Kromlócz Mihály 
Kronperger Antal 
Kucsera János pleb. alap, 
Kuik Ignácz 
Kummer László 
Kunics Ferencz

Kunszt József 467
Kurbélyi György pkalapitv.

349. 383. 469. 470 
Kulassy György kk alapitv.

János pk követs.
396. hivat. 402. Újvárt 
erősíti 406. tudom, pár
tolja 422. 426

Kuthas Mihály 185
Küküllő János 250. 274
Lábos János 461
Ladislaides János kk alap, 307 
Laicsák Ferencz pk alapitv.

332. 384 391
Lajos I. király Budának sza

badalmakat ad 111. o- 
láhok, kunok, stb. meg
térítésén buzgólkodik 
161. kolostorokat ala
pit 189.190. Báthory pk 
alapitv. megerősíti 193. 
a’ pécsi academiát ál

Lap.

lítja 200
Lakner Kristóf 435

Péter pleb, alapit. 430
Lambecius 274
Lambert egri pk várat épit 115
Lamormaini Henrik 440
Lamy Bernard 445
Lancelin 270
Lanczmár Ferencz 438
Landor László 436
Láng Ferencz kk alapitv. 335
Langa Márk - 452
Langendorf Remigius —
Lanik György 440
Lanossovich Marián 465
Lányi Károly 481
Laokász Ferencz kk alap. 347
Laszkalner Antal 485
László IV. (kun) jószágot 

ád az észt. érsekségnek 
és veszp. püspökségnek 
pénzért 34. 39. Timoth 
zágr. pk érdemeit meg- 
jutalm. 44. kolostorokat

Lap.l
465

404
129
452
458
489
452
364

470

343
473
458
419
446
473
327
458
440
461
447
473
465

452
413
465
139
373
465
480

375
443
458
481
465
489
419
488
458
459,
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alapit. 66. főpapokat küld 
követségbe Ottokár cseh 
királyhoz 99. Rudolf 
császárhoz 101. 102. 
Romába 103. Tamás vá- 
czi pk érdemeit magasz
talja 105. Medve- és Ga 
richvárat a’ zágr. egy
háznak visszaadja 118. 
a’ püspökök érdemiért 
szabadalmakat ad Fe
jérvár- Kolosvár stb. 
122. 123. Forgách csa
ládnak jószágot ad 

László kai. érsek Tamás 
vajdával jószágot cse
rél

László nyitrai pk követs. 
László tinnini pk követs. 
László szebeni prép. alap. 
László észt. prép. jószágot 

hagy az észt. egyh. 33. 
könyveiről rendelkezik 

László sághi prép. jobbá
gyaira nézve 

László csazmai prép.
László Pál 
L’ Epee abbé 
Lehóczky András kk 
Lehotay Sigm. pleb, alapitv, 
Lclewel Joachim 
Lendvay Piacidus 
Lcnthy István alapitv.
Leo X. pápa segedelmet 

küld 240,
Leonárd Mihály pk 
Leopold L kir, kolostort a- 

lap. 370. Kisdy pk ala
pitv. megerősíti 

Lépes Bálint pk 397. 404. 
Lerinai Vincze 
Lesnyánszky András 
Lessius Leonárd 
Lethenyei János 
Levakovich Rafael 
Libertini Sámuel

Lap.
Limbek János 473
Lipovich Jeromos 452
Lippay Ferencz 438

György észt. prép.
298. érsek zsinatot tart
299. alapitv. 308. 322. 
thali kolostort segiti367. 
kolostorokat alapit 368. 
371. törvénytud. kart 
379. iskolákat 382. 383. 
convictust 385. Újvárt 
crősiti 406. tudom, pár
tolja 435

Lippay János 435. 439
Lippoldt Ferencz 446
Lipsits Mihály 461
Lipthay Endre 467
Listhy János pk 403. 422. 426 
Lobsinszky Dénes —
Lodomer I. észt. érsek 24. 

jószágot vesz az egyház 
számára 33. mint nvára- 
di pk követ Rudolf csá- 
szárh. 101. érdemei ju
talmaztatnak 102. sz. 
Margith szigeten erős
séget épit 120

Lodomer II. a’ margithszi- 
geti erősséget cambiál- 

ja 121. családjának ja
vakat hagy 129

Lonovics József pk alapitv. 381 
Losy Imre kk 297. eszterg. 

érs. alap. 307.308.törv. 
tudom. kart. alapítja 379. 
iskolát 383, követs. 398.
tudom, pártolja 434

Lovász Imre kk alapitv. 319.320 
Lubisicz Ignácz 453
Lubomierszky Szaniszló 370 
Luchs János kk 357
Lukács szepesi prép, hat ka- 

nonoksagot alapit 46
Lukács n.-váradi pk alap. 188 
Lukácsy István 453
Lupperger Jakab 438

Lap.

