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A szerkesztő előszava.

ársulatunk megalakulásakor létesítőinek szemei előtt

Tazon remény lebegett: hogy általa s segélyével 
megiratja majd Szepes-vármegye teljes és rendsze

res történetét.
De mentői inkább és többet foglalkoztak egyesek 

kutatólag vármegyénk múltjával, mentői több adat 
került — évkönyveinkben is — napvilágra, annál 
inkább kelletett meggyőződnünk, hogy több, külön 
történettel bíró, sőt más országokhoz is tartozott alkat
részekből később egybeforrott vármegyénknek múltja 
oly különleges, complikált viszonyú valami volt, misze
rint azt alig lehet egy műben tárgyalni; vagy hogy 
ez legalább nagy és nehéz feladat egy csekély eszkö
zökkel, szerény erőkkel rendelkező vidéki társulatnak.

Az 1894. évi deczember 10-ére összehívott köz
gyűlés elhatározta tehát, hogy a »Monographia« meg
írásának eszméjét egyelőre elejti és megkísérli helyette 
a mai vármegye régebben független egészt képező 
egyes alkatrészei, és némely közmívelődési fontosságú 
intézményei történetének »essayc-szerű megírását.

A programm szerint czélba vett essayszerű meg
írástól egyes szerzőink — talán a tárgy és anyag nem 
arra alkalmas voltánál fogva — utóbb eltértek ugyan
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többé-kevésbé, de megindult a vállalat és így adtuk 
ki az I. kötetben, a kutatónak mintegy vezérfonalul 
szolgálható »Szepes-vármegye történelmi irodalmának 
bibliographiáját« és »a Szepesség őskorát«; a II-ikban 
»a XIII szepesi város történetét«; a III-ikban »a tiz 
lándzsások székének történetét«; az V-ikben »Lőcse 
történetének« első részét, és IV-ik kötetnek >a szepesi 
prépostság történetét«, melynek kiadási költségeit 
Császka György kalocsai érsek vállalta nagylelkűen 
magára.

Az eddig megjelent kiadványainkban szemelőtt 
tartott szigorú objectivitás, az osztály, eredet, vallás 
vagy felekezeti érzékenység kímélése a jelen kötet 
— inkább chronicaszerű — megírásánál, de szerkesz
tésénél sem volt már ily következetesen követhető.

Macaulay nagy történetírót idézem szó szerint 
ha mondom »hogy nincs része a történelemnek, mely 
a különböző pártok írói által annyi zavarba hozatott 
és hamisíttatott volna meg, mint épen a reformatio 
története, hol annyi a hamisítás és sophistika, hogy 
eligazodni is alig lehet rajta«. (»Zur englischen Ver
fassungsgeschichte« von Th. B. Macaulay, Steger-féle 
német fordítás, pag. 7.) És épen e nagyon is kényes 
tárgygyal kelletett a XVI. és XVII-ik század folyamán 
majdnem kizárólag a jelen mű szerzőjének foglalkoznia. 
Mert hiszen e két század uralkodó eszméje a hitval
lás volt, — minden bármi kicsi, vagy nagy eseménye 
erre vezethető vissza és a prépostság történetének 
írója annál kevésbé mellőzhette folytonos érintését, 
mivel az intézmény, — melynek a történetét írta — 
maga is katexochen egyházi volt, tehát hivatása is 
tulajdonképen a reformatio és ellenreformatio moz
galmainak irányadása lett volna és már ezen oknál
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fogva sem iitközhetik meg joggal és igazság szerint 
senki, ha a könyv szelleme és irányzata határozottan 
katholikus.

Ilyen tehát a »Szepesi prépostság története« tény
leg már azért is, minthogy a vélemények szabad 
nyilvánulása elől elzárkózni nem lehetett. De mind
ennek daczára gondosan kerülve lett minden éles szó, 
kifejezés, de még sebezni akaró szándék is, és azért 
reményijük, hogy társulatunk talán más véleményen 
levő tagjai is — számba veszik mind e körülményeket 
és épen nem csodálkoznak, ha a tagilletményül szét
küldött e könyv, az egyszer katholikus szellemben írott
nak bizonyul.

A t. szerző — tudom — csak az igazságot ke
reste. Ha ebbeli becsületes iparkodásában itt-ott még 
is tévedhetett volna, vagy elnézetett volna valami 
most kelleténél élesebbnek látszó kifejezés, mindkét 
esetben szolgáljon mentségül a bántani akaró szándék 
teljes hiánya mellett, azon biztos föltevés is, hogy 
társulatunk maga is bizonyára kötelességének látná, 
esetleges ilyen helyreigazításokra módot és alkalmat 
nyújtani.

Azt és annyit véltem szükségesnek, sőt köteles
ségemnek mondani és azzal azon álláspontot jelezni, 
melyet jelen mű sajtó alá adásánál mint szerkesztő 
elfoglaltam és melynek következetes szem előtt tar
tásával jártam el feladatom teljesítésében.

Végül, a mivel inkább kezdenem kellett volna: 
még a hála sugallotta kötelezettségnek is kifejezést 
kell adnom azzal, hogy nagyérdemű örökös díszelnö
künknek, Császka György kalocsai és bácsi érsek úr 
Ő Nagyméltóságának, társulatunk nevében hő köszö
netét mondjak nagylelkűségéért, melylyel a most mii-
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lenniumi kiadásunkban megjelenő és sok becses új 
adatot tartalmazó könyv kiállításának költségeit ma
gára vállalta. Ezzel ő  Nagyméltósága szerény társu
latunk iránti sok jótéteményeit újabbal tetézte és 
mélyebbé tette azt a hőn tisztelő kegyeletet, mely 
iránta egykori egyházmegyéje híveinek, és a Szepes- 
ség lakóinak szivében él és mindig élni fog.

Lőcsón, 1899. évi deczember 31*én.

SvÄby Frigyes,
ideigl. titkár.



I.

Az alapítástól a vallási forradalomig.

I. IDŐSZAK.
A szepesi prépostzág keletkezése. Káptalan: személyek. Káptalan: épületek. 
A prépost bevezettetése, jogköre, ruházata. Adolf első prépost Dénes nádor. 
Benedek prépost. Szt.-Márton temploma. Mátyás prépost. Tatárjárás. Szék· 
pénzcathedraticum. — Podolin tája. Benedek és János prépost. Muthiner vagy 
Mothiner prépost. — Béla névtelen jegyzője. Szőnyegek. Vyszoka vagy Ura* 
diszkó. Lukács prépost. — Bertalan prépost. — Új pecsét. Kibnik. Jakab 
prépost. — A szászok kapzsisága. Szepesi püspökség. Letonkői kolostor. Ja
kab főkanczellár. Pál prépost. — Feliciani Miklós bitorló. Kakas elitéltetése. 
Stolai benczés kolostor. Henrik prépost. — Lechniczi zárda. János prépost. — 
Krakói per. Tárczáfői per. Alafák v. praebendák. Kristóf kanonok meggyil
koltatása. János Avignonban. János végrendelete. — Püspökség. Miklós pré
post. Káptalani protekczio. Domonkos prépost. — Benedek prépost. — János 
prépost. — Czenstochow. Közművelődés. Iskolák. Erkölcsiség. Trivium.

Quadrivium.

Ijjjl zepesnek neve még a tudományos kutatásnak tár
á g y á t  képezi.

A múlt század második felében, hol abban fára
doztak az írók, hogy minden családnak és helynek 
eredetét a legmesésebb ősidőkre visszavezessék, és a 
mostani század elején tudományos munka, mely a Sze- 
pességről bármiképen értekezett, nem volt képzelhető 
anélkül, hogy a Szepességnek nevét legalább is a 
gepydáktól ne származtatta volna. Olyan egyszerűnek 
és olyan megkapónak látszott az, hogy a »gepydiá«- 
ból »gepusia« ebből ,Scepusia‘ alakulhasson; hogy az 
illető írók azt sem vették e mellett észre, miszerint

Szép. Tört. T á n . mill, kiadv. IV. köt. 1
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az ilyen tudományos átalakítás minden nyelvtörvényt 
tökéletesen leront és épen azért lehetetlen.1)

A régibb' íróknál nem akadunk ilyen fejtegeté
sekre, mert a XVII. század elején élő Xylander alias 
Holtzmann a Szcpesség nevét egyszerűen a latin ,Se
pes* * 3 4 szótól származtatja, és a Kárpátok sűrű erdősége 
által képezett határvonalat érti alatta.')

Hasonló szó fordul elő Nagy Lajosnak Krakóban 
1381. évi november hó 12-én kelt egyik okmányában 
is, hol a Szepesség által adott szolgálmányok között 
az egyik ,Scep4 szóval jelöltetik.*) Vájjon azonban az 
említett név alkalmaztatott volna azon egész területre, 
melyet ma Szepes nevével jelölünk, eldönteni bajos. 
Bajos azért, mivel már a XIII. században többször ta
lálkozunk a ,Szepes4 névvei, melyet az akkori jegyzők, 
mivel a magyar ,szl hangnak megfelelő betű nem állt 
még rendelkezésökre, Szepesitek írtak.

így olvassuk azt 1288-ban azon okmányban, mely- 
lyel kun László a híres Gergely mesternek Sóvárt és 
környékét adja.4) Epen úgy találjuk a Szepes szót 
egy 12i)0-iki okiratban.5)

Hogy az ,sz4 hangot valóban ,Sc4-vel igyekeztek 
visszaadni, bizonyítja a szepesi káptalannak azon ok
irata, melylyel 1314. deczember l ó 16-án a mai Filicz

J) Di*. Molnár János (f  1804-ben) szép. tudós kanonok * Magyar könyv
tár* czíuuí kéziratában (X. sz. 183. és IX sz. 282 lapjain) foglalkozik a tu
dósok ilynemű fejtegetéseivel.

3) Matricila M<der. föl. SyO. Sepesr-- kerítés, sövény; továbbá aztán: 
határ. A latin íróknál előfordul pl. Loca silvestribus sepibus densa azaz : sűrű 
erdőkkel határolt helyek.

3) Dr. Samuel NakieUki. Mieehovia etc. 1634. I. köt. B17. 1. Az ok
mány kezdődik: In nomine 1 >ni. Amen. Kelt: Cracoviae, 1381, in Crastino 
b. Martini.

*1 Wagner, Diplomat. Sáros, (mit ezentúl csak W-el jelölünk) lol 50
Scepes.

J) Szép. orsz. levéltár, H. fasc. 12. uro. 7.
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és Poprád közötti határvonal megál'apíttatik; mert ott 
azt találjuk, hogy a mai ,Széklet szintén -SWvfr-nek írja 
a káptalan. ).

Az előadottakból majdnem azt lehet következ
tetnünk, hogy Szepesno.k magyar ne\re történetének 
kezdetével egykorú, es hogy talán mint kész ncv d'- 
vott már valahol, mielőtt vidéklinkr; alkalmaztatott 
volna. És valóban, ha szemünket délkeletre vetjük, 
azt látjuk, hogy a Moldva és Erdély közti határvidék 
azon részének, hol a milkói, későbben kun püspökség 
állott, már a XI. század előtti korban ugyanazon neve 
volt, mely a székely * * Szepesi« »Szepsi« szóban mai napig 
is fenmaradt.*) Könnyen történhetett azért, hogy vagy a 
bevándorolt moldvaiak által, vagy a Szepességnek az 
említett határvidékhez való hegyes-völgyes hasonla
tossága miatt hozatott amonnan át a Szepsi vagy Sze- 
pes név is a mi földünkre.’)

Szepesnek területe hajdanában őserdőkkel volt 
borítva, melyek Liptótól a Poprád mentében egészen 
a mai Palocsáig terjedtek.