129

181
215
219
188

150

125
213
461
417
338
314
143
436
308

243
364

480
436
423
473

452
296
465
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Luzynszky Joáchim kk alap. 367
Lycei János 446
Mádius József pleb. alap. 419
Madocsányi Zsigraond 438
Magyary István 453
Maister József 465
Majer József 473
Majláth Antal —
Maithényi László pk köv. 397
Makay Antal kk alap. 412
Makó Pál 459
Mallechich Gáspár 463
Mallyó József 453
Malomfalvay Gergely 435
Mandich Antal pk alap. 412. 420
Mancini Antal 459
Marczibányi család 384
Mangin Károly 481
Mária-Theresia királyné 355.417 
Mariássy Sándor 446
Marich János prép. alap. 361
Mark szepesi kk 107, 129 
Markievich Jakab 440
Markovich Antal pleb, alap. 321
Markus István 465
Marnavich Tomco János 437
Maróth János bán 250
Marotti Imre 465
Martinusius bibornok 145, 422 
Márton IV. pápa 103
Márton izsáki pleb. alap. 190
Márton kai. kk. követs. 239
Márton szebeni prép. 272
Mártonffy Antal 459

József pk alap.
412. 418.

Mártonyi Pál kk alap. 347. 
Martyr észt. érsek alap. 30. 
Marquet Lajos pleb. alap.
Maszar András prép, alap. 
Matejka József 
Mathán Márton kk alap. 
Matheovich Márton prép, al. 
Mattyasovszky Ignácg

Lap.
Mattyasovszky László pk 

alapitv. 306. 336. 370.
382. 383. 385. 419. hív. 404 

Matusik János 435
Matuska János 453
Mátyás I. királylyá vá- 

lasztatik 223. főpapokat 
követül küld Csehor
szágba 223. Fridrik csá
szárhoz 223. 227. 230.
233. Romába 224. 22Θ.
228. 231. Velenczébe 
224. Nissába 229. Ná
polyba 230.231. Olmicz- 
ba 229. 230. Norimber- 
gába 232. Francziaor- 
szágba 232. segedelmet 
kér a’ pápától 225. 226.
228. ez ügyben ir a’pá
pának 231. hadai 248.
251. stb. zsarolása 269. 
Gáborkái, érseknek vár- 
építésre engedelmet ad 
255. Vitéz érsek érde
meit méltányolja 227. 
kolostorokat alapit 289. 
tudományokat pártolja 
280. 286 

Mátyás észt. érsek 130
Maurus pécsi pk 137
Maurus szerzetes 76
Maurus v. Marcus történetiró 274 
Mayer György 437
Medici Hippolyt bibornok 393
Meichelbeck pleb. alapitv. 343 
Menyhárt pleb. alapítványa 186 
Mercurius sz. István jobb

ját elviszi 9
Mérey Mihály kk alap. 307. 448 
Mészáros András kk alap. 338 

József kk alap. 361
Mesztrics János alapitv, 420 
Metastasius ford. 488

354]Miozisló lengyel hg 
356f Miéi Péter

Lap.

447

467 
420 

68 
314 
347 
473 .

448
465 Migazzi biborn alap, 344,373
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Lap.
Mihátcz István 461
Mihály zágr. pk 124
Mihály szerzetes iró 278
Mihelics János pleb. alap.342.420 
Mikáczi Miklós kk vitéze, 408
Miklós IV. pápa N. Magyar* 

orsz. szerz. küld. 17
Miklós V. remete sz. Pál 

szerz. Romába hívja 189
Miklós észt. érsek 266
Miklós győri pk 176. alap.

184. 188
Miklós pécsi pk alapitv. 185
Miklós egri pk alapitv, 188
Miklós tinnini pk köv. 226
Miklós szepesi prép. 213
Miklós győri kk 279
Miklós bosniai fejedelem 

megtér 13
Miklósy Ferenczpkal. 332.

373. 418
Mikó gr. jószágot hagy az 

egyh. 176
Miksa István 465
Mikulich Ignácz pk 299
Milassin Miklós pk alap. ’s 

jótékonysága 359. 412.
418. 470

Miller János apát alapitv. 418
Miller János jez. 459
Mindszenti Antal —

István 378
Miskolczy András prép, al. 342 
Mitterpacher Lajos 461. 485 
Mocsányi Máté alapitv. 346
Mollik Tóbiás 473
Molnár János 446. 453. 469 

József kk alap. 335
József pleb. alap. 343 

Monoszló István 268
Miklós érsek zsi

natot tart 168. követs.
211. 212. érdemei mél- 
tányl. 266

Monoszlói András pk 426
János pk alap. 350.408

Lap.
Mossóczy Zachariás pk 427 
Mráz Mihály 474. 487
Mulich György 446
Müller János * 280
Muszka Antal 459

Miklós 446
Muthmer szép. prép. al, 46. 116 
Mutz Sebestény 448
Nádasdy Ferencz 468

Ferencz kai. érs. 
alap. 318. 344.
345.348. 386

Ferencz gr. 371
János 435
László pk alap. 367
Tamás 392

Nagy Boldizsár kk alap. 360
Ferencz 445
Ignácz 446
János pleb. 465. 474
János 489
Mihály oránai per. 267
Mihály kk 443
Pál prép. alap. 350. 468 

Nagyfal vay György pk297.
alap. 343

Naprágyi Dömötör érs. 396.
397. 427. 434 

Nárai György 437
NedeczkyÁdám 443

Imre kk alap. 314
Károly prép. alap. 420 
László 454

Negyedes Pál 473
Nehéz Imre 453
Nejedly Imre kk 338. 420
Némái József 459
Németh János 470. 481

Mihály 474
Pál pleb. alap. 342

Némethy Ignácz kk alapit. 335
Nesselrodepk 300alapitv. 373
Nestor 141
Nethke Dömötör pk 211
Niger Péter 203. 284
Nisnyánszky prép. alap. 356
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Noszkó Alajos 465
Novak Chrysost. 459
Novicampianus Béla 427
Novolha István 465
Novotny Honorat 459
Nozdroviczky István kk 338 
Nues kk alapítványa 42
Nyirák,Ignácz 489
Nyíró Ádám 459
Ocskay Antal pk 470
Odilo apát követs. 81
Odoly János pleb. alap. 346
Okolicsányi pk alap. 307. 391 
Oláh Miklós észt. érs. zsi

natot tart 295. alapitv.
305. hiv. 401. rokon, se
gíti 415. tudom, pártolja

Lap.

o78 428
Olasz Pál pk alap. 370. 383
Olivér pk 114
Omechin János 272
Orbán IV. pápa 95
Orbán V. a' pécsi acad. 200
Ordódy János 437
Orosz Ferencz 444

Pál prép. 443
Országh András —

János 422
Osimnika András 453
Osvald Ferencz 474
Oszolyi Flórián 448
Otrokocsi Foris Ferencz

435. 436. 439 
Otto frising pk. 53
Otto somogyi gr. 9
Otto szerz. N.-Magyarorsz. 16 
Ottokar cseh kir. békét köt 

93. 94. 99. háborút kezd 
100. legyözetik 102

Paffán Ign. kk alap. 341. 386 
Paintner Mihály 481
Paier László kk alapitv. 330
Pákái János 437
Pakróczy János 474. 490
Pál veszp. pk kövéts. 97. 98 
Pál veszp. prép. követs. 103

Pál fejérv. prép. követs, 93
Pál liantai prép. érdemei 129« 149 
Pál szepesi prép. alapitv. 190 
Pál szerzetes 63
Paal Gáspár kk alap. 373
Pálfy család 269
Pállfy Lórincz 462

Miklós 406
Pál nádor 371
Tamás pk alap. 322.

hivat. 404
Tamás kk 439

Palkovics Imre 459
Pálma Ferencz-Károly —
Palugyai Imre pk al. 337. 347 
Pankl Máté 462
Pap László 485
Papanek György 459

János 462
Partinger Ferencz 446

Lap.

Paska pozs. prép. jószágot 
kap a’ káptalan részére 
34. követséget végez 
Rudolf császárnál 102. 
hűsége ’s kiáltott szen
vedései 103. 104

Pasquich János 485
Pásztory György pleb. al.

361. 481
Patachich Ádám kai. érsek

alap. 316. 380
Gábor érsek al. 315
György pk 300
György kk 439
János —

Paur Károly 453
Paulinus Péter 295
Pausz András 465
Pavich Imre 459
Pavissevich József 453
Pavehez Márton 355
Pázmán Péter észt. érsekké 

választatik 305. téríté
sei 292. zsinatot tart 
297. alap. Bécsben pap
növeldét 306. Nagy-



509

szombatban papnövel
dét 306. egyetemet 379. 
convictust 385. kolos
torokat 368. Posonyban 
academiát 380. követsé
get végez 398. 403. 
családjának hagyomá
nyoz 405. tudományt 
pártolja 434. 143. írott 
munkái 

Paxy Lajos 
Péch Miklós 
Peichich Kristóf 
Pejachevich Ferencz 

Jakab
Peldiányi János pleb. alap. 
Perczel Imre 448.
Pereghy Béla prép. 
Peregrin pk
Perényiek adományoztatása 
Perényi Imre prép. al. 413. 

Imre nádor 
Károly kk alap. 413. 

Pereszlényi Pál 
Perger Zachariás alap. 342. 
Pestalich György 
Pesti Gábor 
Péter észt. kk alapitv.

érd. pk birtokot vesz 
az egyháznak 36. várat 
épit 119. Fejérvár- ’s 
Kolosvárnak kiváltságo
kat eszközöl 

Péter szerémi pk követs. 
Péter fejérv. prép. köv. 
Péter győri pk alap.
Péter T)udai prép. (valószí

nűleg Béla kir. névte
len jegyzője)

Péter bosniai pk 
Péter egri prép. saját jószá

gát az egri káptalannak 
hagyja

Péterlfy Károly 
Petheö János pk alapítványa 

341.

Lap.
Petheő Márton 292

Márton kai. érs. 402.434 
Petheő jószágot kap. 268
Petrányi János pleb. alap, 347 
Petretich István 446
Petrik András kk alapit. 383 
Pesaurus Leonárd 272
Pfendner Imre 448
Pichler János 462
Pierstill András 446
Piligrin pk 3
Pillér Mátyás 462
Pinka Ferencz 459
Pintér József —
Pirolt János 448
Pisincz Sigmond 429
Pitacich Márk 296. 428
Pius II. pápa hazánk iránti 

buzgalma 228
Planitz Károly pleb. alap. 363 
Plano-Carpino 17
Plaschleger Mihály kk alap. 386 
Podhradszky József 470
Podlusányi Sigmond 459
Poklostóy Máté prép. alap. 305 
Pongrácz család 267
Pongrácz Ignácz 459

Mihály 292
Ponori Thewrewk József

432. 471
Poor Cajetán 446
Poppjevocs György 446
Pork Mátyás 448
Porubszky György 338
Posgai János 297
Posegai József 459
Pottyondy Rafael 474
Pozsoni János 284
Pöstyényi Mihály kk alap. 420 
Pray György 275. 459. 481 
Prechenfeld Ferencz 448
Predmerszky Márton 445
Prényi Ferencz 335
Prileszky Béla kk alap. 338 

János 445
Prodanus zágr. pk al. . 41. 68

34

Lap.