Ezt említi VI. Kelemen pápának 1348-ban adott 
levele, melyben a Szcpeshclyen felállítandó ptispök-

*) Considerantes — mondja ezen okiratban a király — fidele servilium 
File, filii, Fiiéi, contulimus sibi in Ä-eek, Terram ad Tria aratra sufficientem. 
Ibi Prot. 1G43, fol 28, sz. Ezen okirat átírja Uéla királynak 1256-iki okmá
nyát. Érdekes'még azért is, mert Sztpes- Sz ősi magyar neve fordul elŐ 
benne. Azt mondja ugyanis: veniendo ás foro Sabbat hi =  Szombat helyről jővén 
stb., mi arra vall, hogy Szepes-Szombat csak azért neveztetett annak, mivel 
szombaton volt vására. I. [.ászló idejében még vasárnapon voltak a vásárok, 
későbben, különösen 1204 után. hétköznapra szoríttattak, s lett azért Cstitör· 
tökhely, Szombathely. Szék, későbben Felszék ma: Hozelecz.

*) A milkói püspök lOOG-iki okiratában három székely pap: de Keezd 
Orbon, és Scepus említtetik. Fejér, Cod. dipl. II. png. 17. és III. 2 pag 311] 

8) Az abauj-tornai Szepsi község, mely kezdettől fogva a szepesi pré. 
postság alá tartozott ináig is Moldaunak a XIV. században pedig Moldvának 
neveztetett

1*
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ségről intézkedik. »A Szepesség — mondja — amint 
Magyarország azon részét nevezik, mely Lengyel- és 
Magyarország határai közt fekszik, erdős vala és népek 
hiányában szükölködék hajdanában.«1) Tanúskodik arról 
azon sok királyi adománylevél is, melylyel egy-egy 
irtandó erdejét oda adja a nemesek egyikének vagy 
másikának; valamint Kunigunda 1244-ben kiadott ok
mánya, melyben a Podolin melletti Gainikhegyen még 
sűrű erdők említtetnek.2)

Ezen őserdők kiirtására hívta be II. Géza 1146-ban 
a rajnamelléki népeket;3) de legnagyobb részüket az 
erdélyi » pusztaságon« telepítvén le4) Szepesi csak az
utánuk lassanként bevándorolt szászhoni németek né- 
pesítték be.5) A telepitő király hozzá fogott ugyan az 
erdélyi viszonyok rendezéséhez, de csak fia III. Béla 
fejezte be azt, ki egyszersmind » «
az egyházi dolgok rendezésére a nagyszebeni prépost- 
ságot alapította.6)

Negyven esztendő múlt el a szepesi »hospites«-ék 
feje fölött, míg Béla azoknak viszonyait is rendezni 
kezdé, első főnökükké rokonát, Raynald herczeget 
tevén, kinek azon területet adományozá, melyen ma 
Majerka (Tomaj) és Hodermark állanak, és melyet 
Raynald halála után leánya Erzsébet is pápai véd- 
hatóság alatt bírt.

A keresztes hadjáratok idejében Ugyanis az egy-
·) Wagner, I. föl. 320: ab olim — rég időktől fogva; I. föl. 134; 

Bárdossy 1. föl. 314.
s) Bárdossy I. föl. 313: densae smi ha éghajlatunkat és fáink 

nemeit tekintetbe veszszük, bizonyára őserdőre vall.
3) Timon Samu, Kpitome ete. 1764, föl. 19.
*) Késmárk népe úgy látszik rajnamelléki volt, mivel nyelve sokban ha

sonló azokéval.
6) Fejér. II 335: desertum =  puszta, néptelen terület.

e) Fejér, II., 277., hol dto 1191. Coelestin pápa levele intézkedik arról.
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ház midőn a sz. föld elfoglalására buzdította híveit, 
arról is gondoskodott, hogy míg a vitézek a sz. földön 
tartózkodtak, azoknak családjai és birtokai, itthon érin
tetlen épségben maradhassanak. Átok alá vetette azo
kat, kik azon idő alatt az ilyen családot bántalmazni vagy 
a birtokot megtámadni vagy elfoglalni merték volna.

A pápai védnökségből, mely alatt Erzsébet is volt, 
föl lehet tételeznünk, hogy Raynald herczeg, talán épen 
Béla második nejével, ki férjének halála után Palaes- 
tinába költözködött, az országból kivonult, hová talán 
sohasem tért többé vissza. Ezen birtoknak emlékét 
a Majerka felett fekvő s mai napig is ,Auf der Burg‘ 
nevét viselő terület tartotta fenn.1)

A szepesi própostság keletkezése. A nagyszebeni 
prépostság megalapításával III. Béla megvetette alap
ját azon kiváltságos helyzetnek, mely szerint az erdélyi 
szászok egyházi . életüket saját főnökük alatt minden 
magyar püspökségtől függetlenül, magukkal behozott 
szokásaik és itt kapott kiváltságaik szerint rendezhet
ték be.

Béla nyomdokain járt aztán a Szepességen fia 
Imre király, ki átvevén az ország kormányzását, nem
csak az atyja által kezdeményezett egyházi javadalmak 
rendbehozását fejezte be, hanem újakat is létesített.

*) Wagner II., föl. 285. jegyzet: „Kaynaldi prim i Ducis Saxomun in 
Scepusio* ef. Szop. orsz. levéltár, protocoll. 1550. Index secundus, fol, 197. — 
Fejér II., 321., hol II. Incze pápai 198-ban adott levelével Alis — Erzsébetet, 
Raynald leányát, és centum mansiones, azaz Hundertmorgen nevű birtokát párt
fogásába veszi. — Lehetett egyébiránt e/.en Raynald Antióchia herezege is. 
Béla első neje Raymund antiochiai herczegnek leánya volt. Constantia pedig 
Rayinundnak neje második házasságra lépett Raynalddal, ki későbben sza- 
raczén fogságba került, lkoniumból kiszabadulván talán hazánkba jött Alis 
leányával egyetemben. Béla anyósa és Alis édes anyja tehát egy és ugyanazon 
személy. Kéri Fer. S. J. Imperatores Orientales. 1744., fol. 403. és 408. (Más 
Írónknak Raynaldra vonatkozó véleményét 1. Mill, kiadv. II. köt. 11 stb. old. 
A szerkesztő.



Nagy volt alatta a görög kolostoroknak száma hazánk
ban, de nagy egyszersmind az azokban dívó rósz élet 
és botránkoztató fegyelmetlenség. A görög kolostorok 
szaporodásával növekedett a görög befolyás, a barátok 
fegyelmetlenségével pedig a nép romlása. Imre mind
kettőnek elejét veendő, a pápa beleegyezésével latin 
szerzeteseket hozott be, más részt pedig azon volt, 
hogy minél több világi prépostságot létesítsen, miáltal
— a királytól függvén a prépostok kinevezése — 
közvetlen befolyást biztosított magának az illető kerü
letekben, amit a szerzetes apátságoknál nem tehetett, 
minek következtében kénytelen volt tapasztalni, hogy 
a szerzetes rendek főnökei sokszor elleneivel szövet
keztek, mint a pannonhalmi apát tévé, kit csak a pápa 
feddő levele bírhatott reá, hogy Endre pártját elhagy
ván, a királynak hódoljon meg.

Részben ily indoknak köszönheti létét a szepesi 
prépostság is, míg másrészről egy lovagi fogadalom 
teljesítése járult hozzá. Imre ugyanis már 1198-ban ala
pította a prépostságot, de rendezését az esztergomi érsek 
ellenmondása következtében függőben kellett hagynia.

Régi királyaink elhatározása folytán t. i. az ország
nak összes tizede az érseket illeté, midőn azért Imre 
a dézsmának szepességi részét az új prépostság fen- 
tartására akará rendelni, az érsek ellent mondott, és 
az újonnan benépesített s virágzónak induló ország
rész jövedelmének megvonása ellen tiltakozék, minek 
következtében Imre, hogy — mint mondja — »a ve
szekedést elkerülje«, szándékától elállt, és a prépostságot 
ellátás nélkül hagyta.1) Nemsokára azonban lendített a

Wagner, l. föl. 24; és Szép. kápt. levélt, serin. 10, fase. 1, nro 1 és 2.
—  Ezen és sok más erre vonatkozó okmányt közölt dr. Knauz Nándor, Mo
numenta Ecclesiae Strig. etc. I. köt. 154 és 156 11.
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prépostság ügyén egy hatalmas tényező, mely előtt az 
érsek is kénytelen volt meghajolni. Endre herczeg 
ugyanis hűtlenül pártot ütvén bátyja és királya ellen, 
hatalmas sereggel támadta meg Imrét, ki midőn se
regének elégtelen voltát látná, az Istvánéhoz hasonló 
fogadalmat tőn és Szepesitek dézsmáját az itteni pré- 
postságnak igéré, ha ellenségét levernie sikerűi. Aztán 
pedig Istenbe vetett bizalommal azon nagyszerű tettre 
határozta el magát, melyet maiglan is csodálattal néz 
a történelem. Kardcsapás nélkül fogságba ejtette Endrét 
1202-ben, és az esztergomi érsek ellenzése daczára 
végre hajtotta a szepesi prépostságra nézve tett foga
dalmát, de az érseknek az elvett dézsma helyett a 
szepesi vám tizedrészét engedte át, mit későbbi kirá
lyok is megerősítettek.1)

így kezd 1202. óta szerepelni a szepesi prépost
ság és vele egyetemben a szepesvári főispánság is, 
melytől a szepesi szászok függetlenek és saját bírájuk 
alatt maradtak. Hogy mennyivel előzte meg a főis
pánság a prépostságot, fölösleges vitatkozás tárgyává 
tenni; annyi azonban bizonyos, hogy lassanként fejlődött 
az országban a megyei rendszer, úgy hogy az első 
okleveleken csak azon megyék főispánjai fordulnak 
elő, melyek a gömöri hegységig terjednek.

Káptalan, személyek. A prépostsággal egyidejű
leg szerveztetett négy kanonoki állomás is, melyeknek 
birtokosai a prépost tanácsát képezik és a szent Már
ton egyházának tiszteletére adott jövedelemnek felét 
élvezték. Fontosabb dolgok megvitatására már akkor 
a szomszéd szászok plébánosai hívattak be, minek kö
vetkeztében lassanként azok is kanonokoknak tekin- *)

*) Wagner i. fül 25. dio 128U: totalis — az összes vám
tizedrészét.
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tettek, de káptalani székhelyet nem tartván és saját 
plébániáik jövedelmét élvezvén, csak tiszteletbelieknek 
mondattak. A kanonokok száma lassanként hatra emel
kedett, s az maradt a mai napig is.

Az úgynevezett káptalani méltóságokat, úgymint 
az olvasó kanonokságot, az éneklői tisztet, az őrkano- 
nokságot stb. Mátyás prépost (1234—1258.) alapította 
és megerősítette Benedek esztergomi érsek (1254 — 
1262.), mint azt firmiói Fülöp pápai követ 1273-iki 
február 28-án adott okmánya kétségtelenné teszi.1)

Befejezte a káptalan rendezését Lukács prépost, 
ki 1282 ben a már létező négy. kanonoki állomáshoz 
hat újat alapított és fentartásukra a saját földjeik 
dézsmáját, melyet addig a prépostok követeltek és 
szedtek is, rendelé, mitől fogva tíz állandó s a kápta
lanban lakó kanonok fordul elő.2)

A káptalan jogaihoz, egyebeken kívül, tartozott 
a prépostválasztás is, melyet talán már II. Endre ru
házott reája, mert midőn 1302 ben Miklós ostiai és 
veletrei püspök s pápai követ elnöklete alatt Pozsony
ban bizottság ült össze, hogy ezen kérdés fölött íté
letet mondjon, mindnyájan egyezőleg és egyhangúlag 
— mint az okmány mondja — oda nyilatkoztak, hogy 
sem a választás, sem a bemutatás nem tartozott soha 
a király jogaihoz, hanem az első a szepesi káptalant 
illette, a megerősítést pedig az esztergomi érsek szokta *)

*) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fase. 1, nro 13, hol Mátyás helyett 
Muthmer van registrálva, de helytelenül, mert Muthmer 1279-ben még élt. 
Kenedek pedig 1262-ben már nem volt az élők között, holott a követ okmá
nyában mind a két működő bonae memorinek, azaz már holtnak mondatik. 
Miscellanea etc. czimű kézirat, Thurocii, 1743. föl. 16, col. 2. és Knauz. Monu
menta I, 413.

*) Wagner, 1. föl. 302.
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volt gyakorolni.1) És így tartott az, míg csak Zsig- 
mond király a káptalant ezen jogától el nem ütötte, 
kinek eljárási módját az utána következő királyok is 
követték.*)

Káptalan, épületek. A káptalan nagyon termé
ketlen és sívár helyen épült, — hol, amint egy 1298-iki 
okmány elbeszéli, csak nagy ügygyei bajjal sikerűit 
a kemény sziklából kicsikarni az egyes lakóházakat.*) 
Alacsonyak valának az épületek, de nemesi kúriák mód
jára mindjárt kezdetben kőből rakottak, és rendesen 
két épületből állottak. A telepnek egyik oldalán 
az úri lak, a másikon a cselédség háza emelkedett. 
Az egyes házakhoz tartozó belterület el volt ugyan 
különítve ■> szomszédétól, de az egész káptalan kör- 
faV.1 be! p .ve nem volt, minek következtében még 
későbbi vekben is a kanonoki házak mellett magán 
emberek lakaival is talVkozunk.4) A káptalan felett és 
annak nyugati oldalán, hol ma is áll, emelkedett a 
templom; miért is a nyugati nagy úton, melynek vége 
a mai Baldóczról jövő úttal egybe esett, közeledőnek 
legelőször az ötlött szemébe, mitől a mai körfal még 
nem takarta el. A fal maga csak nagyon későn emel
tetett. Miután a káptalan szabad fekvése miatt szá
zadokon át mindenféle támadásnak és külről jövő ve
szélynek ki volt téve, elhatározta végre hetesi Pethe *)

*) Szép. kápt. levélt, scrinium megnevezése nélkül. Az apostoli és csá
szári tekinlélylyel működe! közjegyzőnek jegye a keresztezett kéz, mint azt a 
régi corpus juris civilis kiadásain látjuk. W. II. föl. 282, hol a Posont'i szó 
ki van hagyva.

*) A káptalani tisztségek magyarázatát lásd: Bunyitay V. A váradi 
püspökség története. II. 3 kk.

*) Szép. kápt. levélt, scrinium megnevezése nélkül. Az 1298-i szt· 
Márton napjáról keltezett okmány a jászói konventnek 1514-i sz. György nap
járól szóló átiratában.

4) Pl. Zápolya Hedvig házával.
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Márton, váradi püspök cs szepesi prépost, hogy azt 
fallal köríti, minek kö\retkeztében 1097-ik év táján a 
nyugati fal azon részét emelte, mely a préposti laktól 
a mai nagy kapuig terjed.’) A templom ilyen módon 
védpajzsot kapott ugyan, hanem a káptalan szegény
sége miatt tovább nem építhette a megkezdett falat 
s így védelem nélkül maradt, míg évtizedek milva 
nem találkozott egy nagylelkű főúri nő, ki a káptalant 
is fallal körítetté.“)

A prépost bevezettetése, jogköre, ruházata. Min
den prépost ideérkezése után a főoltár előtt és az ösz- 
szes káptalan jelenlétében az élő Istenre, a boldogsá- 
gos Szűzre, szent Mártonra, a prépostság védszentjére 
és az evangéliumra megesküvék, hogy az egyház jo
gait sértetlenül megtartja es védelmezi, a birtokokat 
el nem idegeníti, az isteni tiszteletet sem meg változ
tatni nem fogja, sem el nem hanyagolja. Állandóan és 
személyesen szt. Márton egyháza mellett fog lakni:1) 
Ezen esküvési minta idővel ugyan megtoldatott, lénye
gében azonban állandó maradt a prépostság kezdete 
óta. Ezen eskütétel és a reá következő hálaadó »Te 
Deum« után foglalhatta el csak préposti székét, mely
nek tekintélye akkortájt bármely püspök tekintélyével 
felért; mert a prépost a papszentelésen kívül minden 
más püspöki jogot gyakorolt Szepesnek összes vidé
kein, valamint a mostani Sároshoz tartozó tárczafői 
kerületben* * * 4) és az Abauj-Tornához tartozó tornai terü
leten is, hol a szepsiek telepedtek volt meg. A pré
postság területe tehát a Dunajectől egészen a Csere

i) Wagner III. föl 9S.
») Ib. föl. 108, és Wagner, IV. föl. 219.
») Wagner III. föl. 119.
4) Szép. kápt levélt scriu 11. fase 1. nro 12, dió: 1205.
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hátig terjed A tornai fszcps») esperességet elszakította 
ugyan 127.·} ban, Kun László és közvetlenül az eszter
gomi érseknek rendelte alá, de ezen rendelkezés nem 
sokáig maradhatott érvényben, mert ezután nemsokára 
s egészen a XVI. századig, sőt akkor is szepesi kano
nokot találunk ott mint főesperest M

Püspöki süveget és pásztor-botot ugyan — azok 
kivételével, kik püspökök is voltak — nem viseltek a 
prépostok az első századokban, mert csak a XV. szá
zadban adta meg nekik ama kitüntetést a római szent
szék, külső megjelenésük azonban ünnepélyes alkalom
kor a püspökétől nem különbözött, mert már Muthmer 
prépostról olvassuk, hogy majd sötét skarlátszínü, majd 
meg bíborszínű és hölgymenyét-prémmel díszített pa
lástban lépett fel, ki is 1278-ban tett végrendeleté
ben a még akkor befejezetlenül álló második torony 
felépítésére hagyta ama drága öltözékeket2)

Adolf első prépost. Az első prépost csak Imre 
utódja, II. Endre alatt kezd szerepelni. Adolf volt az, 
a meraniai Getrud és testvéreinek szent életű és tudo
mányosan képzett nevelője, kit Endre fényes tehetsé
gei és az állami ügyekben való jártassága miatt nem
csak bent a hazában használt, hanem külföldi küldeté
sekkel is megbízott. Midőn hohenstaufeni Eülöp (1198— 
1208) császár 1208-ban Wittelsbach Ottó által meg
gyilkoltatott, a gyilkolásban való bűnrészesség miatt 
gyanúba került Egbert bambergi püspök s babenbergi 
határőrgróf, Endre sógora is.3) A király Adolf prépos-

*) Bárdosy I. fül 203. kk. Ezen okmány nem Tornára vonatkozik, 
hanem inkább a zempléni Toronyára, cf. Szirmay, Topographic» etc. 298. sk. 
11. — A tornai esperességről a XVI. században lesz szó.

*) Szép. kápt. levélt, serin. 12. fase. 1. nro 1. Ezen végrendeletről 
alább szólunk.

3) Bamberg — Babenberg.
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tot és Ráskay Demetert, a királyné főpohárnokát kül
dötte követekül a német választó-fejedelmekhez és a 
római pápához, kik mind a két helyen fényes ered
ménynyel vitték keresztül Egbert ügyét.1) Adolf azért 
a Felkán túl fekvő Cke te tie nevű területet kapta, mely 
azelőtt a vizsgálat alatt itt tartózkodó Egberté volt,* 2) 
Demeter pedig azon egész vidékkel jutalmaztatott, 
mely Nagy-Sáros, a Siminahegység és Muszyna között 
fekszik.3)

De miután a csatinát (Chetene) Adolf személyes 
birtokává rendelte a király és azért azt a prépost nő
testvérének, ki Gertrudnak udvarhölgye volt, ajándé
kozta; nehogy mint prépost szűkölködjék, a király az 
egész mai Almást Adolfnak és káptalanának haszon- 
élvezetre adta.1)

Dénes nádor. Endre későbbi zilált uralkodása 
alatt a szepesi új és félig rendezetlen prépostságra és 
a káptalanra is szomorú napok következtek. A gonosz 
emlékű Dénes nádor nemcsak a királyt vitte dicstelen 
utakra és a vérszopó szaraczénok iránt mutatott elő- 
szerettel a hazának keresztény, és az ország romlása 
fölött kesergő lakosságát botránkoztatta meg, hanem 
az általa gyűlölt papság némelyikét is üldözte s bán
talmazta. Ezt annál nagyobb gyűlölettel tette, mikor 
Róbert esztergomi érsek őt 1232-ben az egyház ke

*) Wagner I, föl. 104.
η  II,. föl. 105
3) Fejér. III. 1 pag. 78. Λ Sivnina, régi okmányokban Scemene hegy 

Szepes és Sáros határvonalában.
*) Wagner I. föl 295. E nőt később Rudiger vagy Rudger lovag vette el. 

Fiai Rikolph és Polanns 1246. mint nepotes Adói phi praepositi de Scefitts híres 
emberek. (Ezen R. a Berzeviezyek őse.) Wagner l. föl. 104. és 124. Rudgertől 
vette nevétRudna ma Harakócz. Hániossy I. föl. 315 kk. — Vájjon Adolf úgy anaz-e, 
ki 1205. okt. 6-án Rómában a pápa előtt mint A. esztergomi kanonok és »Ma
gister Scholarum* szerepel, eldöntenünk nem sikerűit. Fejér, 111. 1, pag. 26.
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beléből kizárta.1) A legtöbbet szenvedők között talál
juk a szepesi prépostot és plébánosait, kik Róbert 
okmányaiban is említtetnek. Vájjon azonban maga 
Adolf volt-e még az, vagy — kit a Sigray János-féle 
egyházlátogatási okmány első helyre állít — Benedek 
prépost; nem bizonyos, mivel Adolf prépost halálozási 
évét nem ismerjük.i) 2)

Benedek prépost. — Szt. Márton temploma.
Ezen két prépost alatt épült a templom is ,. melynek 
emlékei a két torony, a karzat, és az éjszaki falnak 
még most is látható vastag része.

A templom mint maradványai mutatják az akkori 
kor szokása szerint keresztalakú volt, s közepét a ke
reszt két karjának át metszetében a főoltár foglalta el, 
úgy hogy a prépostot, ha misézett, minden oldal
ról körülfogta az ájtatoskodó nép. Az akkori idők 
építészeti modorának kifolyása volt az és mintegy tör
vényként uralkodott egész Európának építészete fölött. 
A trieri szt. Mátyás templomról pl. azt írja egy e 
téren nagyon szakavatott s egész Németországban nagy 
hírű toll, hogy »a főoltáron, mely ősrégi s az akkor 
(1162 után) általánosan elterjedt szokás szerint a 
templom közepén állott stb.«:l) Ily módon állt nálunk 
is a főoltár a templom közepén.

Kívül a templom négy beeső szögletébe tornyokat 
emeltek régi királyaink, hogy a székesegyházi vagy

i) Fejér, 111. 2. pag. 297.
s) Visitatio Eccl. Scepus. facta per Joau. Sigray Praepositum anno 1700· 

etc. Érdekes kis folio alakú kézirat 190 lappal és két levélből álló toldalékkal, 
melyen a II. Rákóczy állal elvett templomok nevei állanak. Érdekes különö
sen a kimutatott lélekszátn miatt. K kézirat Adolfot nem ismeri, hanem első 
helyen az 1234. évvel említi Benedeket.

8) Beissel István S. I , Alte und Neue Welt czímfi folyóiratban, 1888, 
XI. fűz. 712 1.
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királyi prépostsági templomok az által is különbözzenek 
a szerzetesek, s különösen a cziszterczita rend templo
maitól, kiknek szerzetes-szabályaik a tornyok építését 
egyenesen megtiltották.

A szepeshelyi templomnak csak két nyugati tor
nyát építették fel s az ebben is hasonlít sok németországi 
templomhoz, mint pld. a Majna melletti Seligenstadtban 
lévőhöz, mely 1219 táján épült s mai napig is a sze- 
peshelyiéhez hasonló két torony díszíti.')

A székesegyház akkori korára vall még az is, 
hogy ereklyéi között leghíresebb sz. Margit feje, kinek 
ünnepe nyolczada alatt tartatik minden esztendőben 
a templom felszentelésének évfordulója.

Ezen ereklyéről azt olvassuk, hogy 1185-ben III. 
Urbán pápa alatt került Olaszországba, hol a pápa 
a toskanai Monte Fiascone-ba vitette által.2) Midőn 
pedig 11. Endre olasz földön tartózkodott, sikerült neki 
sz. Margit koponyájának felső részét megszereznie, s 
haza hozván azt, az új s általa oly annyira kegyelt 
prépostsági templomnak adta át, hol azt mai napig is 
mint legféltettebb kincset őrizik:')

Vájjon a tatárjárás már egészen készen találta-e 
a templomot, eldöntenünk nem lehetett, ámbátor az 
okmányok már annak sekrestyéjében őriztettek akkor. 
Második tornya azonban, mint Muthmer prépost vég
rendelete mutatja, 127Ö-ban még befejezetlenül állott.