437
463
268
446

459
343
463
365
163
267
470
189
414
440
373
448
429
34

123
210
82

185

141
176

182
459

386
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Puchner József 448
Pulavszky 143
Pupikoffer Ágoston 465
Puretits Ignácz kk alap. 361 
Purgine János 462
Purgstall Antal —
Purulich Ágoston 446
Putsch János 459
Putz Antal 446. 482. 485. 
Püsky János pk alap. 383. 434 
Püspöky András alap, 308 

Ferencz kkal. 335. 375 
Pyber János pk 297. 397
Pyrker János patr, egri ér

sek 323. 324. munkái
482. 490

Rachensberger Leopold 440 
Radeczy István pk alap. 322.

hív. 402
Radíts Antal 462
Rado nádor 9
Radóczy Imre alap. 420
Radonay Mátyás pk 339. al. 366 
Radossányi László 459
Radnics Mihály 437
Raffay Imre prép. alap. 413 

Károly pk alap. 420 
Rajcsányi István 465

János 446
Rainer Károly prép. alap. 325 
Rajnis József 462. 465. 490 
Rákóczy Erzsébet 322

Ferencz 292
Ramershoffer Valerian 490 
Rangon Gábor pk követs.

230. 231
Ranzan pk iró 422
Raska Balázs 242

Dömötör 84
Rátsay alapitv. 308
Ratscky Dénes 463
Rattkay György 299. 439
Rausch Ferencz 462
Rauscher Miklós pk alapit. 413 
Raynald pk 130
Regadics János táb. pap. al. 413

Lap.
Rendek János 463
Rényes István 439
Répásy András 443
Répseli László 463
Réthy András 490
Révay Antal pk 453

János pk alapit. 362. 420 
Kristóf 443
Miklós 275. 462. 490 
Pál 314

Ricárd szerzetes 16
Ricsányi Tóbiás 439
Riederer Péter 465
Riedmüller János 246
Rier Ferencz kk alap. 375 
Riethaller Mátyás kk alap. 335 
Rimely Mihály 467
iülzinger György kk alap. 4 Í 3  

Kálmán 462
Robert Károly kir. kegyes

sége 161. Szerdahelyet 
kétszáz marka aranyért 
az észt. egyháznak adja 
178. a’ zágr. egyháznak 
és a’ margitszigeti ko
lostornak tett adományo
kat megerősíti 186. 191. 
megbízza Tamás észt. 
érseket 208. követet küld 
Romába 209. harcza 257. 
Rosnobányát Tamás ér
seknek adományozza 
265. Zágrábnak szaba
dalmakat ad 269

Robert észt. érsek a’ ku
nok téritésébén apos- 
tolkodik 14. polgáriso- 
dásukat előmozdítja 15. 
jószágot vesz egyhá
za számára 30. adomá
nyoz a’ veszpr. egyház
nak 38. követséget vé

Lap.

gez 85
Rogerius király 82
Rogerius nváradi kk 145
Róka János kk 446
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Rosenbacher Ferencz 465 
Roskoványi Ágoston 487
Rosnák Márton 459
Rosos Pál pk alapitv. 412. 463 
Rost Tamás 465
Rosty Miklós 462
Rotter György káplán alap. 420 
Roys Ferencz 463
Rozgon János 228

Lap.

Rozgon Péter pkpréposlsá- 
got alapit 182. az egri 
püspökségnek saját jó
szágát adja. u.ott tudom, 
pártolja 280

Rozgon Simon pk 202. 251 
Rudnay Sándor érsek zsina

tot tart 300. a’ bazilicát 
piti 311. alapítványai 
312. 327. 375. 4lá. 474 

Rudolf habsburgi gr. csá
szárrá választatik 101, 
frigyet köt Kun László
val u.ott. ezt megújítja 102

Russek József 469, 4861
Sághy Mihály prép. alap. 348
Sajghó Ignácz 465
Sajnovics János 459
Salamon József kk alap. 305
Salágyi István 459
Salbek Károly pk 362
Sámbár Mátyás 437, 439
Sambucus 427.428
Sámuel Aba kir. kolostort 

alap, 9
Sándor pápa levele IV. Béla 

►királyhoz 93
Sansovin 136
Sauberer András 450
Sauer Caietán prép. alap. 413
Saffrath Leopold kk 462
Schardius Simon 433
Schédy József kk alapitv. 338
Schetz Péter 459
Schindler Miklós 465
Schirkhuber Móricz 486
Schlicktinger apát alap. 412

Schlötzer áz írás kezdetétől 135 
Schmid János apát 453
Schmidt Godefrid alap. 347 
Schmidt János apát alap. 360 
Schmitth Ádám pleb. alap, 361 

Miklós 446
Schönvisner István 459. 482
Schrejer Ádám pleb. alap. 314 

Robert 490
Schretter Károly 440
Schrott József pk alap. 355 
Schupanzigh Andr, 448
Schwachóczy Bened. 465
Schwarzenberg Adolf gr, 406 
Schwartz Jeromos 453
Scitovszky János pk alap.

340. 381. 474 
Sculteti György pleb. alap. 356 
Semsey János 278
Sennyei István pleb. 371. 398 

László 446 -
Serafin észt, érsek 21. 140
Siffrid apát köv. 211. tudom.

szeret. 277
Sigra gróf 46
Sigrai András 447
Simanovics Imre 444
Simay Kristóf 465
Simon pécsi pk 141
Simon János kk alap. 335. 375 

Máté 454
Simonchich Incze —
Simonyi Pál prép. alap. 360.