Mátyás prépost. A Dénes nádor által okozott 
üldözések között eltűnik Benedek prépost, kinek helyét

') lb. II. fiiz. 126. 1.
*) Linzer Quartalschrift 18KS, III. fűz. 6()6. 1.
s) Acta Sanctorum Ungariae, Semestre secundum, Tyrnaviae, 17-14. 

pag. 24: „Andreám II. Regem . . . inter alia Divorum Lipsanu caput etiam 
s. Margaritae V. et M. in Ungariam deportasse*. Sz. Margit ünnepe jul. 13-án 
(Némethonban jul. 20-án) tartatik.
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Mátyás (1284—1258' pz esztergomi székesegyház nagy
nevű kanonok;a foglalta, el, még pedig úgy látszik 
már káptalani választás útján. Mondják róla, hogy 
Nürnbergi Hermann nemzetségéből való volt. Ékes
szólásáról és a diplomatiai ügyekben való jártasságáról 
ismeretes. 1289-ben azon követséget vezette Rómába, 
mely a megürült esztergomi székre Mátyás váczi püs
pököt kérte IX. Gergely pápától.1) A tényleg kineve
zett Mátyás érsek a Sajó melletti csatában lelte halálát. 
Vele együtt sírba szállott Kálmán herczeg is, ki midőn 
a nyugtalan Gácsországból elűzetett, Sáros és Szepesnek 
herczegévé lön. Mint ilyen alapította meggyilkolt any
jának lelki üdvére 1218-ban a schia\miki cziszterczita 
rendű apátságot és kiépíttette a jászói prépostságot.2)

Tatárjárás. A nádor és hű bessenyői által bent 
az országban okozott romlottsághoz csatlakozott nem
sokára a külső veszélyek legnagyobbika, a tatárjárás. 
Mátyás prépost elfogadván a tatárok elől menekülő 
lengyeleket,, első tigyelmezteté Bélát a közelgő ziva
tarra. Midőn Hédervári leveretése után a tatárok csak
ugyan elárasztották az országot, Mátyás káptalanával 
alkalmasint a várban, a szepesi lakosok legnagyobb 
része meg a Letonkövön vonta meg magát, de a 
templom, sekrestyéjében őriztetni szokott egyházi ru
hákat és okmányokat itt hagyta, miért is azok a Sze- 
pesvárat hiába ostromló tatár csapat kezébe estek és 
elrontattak.3) A templom maga is nagyon megron- 
gáltatott. A veszély elvonultával Mátyás prépost min
den igyekezetét arra fordítá, hogy a károkat jóvá tegye.

*) Wagner I, föl. 201  Családfáját adja Muuyitay V. I. köt. 188. 1.
*) Wagner I. fi 1. 801 és Bárdosy I föl '58. és Szép. orsz. levélt. 

1‘rot. 1085 fid 420, hol 1243-ban Albert, s 1295-ben Vygandus mint jászói 
prépostok szerepelnek.

8J Dr. Molnár János etc. X. föl. 185,
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Helyreállíttatta a templomot, helyre saját lakását is; 
és midőn Ákos székesfehérvári kanonok és Mikó 
zólyomi gróf, mint királyi biztosok jelentek meg a Sze- 
pességben, hogy a zilált birtokviszonyokat rendezzék; 
Mátyás oda törekedett, hogy a régi birtokokba vissza
helyeztessék, és azokról hiteles királyi adományleveleket 
szerezzen.1) Béla király örömét találta abban, hogy 
» országának ezen gyöngyét« újra virágzóvá tegye, és
azért 1248-ban a már Endre által kirendelt Olasz- 
Liszkát visszaadta szt. Márton egyházának.2)

Székpénz =  Cathedraticum. Miután pedig a 
» székpénz«, melynek első nyomait 1245-ben találjuk, 
behozatala által a prépostság jövedelme nagyon meg
csökkent, Béla király, hogy ezen bajon segítsen, nem
sokára több birtokkal toldotta meg Olasz-Liszkát.3)

A dézsma — mint Kun László 1288-ban mondja 
az egész Szepességen a prépostot illette, és összesen 
és egyenkint tartoztak azt mindnyájan, nemesek úgy, 
mint nem nemesek és polgárok egyaránt fizetni.4) Mi
dőn pedig azt a prépost az egyes plébánosoknak en
gedte át, ezek a helyett évenkint szt. András napján 
»engedelmesség czimén* bizonyos összeget fizettek, mely 
oly csekély volt, hogy az átengedett dézsmával semmi 
arányban nem állott. A papok ezen szolgálmánya ne
veztetett székpénznek — census cathedraticus vagy 
cathedraticum — és először 1245-ben fordul elő Zseg- 
rán, melynek plébánosa hat /ertönest fizet. Azon bír-

I) W. I. föl. 293., 295., 303; és Bárdosy I. föl. 159. kk.
») II). föl. 295. és 204.
5) Bárdosy I. föl. 41. Talán 1275-t kell olvasni, mert akkortájban fordul 

elő ilyen egyezmény. 1 fertő =  */4 márkával. Egy márka 1613-ban meg
felelt th  magyar forintnak, 1555 ben csak hatnak, mint lejebb feljegyeztük.

4) Bárdosy I. föl. 291. és Szép. orsz. levélt, protocoll 1550 föl. 104 
dlo: 1297.
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tokok között, melyek jövedelmével Béla király az el
vesztett dézsmát pótolni igyekezett, első helyen talál
juk Almást, melyet 1249-ben adott vissza Mátyásnak, 
mivel — mondja, »λ szt. Mártonbeli prépostság egy
háza mind elődeink,mind saját adományozásaink nél
kül szűkölködik«.') 1250-ben pedig az ő parancsára 
Marczel által épített, és a mai Machalfalva fölötti téren 
létezett váracsot, a hozzá csatolt Leton- és Heymuth- 
falva (arany barázda) nevű birtokokkal engedte át a 
prépostnak, felszabadítván azokat Kálmán herczeg lelki 
üdvéért a szepesi vár joghatósága alól, és független 
nemesi joggal felruházott területté tevén, hová szálla- 
nia senkinek nem volt szabad.2)

A prépost Bélának adomány levelét oda magya
rázván, hogy ama birtokok személyének, nem pedig a 
káptalannal egybekötött prcpostságnak lőnek adomá
nyozva, kezdte elidegeníteni azokat és legelőször is 
a liszkai birtokot testvérének, meszesi Antholeus co- 
mesnek engedte által, mi ellen a megcsalatott kápta
lan királya előtt óvást emelt. Béla a prépostot kemé
nyen rendre utasítván kijelenté, hogy a birtokot nem 
Mátyás személyének, hanem szt. Márton egyházának 
adományozá, mibe Mátyás kénytelen volt belenyugodni.

Podolin tája. A tatárjárás által hagyott nyomok 
derék és szent életű királyok gondoskodása következ

») W. I. föl. 293.
*) Marczelvárát csakis ott lehet keresni, mert csak onnét uralkodhatott 

azon góczpont fölött, melybél Igló. Szepes-Szombat, Késmárk s Lőcse felé 
vezetett a négy híres út. Az ötödik nagy — magna via — Machalfalva 
délkeleti oldalán vezetett Káposztafalvának s onnan talán a mai Sztraczenára. 
Hozzájárúl, hogy Balásnak, Marczel fiának nevét máig is megtartotta n Csont* * 
falu fölött fekvő Balaskahegy; és ott adta el 1286-ban pikfalvi Danusnak 
20 holdnyi birtokát, melynek határpontjai gyanánt Ábrahámfalva, Pikfalva, 
Pokoj és Marczel-telke szerepelnek. Bárdosy I. föl. 258. — Wagner I. föl. 
298., 299.

Szép. Tört. Tár*, mill kiadv. IV. köt. 2



18

tében lassanként elenyésztek és a prépostság alá tar
tozandó terület nagyobbodott, mert Podolin egész kör
nyékével ide csatoltatott.

Azon terület ugyanis, hol ma Podolin, Ruzsbach 
és Gnezda állanak, szintén a XIII. század első felében 
kezdett népesedni, mert már a tatárjárás előtt olvassuk, 
hogy Podolin környéke az irtási földek (Scultetiam ex
stirpatam) közé tartozott, de a tatárjárás behatásai 
következtében tökéletesen elhagyatott. Midőn Béla 
leánya Kunigunda 1289-ben Boleszló (f 1279-ben) kra- 
kói és szandomiri herczeghez nőül ment, atyja sok 
drágaságon kívül hozományul ama területet is adta 
vele. Boleszló újra be akarván azt népesíteni, 1244-iki 
márczius 30-án folnagyi (soltészi) joggal oda adta Hen
rik nevű hívének, ki azt Lengyelhonból hozott szlá- 
vokkal és szászokkal telepítette be.1)

Megerősítette benne Wenczel cseh király, Kuni
gunda fia, kinek a gácsországi Uj-Szandecz is köszön
heti létét.

Boleszló herczeg nejének vele hozott drágaságait 
a tatárjárás hadi czéljaira elköltvén, viszonzásul 1257-iki 
márczius 2-án adott okmányával lekötötte Kunigundá
nak tulajdonúi »Terram Sandecensem . . . usque ad 
metas Hungáriáé« vagyis a mai O-Szandeczet 29 falu
val vagy majorral, köztük Podolinnál is.

Az említett okmány reánk nézve annyiban is új, 
mennyiben Boleszló abban az okot is előadja, melynél 
fogva Kunigundával házasságra lépett; mert azt olvas
suk benne, hogy Wisslaw krakói püspök komolyan érett 
tanácsára és az országnagyok határozatának követ- *)

*) Podolin városi levélt. E sorok írója által rendbehozott részében 
nro. 13. Bárdosy I., 314 és 350. — Kunigunda fedezte fel a bochniai sóbá· 
nyákat. Meghalt mint apácza 1202. jul. 24-én.
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keztében egybekelt Kunigunda úrnővel Béla király 
leányával.1)

Férjének halála után Kunigunda tökéletesen visz- 
szavonúlt a világi élet zajától s hogy azt annál job
ban tehesse alapította a neki átengedett területen a 
máig is viruló ó szandeczi klarissa kolostort, melyhez 
az említett 26 községet is csatolta. Önnünmaga szá
mára azonban évenkénti 200 ezüst márkát kötött ki 
a terület jövedelméből. Ezen kolostorban töltötte az
tán éltének hátralévő napjait, alkalmasint mint har
madrendi testvér (tertiaria), mert mint szigorú fogadal
mat tett apácza alig köthetett volna ki maga számára 
jövedelmet.2)

Boleszlónak és Kunigundának köszönheti létét 
azon város is, mely a Dunajecz mellett fekszik, és 
melyet Boleszló ellentétben a Szepesben fekvő és nagy 
látogatottságnak örvendő Alter Markttal (ma: Kés
márk) Neu Marktnak (Nowytarg) nevezni parancsolt.3)

*) Az eredeti az ó-szandeczi apácza-kolostor levéltárában. Az 1793. évi 
hiteles másolat a podolin városi levéltár tulajdona. Az eredeti kelt: Data sunt 
haec in Corczyn Villa nostra Anno ab Incarnatione Domini MCCLVII. VI 
Nonas Martii. — Korcsyn a Nida folyó jobb partján, az északi szélesség 
50° 20' és keleti hosz, 38° 27' alatt. Ma már a gácsországi határvonalon túl 
orosz Lengyelhonban. Új Korcsyn városa a Nida balpartján fekszik.