462.482
Simunich János 447
Sinzendorf Fülöp pk 441
Sipek János 465
Sipos Márton 447
Sixtus észt. kk alapitv. 32.

követs. 95
Skoda György 462
Skotniczky Rudolf 292
Smaragd pápai főesp. ala

pítványa 49
Smaragd kai. érsek 96
Smaragd posoni prép. követs. 92
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Lap.
Szalay Antal 490

Imre 474. —
János 413

Szálkán I. Zalkán 
Szaniszló Ferencz 467. 474 

József —
Szánthó István 430

János 218
Szányi Ferencz pk 358. al. 412 
Szappantsi Márton prép. al. 346 
Szarka Gáspár 437
Szebasztianovich Ferencz 

kk alap 357
Széchényi György észt. ér

sek (mint pk) zsinatot 
tart 299. Budán kezdett 
roppant építménye ’s a- 
lapitmányai 308 neve
zetes alapitv. Győrött és 
Szombathelyen 329 a’ 
sz. gothárdi apátság ja
vait visszaváltja 365. Ko
lostorokat alapit Ová- 
ron 366 a’ jezuitáknak 
Győrött, Kőszegben, E- 
gerben, Budán, Eszter
gomban, Pécsett 368. 
sz. Ferencz r. Süme- 
ghen 371. és Széchény- 
en 372, Illavián a’ trini- 
táriusoknak 374. segíti 
a’ nostrei kolostort 367, 
az esztergomi és poso- 
nyi sz. Ferencz rendie
ket 371, Vasváron a’ sz. 
Domonkosiakat, Eger
ben a’ servitákat 372. 
Budán a’ carmelitákat, 
capuczinusokat és miso- 
ricordiánusokat 373, 
Vinpassingon a’ minori
tákat 374, az apácza- 
kolostorokat Kismarton
ban és Posonyban 375, 
alapit academiát Győrött
379. papnöveldét Budán

Lap.
Sóber János prép, aláp. 412.

418. 419
Somalovics Pál 462
Somogyi Elek 456

János 298
Károly 474
Leopold pk jóték.

’s alap. 363.412.454 
Spaits László 448
Spalatroi Tamás 147
Spangár András 454
Spányik Ghycer 474. 482
Spiegl Ignácz esp. alap. 414
Spissák Pál pleb. alap, 314
Splényi József 465
Stadler József 460
Stankováchky Gáspár 403
Statilius János követs, 243
Steinsiess Antal 447. 463
Steppanek Venczel 447
Stibor Vajda 273
Stipsits Ferencz kk alap. 413
Stock Ján. prép. zsinatot tart 170 
Stoyka Sigmond pk alap. 326
Sujánszky Antal 490
Suda 144
Suphárdt Béla 454
Surius Lörincz 152
Sümándy István 308
Sümeghy János 465
Svastics Ignácz 460
Sylvester pápa sz. István

nak koronát küld 80
Szabó András pk alapitv. 412

Dávid 462. 465. 490 
Imre 443
István 448. 454
alam. János 482
József 462
Nazarius 17

Száitler Károly pleb. al. 417
Szakácsi Vitus 474
Szakmáry György pk 251.
- a’ végvárak visszavál

tására hágy hatvanezer 
aranyat 256



308. iskolákat Egerben
380. Pécsett 381. Budán 
és Esztergomban 382. 
Kőszeghen 383. convic- 
tusokat alapit Budán, 
Győrött és Lőcsén 385. 
erősíti. Budavárát 405. 
Győrt 406. Esztergomot 
407.Stimeghet, Szombat
helyt és Eeszőt 408. há
borúra segedelmet nyújt 
410. alapit katona-kór
házat Posonybanés Pes
ten 414 a’ győri-kór
házat segíti 420, a’ sze
pesi tizenhárom város 
visszaváltását megajánl
ja 400. tudományokat 
pártolja 435. életvonása, 
viselt méltóságai ’s ha
lála 299, 404. 415. 

Széchényi Pál kai. érsek a’ 
vondorfi kolostorra ala
pitv tesz. 367. a’ sz.- 
lászlóit alapítja 371. a- 
cademiát épit 379. kö
vetségeket végez 

Széchényi Mihály egri pk 
zsinatot tart

Széchy Ágoston 486, 
Dénes bib, eszt.érs 

zsinatot tart 169. az esz- 
terg. főtemplom építésé
re nyolczszáz aranyat 
hágy 180 követs. 221. 
frigyet köt a’ csehekkel 

Szeder Fábián 474. 483. 
Szegedy Ferencz pk 404. 

Gergely 
János 
Mihály
Pál pk alapitv. 

Szegfű Ferencz kk «1. 414. 
Szeitz Leo 
Szekér Joáchim 
Székhelyi Ferencz

5 1 3

Lap.
Szeldmayer György 486
Szelegovich Mátyás 292
Szelepcsényi György észt.