*) Az eredeti az ó-szandeczi kolostorban. Kelt 1280. Indictione Sep
tima (8 helyett), infra Octavas Apostolorum Petri et Pauli Beatorum. — Jelen 
voltak egyebek között: Lesko (Alexius) krakói herezeg, frater Stephanus Guar
dianus Stri$oniemis. Másolata a podolin-városi levéltárban. — A pénzérték 
meghatározására sok okoskodás helyett ide iktatjuk egy 1391. évi okmány 
magyarázó szavait: »marcam quamlibet quatuor florenis Auri computando* *) azaz: 
mindenik márka négy aranyat ér. Mindenik aranyat mai 5 frtba számítva volna 
az egész 12.000 korona. A Szép. orsz. levélt. Prot. 1694 frt 98 kr. és Pastor, 
Geschichte der Päpste, 1891. I. 181 1.

#) Késmárk a XIV. században Caseoforum azaz Käsemarkt, Sajtpiacz, 
a XVII. században, midőn a király kegye folytán Tökölyitől felszabadult, Cae- 
sareoforum azaz Kaysersmarktnak nevezi önönmagát. Szép. orsz. levélt. 
Prot. 1650 frt 234. a: ,W ir Richter undt Rath . . . der Königl. freyen Stadt 
Kaysersmarkl* stb

2*
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Szászországból telepített oda lakókat és egyházi 
szükségletükre 1252-ben a cziszterczita-rendű neumarkti 
apátságot létesítette.1) A nagy összekötő út is a mai 
Zsdjáron át vezetett Nowytargba, mert a Magurán 
túli első község csak későbben keletkezett és Kakas 
gróf női rokonától, Aureliatól neveztetett Rely-ovnak.2)

Ekkor nagyobodott a szepesi prépostság a tárcza- 
fői kerülettel is, hová Adolf prépost unokái tették át 
lakásukat, és a tornai vidékkel.3) Mátyás prépost így 
nagy vigasszal láthatta virágzásnak induló prépostsá- 
gát és hagyhatta azt utódjainak. Mielőtt azonban e 
földi életét egy jobbal cserélhette volna fel, gondosko
dott a netán bekövetkezendő veszély esetére a levél
tárról is, melynek elhelyezésére a várban a máig is 
fennálló nagy kerekded, másképen vörös tornyot 
emelte.4)

Benedek és János prépost. Követték őt rövid 
időközökben Benedek és 'Jáno, a királyné kanczellárja, 
kiknek helyét nemsokára a tudományos műveltségéről 
nevezetes Muthmer (1264— 1281.) foglalta el, ki alatt 
a Szepesség örömben és búban egyaránt emlékezetes 
időszakot élt.

Muthmer vagy Mothmer prépost. — Béla név
telen jegyzője. Eleinte mint a királynak káplánja és 
azon művelt körnek tagja, mely Bélának mintegy ud
vari akadémiáját képezé, a király oldalánál tartózko
dott, hol oly nagy tiszteletnek és bizalomnak örven
dett, hogy V. István király nála jobbat nem talált, *)

*) Bárdosy, I. 59.
9) Wagner III. 182 
a) W. I. föl. 310.
*) w. ni fői. 7.
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kire fia neveltetését bízta volna.1) Hogy László későb
ben hajdani nevelőjének sok keserűséget okozott, mu
tatja, mily nehézséggel jár a királyok neveltetése és 
mily ritkán sikerűi már a gyermekből úgy kiirtani a 
szenvedélyeket, hogy azok későbben adott alkalommal 
újra ki ne törjenek. Műveltségének bizonyítékait magá
val hozta Muthmer Szepességre, mert fent említett 
végrendeletében nyolcz nagy könyvet számlál elő, me
lyet bizonyara sajátkezüleg írt, és káptalanának ha
gyott. Ezek között találunk jogi könyveket, szónokiad 
műveket és különösen egyet, melyet olaszos nyelven 
» storiamschoLasticam«-v\%k. nevez, miből azt kell kö
vetkeztetnünk, hogy iskolai használatra írt történelem 
volt. Mivel pedig ilyen könyvet az akkori időben csakis 
Béla névtelen jegyzője szerkesztett, talán nem csaló
dunk, ha Muthmert a Névtelennel azonosítjuk; miben 
megerősítenek azon tachygraphiai jegyek, melyek a 
hártya visszahajtott lapján előfordulnak és melyek a 
»Philipus« nevet visszaadni látszanak.8) E könyv lett 
volna tehát a Magyarhonban megjelent első iskolai 
munka, melyből Kún László is tanult.

Szőnyegek. Hagyott továbbá Muthmer a sz. Már
ton egyházának öt velenczei szőnyeget, melyek talán 
azok voltak, melyek a mai napig is a templomban 
elszakadottan függnek.

Vyszoka vagy Hradiszko. Alig foglalta el prépost- 
ságát, már pert kellett indítania a Daróczon tartóz-

·) Ilyen udvari akadémiát már 781 — 7'.Hi-ban Nagy Károly udvarában 
találunk. (Stimmen aus Maria Laach, 1888, V. fiú. 521 1.) A párizsi Sorbonne 
már 12(X)-ban virágzott, s 1257*ről van keltezve Lajos franezia király erre 
vonatkozó okmánya. (Innsbrueker Zeitschrift, 1*85, I. fűz. 208 l.)

*) A legújabb kutatások kiderítették, hogy már II. Szilveszter pápának 
voltak ilyen gyorsírászati jelei, és hogy hasonlók az utána következő időkben 
is dívottak Olaszországban. Zeitschrift für hath Theologie, Innsbruck, 1888. 
II. fűz. 371). 1.
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kodó királyi solymárok kapitánya ellen, ki a mai Hra- 
diszkót, akkorában a sz. Márton egyházának tulajdo
nát, megtámadta. A király 12(>4-iki okt. 17-én adott 
levelével Muthmer javára döntötte el az ügyet.1) Midőn 
pedig nehány évvel későbben az éjszaki oldalon a 
ruszkinócziak sértették ama bírtok határait, Loránd 
vagy Roránd vagy Rolandinus szepesi gróf utasította 
őket rendre.*)

Muthmer azonban nemcsak saját birtokait igye
kezett érintetlenül megtartani, hanem az urak és vá
rosok között keletkezett bírtokperekben is szerencsé
sen közbenjárt. így döntött 1270-ben Pólyán gróf és 
Késmárk között, kik a mai Hunfalu határai miatt 
perlekedtek.3)

Míg igy fáradozék, saját magára nézve is nem 
csekély baj keletkezett, Béla király ugyanis sírba szál
lott, s helyét fia. V. István foglalta el. Ennek rövid 
uralkodása alatt különösen a közben felszaporodott 
szász községek rendszeresíttettek. 1271-ben ugyanis 
jogot adott nekik István önálló bírót választhatni, ki 
ezentúl gróf czím alatt szerepel. Bányaművelésre jo
gosította őket, és egyházi tekintetben a prépost bele
egyezésével olyan intézkedést tett, melynél fogva ezen
túl maguk választhatják maguknak plébánosaikat, kik

») Wagn. Ί. föl. 296.
*) Rárdosy I. föl. 117, kk. Ezen okmány tehát nem a Gdióira,

hanem Hradiszkóra vonatkozik. Muthmeré volt Kis-Szalók is, ki oda kunokat 
telepített. Szép. kápt levált, serin. 2. fasc. 6. n. 4.

8) Wagner I. föl. 106. és Bárdosy I. inter „Errata*. Adolf dédunokái 
a mai Lomnitz és Hunfalu területét is bírták, melyen az egyik község Kakas
tól Kakas-Lomnitznak, a másik megfelelőleg Tyukfalvának (Huhnsdorf) nevez
tetett. Ezen Hunfalu az okiratokban számtalanszor mint villa Polani fordul elő. 
(A „Gallust* én nem tartom egy értelműnek a magyar „Kakas* szóval, hanem 
azzal helyesebben a frank — gallus — származást vélem jelezhetni. Régi 
íróink , Kokos —  Kakas* nak fordították, A szerk.)
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a tizedet kapják a községektől, a plébánosok pedig 
a préposttól való függésük elismeréséül évenként híven 
fizetendik a székpénzt, mivel — mondják — ezen ki
váltságaikat egyedül a prépostnak köszönhetik.1) És 
ezen meggyőződés oly mély gyökeret vert az illető 
plébánosok szivében, hogy még 1671. november 25-én, 
holott már mindnyájan protestánsok voltak, elismerték, 
hogy a dézsmát egyedül a prépostnak köszönhetik, 
miért is a székpénz pontos fizetésére kötelesek; mert 
— úgy mondják — el lett határozva, hogy ha a dézsmá 
hoz való jogot és az ahoz kötött hivatalt elveszíteni 
nem akarják, a székpénzt mindenesetre lefizessék.* 2)

Midőn István király sírba szálltával fia Kun László 
foglalta el a trónt, Loránd szepesi gróf kapzsisága 
határt nem ismervén, a plébánosokat mindenféle mó
don kezdte bántalmazni, különösen pedig hagyatékai
kat támadta meg, miért is azok a királyhoz fordul
ván, új kegyelem gyanánt azt nyerték, hogy a jövőben 
szabadon végrendelkezhetnek.3)

Míg azonban magukról gondoskodtak, addig pré
postok és a káptalan irányában hasonló jó lelkülettel 
nem viselkedtek, mert ugyanazon időben találkozott 
közöttük, ki titkon bujtogatott a káptalan ellen. Ilyen 
volt a szepesváraljai plébános, ki mivel Béla király 
1258-ban Kolbachot oda adta Váraljának, már 1274 
táján arra akarta bírni a kolbachiakat, hogy ne jog
szerint az éneklő kanonoknak, hanem neki fizessék a 
dézsmát.4) Muthmer és káptalana panaszt emeltek és

») Wagner I. föl. 190. kk.
*) Matricula Goltziana XXIV. Kegal. fül. 666. in tine. Ezen kézirat, 

melynek czitne: Goltz etc. Codex novus etc. a pásztorok saját írását, mely 
1604— 1673-ig terjed, tartalmazza.

3) VVagner I. föl. 262.
*) Hárdosy I. föl. 441.
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az ügy a pápai követhez került, ki az alakított béke- 
biróság ítélete folytán 1279-iki márcz. 1-ről kelt okmá
nyával úgy intézkedett, hogy Márton bíró és az egész 
község a dézsmát a kanonoknak szolgáltassák be, a 
váraljai plébános mindennek daczára tartozik a szent
ségeket kiszolgáltatni nekik})

Nagyobb veszély következett nemsokára a pré
postra és káptalanára Loránd gróf és erdélyi vajda 
részéről. Ez ugyanis László feslett életét és gyönge 
uralkodását saját vágyainak kielégítésére alkalmasnak 
találván, azon területet hajtotta uralma alá, mely 
Gölniczbányától (Hlinecz, Hnilecz, Gilnitz, Gölnicz ugyan- 
egy) a szepesi vár mellett egészen a Nyiresig (Brezo- 
vicza, Berzevicze) terjedett s különösen a király hajdani 
nevelőjén, Muthmer préposton, kitől Létonfalvát s Mar- 
czelvár területét elfoglalta, valamint Adolf első prépost 
rokonain töltötte ki boszuját.* *) Aztán pedig hatalmába 
ejtette azon vidéket, mely a Szepesség és Erdély kö
zött fekszik. Vele tartott Görgői Pál fia Gergely. De 
Muthmernek a pápai követ részéről is súlyt nyert komoly 
intelmei, és az országot Loránd s társaitól fenyegető 
veszély észre térítették Lászlót, ki összeszedvén hű 
embereit és azokat a már említett Gergely mester 
vezérlete alá állítván, megtámadta a pártosokat s le 
is verte.3) A csatában Loránd elesett, Görgői Pál fia 
pedig elfogatott, kit László azután lefejeztetett.4) A 
zilált viszonyok rendezésére anyját, Erzsébetet küldte

*) Wagner 111. föl. 11 k k ; Bárdosy 1. föl. 151. Az eredeti okmány 
Szép. kápt. levélt, serin. 10, fasc. 2, nro 25, hol Merelinuui helyett Merclinum 
(Merkl, Márk) és Marcho helyett Marthino áll.

*) Letonfalva még Villa latina neve alatt is szerepel. (Szép. orsz. levélt. 
Prot. 1694, föl. 171, a).

s) Ugyan 6 védte 12Ő5-ben az újra támadó tatárok ellen a magyar
lengyel szorosokat. Bárdosy I. föl. 274.

*) Bárdosy I. föl. 234. — Bunyitay 1. 122. kk.
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szepesi herczegi czímmel vidékünkre, ki mind a pré
postot, mind Rykolf családját visszavezette birtokaikba.1) 
Vele telepedtek ide a kún-tatár családok, melyekkel ké
sőbben Kázmérfalván, Kattunban, Jávorhegyen s másutt 
találkozunk.* 2)

Egy évvel későbben azaz 1280-ban maga Lodomér 
érsek járt Szepességen, ki a levkóczi birtokosoknak 
templomépítési engedélyt adott.3) Mivel azonban a 
kuszáit egyházi viszonyokat rendeznie nem sikerült, 
mert különösen a szászok minden kitelhető módon 
igyekeztek saját plébánosaikat megrövidíteni, kiktől a 
dézsmát elfoglalván csak a tizenkettedik kévét adtáko
oda: még ugyanazon évben frater Konrád, mint a pápai 
követ megbízottjának és Lukács, Erzsébet királyné 
kanczellárjának elnöklete alatt bizottság ült össze 
Lőcsén, mely előtt az » evan «
esküdtek a szászok, hogy ezentúl híven beszolgáltatják 
az egész dézsmát oly módon, mint azt az itt lakó 
magyarok és tótok tették volt.4 *)

Muthmer e közben megerősítette a még Mátyás 
prépost által a zsegrai templomnak 1245-ben adott 
kiváltságait és a pápai követ segélyével rendezte a 
tárczafői esperességre nézve a székpénz kérdését.*) Mi
után pedig tanítványa, László király is 1280 táján 
magába szállott s jobb életet fogadott, Muthmer nyu
godtan hagyhatta el az árnyékvilágot6)

*) Hárdosy I. fül. 320.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 0, fasc. 5, nro. 1. Serin. 7, fnsc. 4, nro 1. 2.
3) Wagn. I. föl. 111. Levk --- Lukács, Levkíalva =  Lukácsfalvával.

*)Wagner I. föl. 265, 275, 3C2.
») Wagner I. föl. 108; II. föl. 283.
e) W’agner I. föl. 193. Muthmer alatt 1263. ápril 5-én keletkezik Német 

Lipcse szász joggal, hol székpénz czíméu 50 telek (mansus) után 1 márkát 
fizetnek. (Szép. orsz. levélt. Prot. 1685, föl. 352, a).
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Lukács pr. — Bertalan pr. Muthmert a már 
ismeretes és hat új kanonoki állomás létesítése által 
örökké emlékezetes kanczellár Lukács követte, kit azon
ban alig egy év múltával fölváltott Bácsi Bertalan (1282 
— 1284), az országbíró és gömöri főispán fia, azelőtt 
László jegyzője és egri prépost, majd szepesi prépost és 
főkanczellár.1) 1284 közepe táján pedig váradi püspök.2)

Új pecsét. Akkortájt látogatta meg László a Lo- 
rándtól visszavett Szepességet. Környezetében lévő 
kunjai és bolgárjai azonban visszaélvén a vendég jogá
val, ellenség módjára raboltak és pusztítottak. Dühök
nek esett áldozatul legelőször is a káptalan, hol nem
csak az egyes kanonoki házakat fosztották ki, hanem 
az isteni félelmet — mint az erre vonatkozó okmány 
elbeszéli — hátravetvén,a templomba , hol a
ruhákat szétszaggatták, az egyházi és nemesi iratokat 
pedig hol kitörülték, hol lovakkal tapostatták.3) Az 
ellopott tárgyakkal együtt elvitték a káptalan értékes 
pecsétnyomóját is.

A rablók elvonultával első gondja Ion a kápta
lannak új pecsétet készíttetni, melyre mint hiteles hely
nek égető szüksége volt, annál is inkább, mivel az 
akkori belzavarok, a nép- és alsó nemességnek mű
veletlen volta, a főurak semmi jogot nem tisztelő 
önkénye mellett egyedüli menhelye volt a jogorvoslást 
keresőnek, miért is iránta, mint minden ilyen hiteles 
hely iránt, hogy mily hálára van kötelezve az ország, azt 
jogász és történetíró előtt fejtegetni felesleges. Ezek 
után közhírré tette, hogy a régi pecséttel netán elö

lj A főkanczellár czímét több prépost viselte, mert csak 1393* *ban, 
midőn Kanizsay János lett azzá, vitetett által állandóan az eszterg. érsekre. 
Timon Samu, Purpura Pannonica, 1715. föl. 11.

*) Bunyitay V. I. 121.
8) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 5, dto 1344.
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fordulható csalások kikerülése végett okmányait min
denki mutassa be és az új pecséttel láttassa el, mivel 
a régivel biró iratok ezentúl érvényteleneknek fognak 
tekintetni.1)

Ribnik. Bertalan prépost, mielőtt székhelyét Vá
raddal cserélné fel, jóindulatának emlékét akarván 
hagyni, újra kijelenté, hogy ama két hold földet, mely 
az Almásról jövő patakcsa és a nagy út között fek
szik a rajta lévő ribniki malommal együtt, melyet már 
Muthmer hagyott a káptalannak, ugyan ennek örök 
időkre átengedi. A káptalan 1292-ben két s fél fer- 
tónyi örök bérletért átengedé azt Konrád és Geráld 
nevű testvéreknek.2)

Jakab pr. Bertalan távozása után megválasztotta 
a káptalan farkasfalvi Jakabot (1284—1301), a híres 
Kakas grófnak női ágon való rokonát, ki mint iglói plé
bános és olvasó kanonok, már régen nagy hírnek örven
dett. De Márk gróf, Erzsébet királynő főembere ellene 
állt, miért is a káptalan titkon, Jakab tudta nélkül, tíz 
ezüst márkát fizetett a nyugtalan beavatkozónak.

Alig foglalta el azonban Jakab a préposti széket, 
már súrlódásokba jutott káptalanával. Okot szolgál
tatott erre egyrészről, Muthmer többször említett vég
rendelete másrészről pedig a dézsma-ügy. Muthmer 
ugyanis szőnyegeit az egyháznak, szépen kiépített pa
lotáját és kertjét a káptalannak hagyta. Jakab elfoglalta 
a palotát, a szőnyegeket pedig saját magánlakásának 
díszítésére használgatta. A káptalan panaszt emelt az 
érseknél, ki 1283-iki február 9-én adott okmányában 
a békebíróság ítéletét helybenhagyván, oda nyilatko
zott, h o g y  a prépost álljon el a templomi tárgyak *)

») Bárdosy I. föl. 374 dto 1293.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 11, 12.
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használatától, a dézsmáról pedig, melyet a káptalani 
földektől követelt, mondjon le, de viszont a kanono
kokat székhelytartásra kényszerítse, hogy mind életökre 
jobban felügyelhessen, mind pedig az isteni tisztelet 
és a zsolozsmák rendes elmondása csorbát és fenn
akadást ne szenvedjen. A prépost belenyugodott az 
ítéletbe, mivel éppen ő volt az, ki saját rokonát, az 
olaszi plébánost kanonokká s préposti helynökké tette, 
holott ez nem lakott a káptalanban.1)

A szászok kapzsisága. Alig lett azonban béke 
itthon, már künn lobogott fel a viszály lángja. Jakab 
ugyanis bérbe adta volt tizedét a szászoknak, kik 
saját földjeikről ugyan nem szívesen fizették a dézs
mát, a miért még Zsigmond király is 1410. és 1404-ben 
erősen meg rótta őket, de a bérbe vett községekben 
kérlelhetlen szigorral hajtották be azt, mi sokféle pa
naszra adott okot. Botyz2) és Miklós grófok pedig 
ürügyül használván ama szigort, a dézsmát megtagad
ták, mire Lodomér érsek közbelépett és mind a ket
tőt engedékenységre intette. Szavainak azonban csak 
akkor lett foganatja, midőn 1288-ban a király is reá
parancsolt Botyzra, hogy a dézsmát fizesse meg.3) A 
két testvér megígérte kötelességének teljesítését, de 
különböző ürügy alatt 1200-ig el tudta húzni az ügyet, 
mire az érsek maga megjelent a Szepességen, hogy

*) Szép. kápt. levélt, serin. 10, fasc I. nro 4. Wagn. III. föl. 15. — 
Botyz. 1264 ben mint királyi futár .szerepel és kapja a Berzeviczyek által el
hanyagolt Chetené-t. Bárdossy 1. föl. 9S.

l) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 2, nro 14. Jakab inegeskíidni 
volt kénytelen, hogy a tíz márkáról nem tudott semmit. Előfordul ez okmány
ban egy Poprc nevű birtok, mely alig ha nem adja vissza a Boprád ősi nevét.

s) A Botyz-név sokáig rejtély maradt előttünk s vele együtt több ok
irat értelme, inig megtalálnunk sikerült, hogy az nem egyébb, mint Joannes 
Baptista. (Szép. orsz. levélt. Prot, 1675, föl. 604, b— 614, b, hol ugyanazon 
személy 1592-ben Joannes />fi/i'.*:-nak, s 1596-ban Joannes Baptistä-naV. írja 
magát).
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a feleket kibékítse. Hz sikerült ugyan, de a szászokra 
nézve jellemző föltételbe volt kénytelen beleegyezni· 
» Jakab prépost — így szól az okmány — akár ki
nek adhatja bérbe dézs?náját, exceptis . 
onibus. (Kivéve a szászokat«) P) Jakab azután » 
törvényességének és a káptalani testvérek erejénél Jogva « 
átengedte a szokásos székpénzért a márkus- és mik- 
lósfalvi tizedet az ottani templomnak.

Szepesi püspökség. László király sírba szálltával 
trónra lépett III. Endre, a prépostságnak már régóta kc- 
gyelője, ki ellen minden oldalról trónkövetelők támad
tak. Jakab és káptalana azonban hű maradt hozzá, 
minek következtében Szepesnek nemessége s különö
sen azon urak, kik daczára annak, hogy országos hivatalt 
nem viseltek, mégis saját zászlaik alatt harczolhattak, 
az úgynevezett független zászlós grófok, a törvényes 
királyhoz állottak. Ezeknek sorából kerültek ki aztán 
a királynak legkitűnőbb lovagjai s harczosai.2) Endre 
püspökké tette Jakabot és azon fáradozék, hogy szt. 
Márton prépostságát is püspöki székhelylyé emelje, 
de nemes igyekezete, mely által az egyház könnyebb 
kormányzatára és az abból folyó lelki előnyre nézve 
megbecsülhetetlen haszon háromlott volna Szepesre, 
az érsek ellenzésén hajótörést szenvedett. Hasonlóké
pen ellenezte azt Csanád érsek 1348-ban, midőn 
Lajos király az elveszett tárczafői esperesség helyett, 
melyet 1329-ben vett el a préposttól Miklós egri 
püspök,3) Liptót ide csatolta és a két egyesített me·

*) Szép. or.'z. levélt, Miscell. Seep, serin. 9, fasc. 2, nro 7.
*) Ezekre nézve lásd a középkori viszonyok kitűnő ecsetelését. J. 

Albertus. Die Sozialpolitik etc Geschichte der sozialen Entwickelung im 
christlichen Abendlande, Regensburg, Pustet, 1881. pag. 009 és 019 in fine.

3) Szep. orsz. levélt, serin. 9, fasc. 3, nro 70.
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gyének külön püspököt akart rendelni.1) Jakab így sze
mélyére nézve püspök volt ugyan és ennek teendőit is 
végezte, de préposti kerülete nem lett egyházmegyévé.

Endre király aztán, hogy őszinte híveihez köze
lebb legyen, maga jött a Szepességre, hol már május 
7-én találkozunk vele. Ámbátor a szepesi püspökséget 
állandósítania nem sikerült, mert Jakab utódai megint 
csak egyszerű prépostok maradtak, mégis terület- 
nagyobbítással igyekezett Jakab püspök és káptalana 
iránt szeretetét kimutatni. Az említett napon ugyanis 
azon darab földet adta nekik, hol ma Kolacskó áll, és 
Bald szepesi grófnak, meg a schavniki apátnak meg
hagyta, hogy Jakabot s káptalanát vezessék be. Midőn 
azok visszatértek, kiállította a király június 29-én az 
adományozási oklevelet.