érsek Nagyszombatban 
papnöv. alapit 308. ko
lostorokat alapit a’ je- 
zuitáknak Lőcsén és Sza- 
kolczán 368. a’ kegy. 
isk. rendnek sz. Györ
gyön 370. irgalm. szer
zetnek Posonyban 373. 
iskolákat Beszterczebá-

Sz -Györgyön 383. kö
vetség 399. a’ magyar 
szabadság melletti buz
galma 402. hivatala 404. 
a’ török elleni háboro

dom pártolja 434
Széless György 460
Szenczy István kk alap. 375
Szenkviczi Mátyás 298
Szent Adalbert pk̂  137
Szentandrásy, István 297
Szent-Gályi Ágoston 476
Szent Gellért pk 12. apátsá

got alapit 48. iskolát ál
lít Csanádon 76. életvo
nása ’s írott munkái 136 

Szent-Györgyi Ferencz al. 308 
Gellért 483 

Szent-Illonai József pk 443. 456 
Szent István kir. erényei és 

hitbuzgalma 3.alapit püs
pökségeket 5. egyéb 
egyh. intézeteket 7. Ro
mába követet küld 79

I Szent-Iványi Márton 440 
Szent László kir. alapítja a’ 

sz. Jobbi apátságot 9. a’ 
zágrábi püspökséget 41, 9

Szent Margit 70. életirója 148 
Szent-Pétery Albert 448
Szent-Tamásy alapitv. 308

Lap.

416

399

168
490

225
490
434
430
463
447
413
384
447
460
440
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.Lap.
Szepák György pleb. alap. 354
Szepesy Alajos 474
Szepessy Ignácz pk zsina

tot tart 300. alapítványai 
327. 340. 412 az acad.
381. 421. munkái 474

Szerdahelyi Gábor 447
György-Alaj.

465. 483
Szereday Antal 444
Szigly Károly 474
Szikoray Miklós pleb al. 347
Szilágyi Mihály 202
Szilasy János 430 474. 483 
Szily János pk al. 363. 389

442 454
Szirmay Péter 267
Szklenár György 460
Szluha György 454 463
Szokolóczy Ján. Vencz. —
Szorsa Mihály 437
Szörényi János 439

László pk alapit.
307. 460. 463 

Sándor 460
Sztankovácsy Leopold 454
Sztankovits Miklós 486
Sztáray család 267
Sztrakos Adalbert 454
Sztruchich Márk 437
Szuhányi Fcrencz 462
Szuhay István pk 396. 434
Szvorényi Mihály 447. 455.

483. 487
Tagen János kk alap. 355. 486 
Táier György prép. alap. 419
Takács Márton kk alapitv. 319
Takló szerzetes 139
Tanárky János 468
Tamás váczi pk követs. ’s 

érdemei 105
Tamás spaloftroi föesp. 147
Tamás milkoi pk követs. 211
Tamás I. észt. érsek zsina

tot tart 167. az eszterg. 
egyháznak jószágot vesz

Lap.
176. Kassán a’ lázadó
kat lecsillapítja 208. Ká* 
roly kir. megjutalmazza 265 

Tamás észt. érsek követs.
Károly császárhoz 216

Tamás zágr. pk alapitY. 89
Tamás egri plt követs. 220
Tamaso vich Adám alap. 347
Tamerlan 17
Tapolcsányi Gergely 455

Lőrincz 447
Tarnóczy István 437, 439 
Tárkányi Béla 491
Tasso 468
Tasy Gáspár 435
Tatamer rejérv. prép. 250. 268 
Taxoni János 447
Telegdy Csanád észt. érsek 

jószágot ád az eszter
gomi 177. és egri egy
háznak 181 .Kalandas tár
sulatot pártolja 176. 
Szerdahelyet Robert Ká
roly királytól megveszi 
178. prépostságot alapit 
Esztergomban 178. és 
Nváradon 184. az észt. 
főtemplomot építi 178, 
sz. Ferenczieknek ko
lostort alapit 189. 276 

Telegdy János pk zsinatot 
tart 298. alapitv. 308.
336. 371. convictusra 385

Telegdy Miklós pk 412. 430 
Telek József 455
Telekessy István pk al. 322. 382 
Teleky József gr. 481
Temesváry Pelbár't 285
Tengur László 121
Teretius Gergely 435
Terlandi János 455
Terstyánszky János 447
Tertina Mihály 465
Thaiszberger Józseg kk al. 354 
Theodati Ferencz 437
Theodor-Lascaris császár 85



Lap.
Theodor győri pk 124
Theodorik kunok első pke 15 
Theodorik iró 149
Thezarovich Gábor kk alap,

335. 474
Thőle Miklós pleb. alapitv. 330 
Thuróczy chronikona 274
Thury Pál alapitv. 346
Thurzo érsek 239
Thurzo Zsigmond pk Nvá- 

radot erősiti 254
Tibai család 267
Timon Sámuel 460
Timoth zágr. pk kun Lász

lótól Garichvárat kapja 
44. a9 csazmai káptalan
nak jószágot vesz 45. 
követséget végez 101. 
Medvevárat visszakapja 
117. föntartja 118. hű
sége 119

Tittel Pál 486
Tolvay Imre 460
Tombres Gerhárd 271
Tomory Pál kai. érsek élet

vonása 244. a’ fővezér- 
séget csak szigorú pa
rancsra válalja el 260. 
vitéz tettei 261. Ferha- 
tes fővezéren győzedel
meskedik 262. nevezetes 
zsákmányt foglal el 263. 
a’ mohácsi ütközet el
halasztása nem volt ha
talmában 264. harczol- 
va elesik * 265