Mivel azon bírtok miatt későbben a káptalan 
többször volt kénytelen felszólalni, hogy ezen felszó
lalás jogosságának világos megítélhetésére alapot nyer
hessünk, ide iktatjuk a terület határpontjait, mert ezek
ből kiviláglik, hogy a mai Kis-Lomnicz és Holló-Lom- 
nicz egész területe az említett határpontokon kívül 
esik. Kezdődik a határ új Lomnicz (ma Kis-Lomnicz) 
véghatára mellett, átfut onnan Palocsa területéig, s 
eminnen megint a Simina (máskép: Tympnicz) hegyig. 
Ama hegytől Leibitz határpontjáig, honnan Késmárk 
végpontja felé fordul. Átszökik aztán a mai Götschel- 
hegy (Guzul) felé s a nyergen tovább az új lomniczi 
kezdőpontig siet vissza.4)

») Wagn. I. 319.
a) Szép. orsz. levélt. Introductoris, serin. 5, fasc. 8, nro. 13, 39. és 

kápt. levélt, serin. 7, fasc. 5, Nr. 1. Továbbá Prot. 1656, föl. 308, a. és 
Podolin városi levéltár nro. 21, mer Wagner I. 305, hol több hiányzik. —  
Mi Kolacsko (későbben többször: Kalács) nevét illeti, azt véljük, hogy a latin 
collatió szóból származik.



De királyi adományon kívül vétet utján is na
gyobbodott a birtok, mert 1295-ről olvassuk, bogy 
Jakab püspök azon darab földet, melyet Szathmártól 
vett meg, egy ezüst márka évenkénti fizetése mellett 
oda adta káposztafalvi Hench grófnak.1)

Ugyanazon évben követül küldötte Endre király 
Jakabot a németországi rendekhez, hol kivívnia sike
rűit, hogyr mind osztrák Albert, mind annak sógora 
Wenczel király, megszűntek hazánk ellen harczolni. 
Dicsőséggel tért haza Jakab, hol királyának új kegye 
érte őt.

IV. Béla rendelete folytán ugyanis kénytelen volt 
a prépostság saját tizedéből évenként 500 capeciát 
(kepe) a várba szolgáltatni. A teher azonban a dézs- 
mának a székpénzzel való felváltása következtében las
sanként elviselhetlenné vált, miért is már Erzsébet 
1280-ban könnyíteni akart rajta. De míg 1291-ben 
csak azt nyerte a prépost az ellenmondó főispánokkal 
szemben, hogy az 500 kepeért évenkint 10 márka 
utalványoztatott ki számára a szászok föld — adójából; 
Endre 1297-ben végre fölmentette a prépostságot a 
teher alól és hogy kegyét Jakabbal szemben tetézze, 
még a 10 ezüst márkát is kifizettetni rendelé a Csü
törtökhelyen székelő szepesi kamara által.2).

Kitüntette Endre még a püspökét kisérő Márk 
kanonokot is, midőn neki és Lengyel Mihály nevű

l) Szép. kápt. levélt, scriu. 2, fasc. 6, nro 6.
*) lb. serin. 1, fasc. 1, nro 2—4. A capecia vagy kepe szónak leg- 

jobb magyarázatát találtuk a podolini-várnsi levéltár egyik okmányában. Abban 
ugyanis 1618. jun. 25-én a podolini plébánia dézsmájáról van szó s ott a 
rozsra nézve azt olvassuk lengyel nyelven: „Zsyto rachuiac na wkto-
rym snopow 25* *. (l\»d. városi levélt, nro. 71.) A rozsnak félkepéje tehát 
25 kévét tartalmazott ; az egész kepe 50 kévével. Az árpa és egyéb ter
ménynél azonban csak 10 kévét, másutt 15 kévét tett ki egy-egy kepe.
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vitéz testvérének a Branyiszkó alatti teknőt, a mai 
Korotnokot adományozd.1)

A XXIV plébános testvórülete. Még két ne
vezetes és vidékünk későbbi átalakulására nem csekély 
befolyást gyakorló tény esik Jakab idejébe. 1298-ban 
alapította ugyanis Csütörtökhelyen a szászok huszon
négy plébánosa ama testvérűletet, melynek feladatává 
Ion » salvo semper et in omnibus Praelati «, azaz
a prépost jogainak mindenkor és mindenben való sé
relme nélkül, egymást testvérileg támogatni, s jámbor, 
vallásos és nemes erkölcsű papi életre serkenteni.2) 
Alapszabályaik egy lovagi korhoz méltók, feltűnően egy
szerűek s mindenki becsületében bízók; és azok marad
tak 258 esztendőn át, minek következtében ezen egylet 
a prépostok folytonos kitüntetésében részesült. Ezen 
alapszabályok csak akkor változtak meg, midőn a köl
csönös bizalom már régen eltűnt volt s idegen beván
dorlónak vezették a testvérület ügyeit. Az új, nagy
számú czikkből álló szabályok 1605. nov. 23-án keltek, 
de akkor a testvérület tagjai már protestánsok voltak 
mindnyájan.3) Első pecsétjök Ave Maria feliraton kívül 
ezen szavakat viselte: Sig. universitatis Plebanomm de 
Cips, és az általok választott elnöknél, kit seniornak 
neveztek, kinek azonban semmiféle egyházi joghatósága 
nem volt, volt letéve.4)

Letonköi kolostor. Ezen egyletből indúlt ki a 
második, őszinte vallásos érzületre valló tény kezde
ményezése is. 1299-ben megjelent Jakab püspök előtt 
Jordán, a szászok grófja, négy plébánossal, kijelentvén,

l) Szép. orsz. levélt. Prot. 1715, f«>l. 368 b. és Wagner I. 113.
s) Wagner I, 266. Az alapszabályok főbbjeit a XVI. század történeté

ben az 1524. évhez közöljük.
8) Matr. Goltz, föl. 4.
<) !b f. 1. 400.
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hogy az Isten iránti hálából, ki őket a tatárok elől a 
Letonkőre menekülni engedé és ottan imájukat meg
hallgatván, meg is tartá; zárdát akarnak emelni ama 
helyen, hogy a zsolozsma sohase szűnjék meg ott, hol 
imájuk oly állandó vala. Engedné tehát át a birtoká
hoz tartozó követ. Jakab szívesen hallgatá meg kérel
müket, mire a Letonkő rendezéséhez fogtak.1) 1305- 
ben tevék le az alapkövet és két év múlva, midőn a 
zárda készen állott, behozták a stajerhoni Cilii városka 
mellett lévő, akkor híres zeitzi kolostorból a legszigo
rúbb rendnek, a karthauzinak tagjait, kiknek első fő
nöke Konrád testvér tudományáról neves ember volt.2)

Ugyanabban a két esztendőben mutatta Jakab 
káptalana irányában is szeretetét. 1298. szt. Márton 
napján ugyanis megadta a kanonokoknak ama jogot, 
hogy itteni lakó házaikat jó indulatú, nemes erkölcsű és 
tekintélyes nevű személyeknek — az okmány szavai 
— eladhassák, ajándékozhassák, becserélhessék és ha
gyományozhassák.8)

A következő 1299. évi január 25-én (vasárnapon) 
olyan ügyben intézkedett Jakab püspök, melynek utó
hatása még későbben az 1325-ben kezdődött, úgy
nevezett krakói perben is mutatkozott, és nagy befo
lyással volt arra, hogy a podolin-lublói vidék Magyar- 
országhoz tartozónak elismertessék, s így az ország 
épsége megóvassék.

1298-ban épült ugyanis Podolinban a plébániai 
templom. Annak számára kért az akkori krakói püspök, * *)

‘) Wagner, I, 894.
*) lb. II, 69—79. A prépost és a káptalan engedélyére szükségük volt 

mert a Letonkő az engedélyezők tulajdonát képezte, és azért sem a szászok, 
sem más idegen nem sajátíthatta azt el törvényes módon.

*) Szép. kápt. levélt, scrinium s egyéb megnevezése nélkül, azaz nem 
registrált okmány.

Szép. Tört. Tár«, mill, lciadv. IV. lcflt 3
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azon czímen, hogy az ő egyházmegyéjéhez tartozik! 
mindazok javára, kik bizonyos a pápai okiratban említett 
napokon a templomot látogatják, vagy annak s oltá
rainak felállításához valamivel járulnak, bizonyos búcsút. 
VIII. Bonifácz pápa az említett évnek márczius 28. napján 
valóban meg is adta a kért búcsút, azon föltétel alatt, 
hogy ha János krakói püspök beleegyezésével hozzá
járul. Podolin e szerint a krakói egyházmegyének lett 
volna alárendelve.1)

Alig egy év lefolyása után azonban már azt talál
juk, hogy épen Podolin és vidékének dézsmájáról mint 
tulajdonáról intézkedik, Jakab szepesi prépost ki a dézs- 
mának felét káptalanának engedi által, mit nem te
hetett volna, hogyha az ottani nép maga nem érezte 
volna, hogy a prépostsághoz tartozik.2)

Ezen intézkedés hasznát csak akkor lehetett mél
tányolni tökéletesen, midőn későbbi prépostok jog
igénye a krakói püspökök által megtámadtatván, épen 
azon a czímen, hogy a szepesi prépostok intézkedtek 
volt az egyházi ügyekben, sikerűit Rómában meg
nyerniük az ellenök folyamatba tett pert s Krakó 
követeléseit visszautasítani.3)

És Podolin vidéke nemsokára még jobban be
népesedvén, a prépostnak is többször nyílt alkalma 
még arra, hogy az ottani egyházi viszonyok rendezésére 
befolyást gyakoroljon, mert a podolini folnagy (soltész) 
Henrik, ki Kunigundától újra adományt nyert a podo
lini területre, nemsokára több részre osztotta azt fel.

*) Podol. egyházlátog. okmánya 1792-ből. Az eredeti pápai levelet 
1728-ban a krakói levéltárba vitték, itt csak a másolata maradt meg.

*) Szép. orsz. levélt. Prot. 1632, föl. 345, b), hol a Wagnerben (I, 308) 
hiányzó szavak így hangzanak: „Lbelow, cum medietate Decimarum Villarum 
ex utraque parte Fluvii Poprad interjacentium perpetuo* *) stb.

8) A pernek mozzanatait lejebb adjuk.
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Az egyiken alapította a mai Forbaszt s talán Gnez- 
dának (Knezin mondja ő) egyik részét, másodikon 1303. 
évi márczius 17-én létesíti Alsó-Ruzsbachot s látja el 
templomépítési és plébános-választási joggal, minek kö
vetkeztében ott, hol eddig csak Podolinról történik emlí
tés, egyszerre 2—3 új egyház s plébánia keletkezik.')

Még egy helyen látjuk Jakab püspököt intézkedni. 
Jordán gróf Vitkócznak örökös ura, ugyanis arról pa
naszkodott, hogy nagyon messze lakván anyaegy
házától (káptalani templom), a szentségekhez ritkán 
járulhat. Emelt azért Vitkóczon kápolnát s esedezik, 
hogy a prépost engedne ottan papot tartani, ki a 
szentségeket kiszolgáltassa neki és családjának. Jakab 
azon föltétel alatt megengedi, hogy Jordán az őr
kanonoknak a megapadt jövedelem czímén évenkint 
egy fertőt fizessen és a dézsmát is rendesen szolgál
tassa be. Azon kívül pedig a schiavniki apát és a 
daróczi perjel vállaljanak kezességet arra nézve, hogy 
a kikötött föltételhez mindenkor alkalmazkodni fog.2)

Jakab fökanczellár. Meghalván Endre király, 
Jakab püspök azon párthoz csatlakozott, mely cseh 
Wenczelt, Kunigunda fiát hívta meg a magyar trónra; 
midőn pedig az előhaladott korát adván okul, a meg
hívást nem fogadta ugyan el, de saját fiát ajánlotta 
és a nemzet nagy része abban való belenyugvását 
nyilvánítaná: Jakab a morvái Göding mellett fogadta 
őt, s onnan Budára kisérte. VVenczel a tapasztalt és 
nagy névnek örvendő férfiút, kinek tanácsára és táma
szára nagy szüksége volt, nem akarta elereszteni ol

*) Szép. orsz. levélt. Prot. 1632, föl. 552, a, b: Datum in Podolin in 
festo Sanctae Gertrudis Virginis, 1303.