Tompa László 464
Topos Ferencz 440
Toronyi Pál pleb. alap. 419
Tóth Fábián 448
Török Incze 474

József kk alap. 363
Mihály 455

Trencsényi Máté 208
Trepini Ferdin. kk alap, 354
Trinkelius Zachariás 435

Lap.
Trsztyánszky János 460
Tsupik János 451
Tsussen György 460
Tulok Gábor 474

József pleb. alap. 314
Tulsiczky Ferencz 474
Turányi Márton 443
Turkovich János prép. al. 314

Sándor alapitv. 308
Turóczi László 447
Turul 252
Türjei Ferencz alap. 347
Tussen Károly 455
Tűzkő Sándor pleb. alap. 341
Tybus János 144
Twarkus kir. megtér 164
Udvardy Ignácz 487
Ugrin észt. érsek 128
Ugrin V. Ugolin kai. érsek 

patarenusok térítésében 
buzgólkodik 13. szeré- 
mi püspökséget alapítja 
28. Posegavárat az egy
ház számára megveszi 
35. Bácsban kórházat a- 
lapit 123. Sajónál elesik 130 

Ugróczy Ferencz 474
Ujfalusy Tóbiás kk alap. 346
Ujlaky Ferencz pk 401. 422. 429 
Ujváry Ferencz pleb. al. 343

Uriel kk alap. 319.
419. 420

Upor László prép. érdemei 266
Urbanecz Károly 487
Uros pannonh. apát IV. Bé

la királynak nyolczszáz 
marka aranyat ad segé
deimül 117. jószágot 
szerez 46. követs. vé
gez 86. Pannonhalmát a9 
tatárok ellen megvédi 130

Ürményi Péter pk alapitv. 412.
Uzbeg tatár fejedelem 164
Vaas Móricz 177
Vachtarics pleb. alapitv. 413
Vachtler Pál kk alapitv. 420
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Vagner József kk alapit v. 383
Ferencz 460

Vajda Ignácz alapitv. 328
Sámuel 455

Vajkovich Imre —
Vajland Ferencz pleb. al. 360
Valentin kk alapitv. 32
Valentin pécsi pk alap. 185. 

követs. 217. 219. mun
kája 274

Valentin nváradi pk alapit. 185
Valla Jáczint 465
Vancha István észt. érs. a- 

lapitv.30. az ercsii apát
ságot visszaállítja 55. 
követséget végez 89

Vancha Lampert 30
Tamás 33

Vánossy Antal 382. 448
Vánoviczi János 437
Várady László 465
Várallyi Szaniszló 294
Várday Ferencz pk 252

István 223
Pál észt. érsek al.

304. 365. hivatala 401. 
Újvárt építi 405

Várady Péter kai. érs. 202.
270. 283

Vargyas István 465
Vas László 447. 483
Vásárhelyi Gergely 437
Vásonyi Ferencz 465
Vasváry György 298
Vavrovits István kk alap. 356
Vay László 277
Vázl János alapítványa 347
Vekerle Godfrid 474
Velasques 275
Veleszlay János kk alap. 359.386 
Velikánovich János 474
Verancz Antal észt. érsek 

jótékonys. 322. követs.
393. 394. hivatala 401. 
Effert erősíti 407. tudom, 
pártolja 422. munkái 430

Lap. I
Verancz Faustus pécsi pk 

munkái 432
Verböczy István 203. követ

sége Romába 243
Veresmarty Mihály 298. 437 
Verhovácz Miksa zágr. pk 

alap. 351. irgalm. kolos
tort alapit 373.412. 413. 
tanulókra 386. tudom, 
pártolja 469

Verseghy Ferencz 465.474
Veszprémi Pál apát alap. 328 
Vezerle Gáspár 474
Vid László 437
Vida Incze 474
Vignalich Antal 460
Villax Ferdin. 467
Vilmos pécsi pk a’ pécsi a- 

cademiának jószágot ad 
200. követs. 214

Vilt József pk alap. 333.375.413 
Vinkler Mihály kk alap. 383 
Vinkovich Bened. 299
Vinnay család 267
Virág Benedek 276. 465.

483. 486
Virágh György pleb. alap. 346
Viszocsányi Ferencz 437
Vitéz János észt. érsek Má

tyás kir. nevelője 202. 
pártolja a’ tudom. 203. 
205.’stb. követségei 223.
227. érdemei 227. mun- 

• kái 280. tudós férfiakat 
pártolja u.ott. könyvtára 287 

Vitéz János szerémi pk kö
vets. 233

Vitéz János 1. Janus Pannonius 
Vittman József 474
Vitus nyitrai pk követs. 210
Vizer Ádám 444
Vizi Ferencz 455
Vojnics Albert kk alap. 318
Volf Imre pleb. alapitv. 343
Volkra Otto pk alap. 348. 

kolost. alap. 370. iskolát 383

Lap.
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Vranyai Márián 466
Vratislav János gr. 41(5
Vulcán Sámuel pk alap. 382.413 
Vulkán hg megtér 13
Vurum József pk alap. 332.

337. 339. 275. 387. ár
vaint. 389. tudom, pár
tolja 402

Wagner Ferencz 465
Walter Csanádi tanító 76
Wanker János 169
Weisz Ferencz 462

János 357
Willerm érd. pk 69
Winkler Engelbert 483
Wyrffel György 432
Zachár András 466
Zabka Márton 47^
Zalaházy Tamás 403

Lap.

Zalánd veszp. pk Tátikát ás 
Szánthót építi 113« a9 
veszp. egyháznak hagyj a 38 

Zalkán László váczi pk kö
vete. 242. hivatala 251

Zanich Péter kk alapitv. 354
Zápolya Imre 189

János király 392
Zsigmond 395

Zaremba János 433
Zarubal Antal 466

Bertalan 448.462
Zay Ferencz 394
Zay-Ugrócz család 416
Zazius András 444
Zbisko József 443
Zech Miklós 214
Zeller Márton 439
Zerdahelyi Gábor pk alap, 356
Zichi László 447

Domonkos pk alap. 349
Ferencz pk alap. 329. 

gymnasiumot 381« Gyö- 
röt erősiti 407

Zimányi István 462. 466
Zoeránd 50
Zonarolla János 439

Lap.
Zongor pk alapitv. 343. 367
Zokolyi Miklós 427
Zozimus n.-váradi pkBerey

saját birtokát az észt.
egyháznak adja 31

Zozimus szerzetes 456
Zöld Péter 460
Zredna János 1. Vitéz
Zrínyi János 292

Péter 366
Zsigmond kir. Krisztus tes

téről nevezett társulat 
tagja 176.Nagy-Kemlek/ 
várt tizennégyezer a- 
ranyért János zágr. pk 
adja 186. a’ budai aca- 
demiát alap. 201. Főpa
pokat követül küld Ve- 
ienczébe 218. Albert hff- 
hez 218. Romába 219. . 
Lengyelországba 219*
220. Majlandba 220. Ka
nizsa érseket kir. hely
tartónak nevezi 247. 
polg* érdemeket jutal
maz 226. 277

Zsihovics Ferencz 474
Zsilka Ferencz alap* 387
Zsivics Mátyás 447. 456
Zsolnay Dávid prép* alap*

350. 419. 443 
Zudar György 249

Imre —
János 217
Péter 249

7 á r|y iiiu ta tö ·

Academiák 200. 201. 379 
Apáczakolostorok 69. 191.

193. 375. 351. 375. 376
Apátságok, mellyeket egy

háziak alapitának, ja
vakkal elláttak, vagy 
visszaváltottak; apát
falva! 54. bélakuti 53, 

35
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borsmonostori 286. czi- 
kádori 52. ercsii 55. ga- 
ranmelléki 187.güssingi 
49. pannonhalmi 47. pilisi
54. sz.-gothárdi 53. 365. 
sz. Györgyről nevezett 
Csanádi 4?. sz.-kereszti 
53. szkalkai 50. bold. 
Szűzről nevezett szepesi
55. 186. turóczi 365. zo-
bori 187

Bandérium 256
Bosznia Magyarországhoz 

kapcsolt. 132
Corbai püspökség alapitt. 27
Csazma eredete és a’ káp

talan alapitt. 44. jószá
gai kap 45

Csikádori apátság eredete 52
Cziszlerczi rend apátságai

52—57. 365
Fejérvár (Erdélyben) ki

váltságot nyer 123
Galliczia Magyarországhoz 

kapcsoltat. 132
Güssingi apátság 49
Horvátország M.-országhoz 

kapcs,olt. 132
Iskolák Árpádok időszaká

ban 75-77. Yegyes ural
kodók alatt 197-207. '
Ausztria időszakában 370.384 

Kolosvár eredete ’s szaba
dalmai 123

Leleszi préposts. alapittat. 57 
LodomeriaM.-or'szághoz kap.132 
Lövöldi carthusiánusok két 

száz katonát tártának 190 
Lyceumok 980
Moldáviának M.-országhoz 

kapcsolt. 132
Slavonia M.-országh. kapcs. 132 
Szabács erősítése 253
Székesfejérvári káptalan al.

7. káptalan működése 47.
278. templarius kolostor

Lap.

381

271
48
50
28

132

68. iskola 75. Miksa hg 
elfoglalja 235. kórház 
271. al. 359. gymnasium 38

Sz.-gothárdi apátság ere
dete 53. jobbágyait se
gíti 269. viszontagságai 
365. Szombathelyen ly- 
ceumot alapit.

Sz. Györgyről nevezett tár
sulat 175. 

név. apáts. a).
Szkalkai apátság alap.
Szerémi pkség alapitt.
Szervia M.-országh. kapcs.
Várak, mellyek főpapok ál

tal építtettek vagy erő
sítettek. Budavár 110.
405. yéghatári hat vár 
112. Tátika 112. Gra- 
diczvár 414. Kerekkő, 
Posony- Szepesvár 115. 
Németujvár 116. Szig- 
liget, Medvevár 117. 
Garichvár 118. FilescP 
119. Sz.-Margitszigeti 
120.Sz.-Mihályköve252. . 
Szabács és Nándorfe- 
jérvár 253. Nagyvárad 
254. Vácz, Barich, és 
Zatha 255. Érsekújvár'
405. Győr 406. Eger.. 
Esztergom 407. Sziszek 
Szendrő, Nyitra. Kaloí- 
csa. Sümegh. Szombat
hely. Kesző. Breszt 408. 409

Visegrád megvédelmezte- 
tése

Zágrábi pkség alap. 41. ja
vai gyarapodása 188. 
kolost. 65. Gradiczvárat 
építi 114. academ. 379. 
alapítványok 185.

Zalay apátság
Zobori apátság 7. iskola 75. 

kolostor, 374

Lap.

410

354
7