*) Szép. kápt. levélt, serin 10, fase. 1, nro 9: dto 1300. decz. 3*án
3*
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dala mellől és azért főkanczellárnak nevezte ki. Ott 
érte el Jakabot a halál is.

Pál pr. Jakabnak halála után Összeült a tizenhat 
kanonok, kik között nem kevesebb mint hét magister, 
mai fogalmaink szerint tudor szerepel, és három megbí
zottja által (per compromissum) megválasztatá eré
nyes életéről,nemes jelleméről és nagy «
neves Pált, kalocsai prépostot (1301— 1316), mit aztán 
szép levélben tudtára adott a már említett Miklós, 
pápai követnek.1) Pálnak megválasztatása azonban nem 
jelentette egyszersmind a prépostság elfoglalását, mi
vel abban már mások előzték meg.

Feliciani Miklós bitorló. Az urak ugyanis, kik 
előbb Jakabbal tartottak volt, olyan prépostot igye
keztek ide helyezni, kiben nézetök szerint Wenczel 
ügye nagyobb támaszt nyert volna, és azért egységre 
lépvén berzeviczi Kakas és Rykolf, gömör-szent-mihályi 
Miklós, Botyznak fia, meg a kegyeltnek nagybátyja, 
Miklós gróf az esztergomi Miklós nevű kanonokot, 
Felicziánnak fiát helyezték a préposti birtokba, ki ellen 
Pál a pápai követnél volt kénytelen jogorvoslást ke
resni. A követ megvizsgálván az ügyet és Pál czímét 
jogosnak találván, Miklóst felfüggesztette, sőt a vona- 
kodót ki is átkozta.2) Hasonlóval fenyegetőzött 1302-iki 
febr. 20-án Pozsonyban adott okmányában a világi 
urakkal szemben is, mire engedtek.3)

Pál elfoglalta székét, de mitől az urak tartottak, *)

1) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 2, nro 16.
*) Ib. fasc. 1, nro 9.
*) 1b. nro 7. Ezen okmány különösen gyönyörű piros pecsétjéről ne

vezetes, mely a legtökéletesbb gót oltárt ábrázolja valódi művészies kivitelben. 
Mintájára készíttettek nemsokára Boleszló érsek s mások is pecsétet. Sőt maga 
Károly király 1331-ben talán épen azok vésőjének adta Jamnik birtokot. Wag
ner I. f,.l. 131.



37

nemsokára be is következett; Pállal ugyanis Róbert 
Károlynak befolyása a Szepességen túlsúlyra emelke
dett.1) O ugyanis oly belátással és ügyességgel intézte 
ügyeit, hogy az említett urak magok is nemsokára 
Károly részére állottak és a szepesi nemesek, élükön 
a préposttal, megint egy s ugyanazon párton har- 
czoltak. Csak a görgői birtokosok maradtak — úgy 
látszik — ki az egyesületből, minek okát a húsz év
vel előbb történt dolgokban kell keresnünk, hol a 
berzevicziek László királylyal, a Loránddal szövetkezett 
görgői Pál fia, Gergelylyel szemben álltak a csataté
ren. Lendített Károlynak szepesi ügyén Wenczelnek 
távozása is, minek következtében a szepesi várat el
foglalva tartó cseh őrség elveszítette támpontját és 
Csák Máté bitorlásának czímét. Midőn aztán 1307-ben 
Károly hadai a várat ostromolták, Kakas gróf ösz- 
szes erejével segítette őket s főleg neki köszönheti 
Károly a vár bevételét. Hasonló módon esett Lubló 
vára, hol egy Görgői parancsnokolt, Károly hatalmába; 
és midőn 1312-ben a rozgonyi mezőn vívatott az el
döntő ütközet, Kakas testvéreivel egyetemben ott is 
határozott befolyást gyakorolt. Hálából látta aztán el 
a király herczegi vagyonnal, melyhez nemcsak a tár- 
czafői birtokok, hanem az egész magurai kerület, a 
Hodermark melletti vidék, Keresztfáivá és Stráska, 
Kakas-Lomnitz O-Lesznával (akkor: Alcznovv) ésFarkas- 
falvának egy része tartozott.2)

Kakas elitéltetóse. Kakasnak harczai azonban 
elitéltetését vonták maorok után. Az ítélet az akkorio  *)

*) A szászok grófja, Jordán, még Venczel királylyal tart s tőle kapja 
1302. évi aug, 24-én terram Eur—- a mai Nagyőrt. (Szép. orsz. levélt. Frot. 
1632. föl. 554, b). Nemsokára Kakasé lett, s általa a landeki prépostságé.

a) Szép. orsz. levélt, serin. 3, fasc. 5, nro. 1., hol Kakas comes curia, 
lisnak neveztetik. Wagner I., 34 és 121.
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kor vallásos jellegét viseli magán, mely meg nem en
gedte, hogy a törvényes harczból netán származó 
ellenségeskedés a magáncsaládokra is átvitessék. 
A viszályok alatt ugyanis megölte Kakasnak Lang 
nevű embere görgői Frigyest. A megöltnek családja 
panaszt emelt, mire Lőcsén békebiróság ült egybe, 
mely következő jellemző ítéletet hozott: Kakas 
k é t  közeli rokonával esküvel fogadja, hogy minden 
további ellenségeskedéstől eláll; Lang ötödmagával 
Rómába zarándokol, onnan pedig Bariban lévő szent 
Miklós sírjához; ha visszatértében megint elérte 
Rómát, haza küldi két társát, hármok pedig spanyol 
Kompostellába s onnét Achenbe megy el. Kakas 200 
márkát tesz le, melyből 50 a zarándokúira fordíttatik; 
azonkívül h é t  kolostort kér fel imára és 4000 misét 
mondat Frigyes lelki üdvéért.1)

Az ítélet ezen utolsó részére ment Kakasnak sok 
birtoka, ki lovaghoz méltó elhatározással igyekezett 
mindennek eleget tenni. A lechnitzi kolostort alapít
ván, mint hallani fogjuk, nagy földekkel ajándékozta 
meg. A boldogságos Szűz tárnáján alapított benedek-

*) Wagner III., 251. — Ezen okmányt kiadta Schmauk Mihály kéz
iratában (Szepesváralyae, 1889, föl 26 Nro. XX.) Hradszky József kanonok 
úr. Abban a négy ezer mise négy százra van kevesbítve, Bevallom azonban, 
hogy mind addig fen kell tartanom a nagyobb számot, míg az okiratok ősz- 
szereléséből határozottan nem világlik ki az eredeti, mert: 1. a nagyobb szám 
túlságosnak látszik, de épen azért jobban felel meg ama régi időnek, mint 
a kisebb és szemre nézve egyszerűbb; 2. mert hat vagy hét kolostort kell 
felkérni (nem: alapítani!) azok elvégzésére, holott négy százat elvégzett volna 
két pap is egy év alatt, mit a régiek is tudtak; 3. mert épen nem feltűnő, 
hogy 150 márka (50 elesik a zarándok útra) mellett négy ezer mise szerepel, 
feltűnőbb volna, hogyha annyi sok pénz mellett csak négy száz mise állana; 
4. mert még később is szokásban volt a nagy mise-szám, mint azt egy 
1656-iki okirat mutatja. Braczlavszky Felix podolini kapitány ad az említett 
évben a podolini kolostornak ezer forintot és azt mondja: »post mortem vero 
suam celebrentur Mille Sacra*. Csak későbben sok esedezésre engedett keve- 
sebbett. (Podolin-kolostori levélt. 1. számmal jelölt kézirata, föl. 82 és 83.)
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rendű kolostor szervezésében részt vett. Landeket 
jövedelemmel látta el. Schiavniknak adta farkasfalvi 
részét, a Letonkőnek pedig Kölesét. És ha Hunfalván 
kolostor említtetik, az aligha nem neki köszöni létét.1)

Pál prépost a viszontagságok alatt is prépostsá- 
gának felvirágoztatására fordítá figyelmét. Már 1302-ben 
megengedte, hogy Pál és Miklós Levknek fiai, a Her- 
nád mellett, a mai Haraszt táján templomot emel
hessenek és a hozzá csatolt dézsma helyett ötödfél 
ezüstmárka székpénzt fizessenek.8)

Ugyanezen évben védte Vyszoka nevű birtokát 
Jordán, Kuncznak fia, a szászok grófja, és a lőcseiek 
ellen.3)

1307-ben pedig nemcsak belső fényét emelte sz. 
Márton egyházának, midőn a felszenteltetés napjára 
minden jámbor gyónó- s áldozó számára 40 napi bu-

9  Wagner I., 404; és Sigray János, Visitatio etc. II. függelék, 3. 1. —  
Hunfalván talán sohasem volt kolostor és ennek folytán prépostság sem. 
Az a prépostság, mely későbben (1889-iki szepesi Schematismus, 14. 1.) hun
falvi neve alatt adományoztatott keresztelő sz. János, tehát a letonkői kar
thauzi kolostor védszentjének czímét viselte, miért is sejtetni engedi velünk, 
hogy ama kolostorhoz állt némi viszonyban. És valóban találunk olyan kar
thauzi birtokot, mely Villa Cant (nem pedig canig — kutya) nevét viseli. 1327- 
ben ugyanis vesz a letonkői kolostor in Villa Cani (canus, a, um, =  ősz, ősz
haj) egy fél örökséget, s onnan származhatik az, hogy sz. János védnöksége 
alá került az illető falu, mely az említett okmányban egész helyesen ma
gyaréi Ewz =  miklósfalvának neveztetik, vagyis az őszhajű Miklós falujának, 
(cf. Szép. orsz. levélt. Prot. 1744. föl. 139 ) — A XVII. század német írói, 
kik Hunfalvát folytonosan Hundsdorfnak azaz kutyafalvának nevezték, keverték 
össze a fenti egymástól egészen elütő két fogalmat. Megmutatjuk későbben 
azt is, hogy mi volt a tulajdonképeni villa canis másképen villa agazonum 
nostrorum.

2) Szép. kápt. levétt. serin. 10, fasc 1. nro 10. 1400. jul. 7-én: Ha
raszti (Prot. 1596. föl. 193, a).

3) lb. serin. 2. fasc. 6, nro 7. Ebből is látszik, hogy Vyszoka a mai 
Hradiszko volt, mert csak azt támadhatták meg Ruszkinócz, Dravecz és Lőcse. 
A XVI. században Vilköcz szerepel, mint a prépostok tulajdona, melyet Hor
váth János prépost elidegenített. E szerint Hradiszko alias Kuncz-major néme
tül Kunczschöberohen Jordáné lett volna és a sznnw.éd Vilkócz a préposté
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csút nyert,1) hanem külső tekintélyét is koszorúzta. 
Már Kun László függetlenítette 1274-ben a prépost- 
ságot a főispántól, most pedig Károly, Pál iránti hálá
ból, nemcsak megerősítette azt, hanem még azon ki
váltságot is megadta, hogy a prépost saját jobbágyai 
fölött még a három kivételes ügyben, úgymint tolvaj- 
lásban, pénzhamisításban és a tizedben is ítélhessen, mi 
által a prépostság majdnem fejedelmi jogokat kapott.* 2)

Nemsokára a káptalan tagjai elszéledtek, az isteni 
tisztelet elhanyagoltatok, a zsolozsmák elmaradtak. 
Pál, hogy székhely tartásra bírja őket, Gentilis pápai 
követ levelével mindazokat letevéssel fenyegette, kik 
két hónapon túl elmaradnának.3) Aztán pedig, hogy 
minden mentségnek elejét vegye s eltartásukról jobban 
gondoskodjék, megadta nekik a Jakab által visszatar
tott dézsmát Jamnik és Kattun nevű birtokaikról, me
lyek közűi Jamnik már régente a káptalané volt; 
Kattunt pedig 1282-ben 24 márkáért megvásárolta 
volt Aba gróf, János őrkanonok testvérétől.4)

Két évvel későbben azaz 1311-ben átengedte a 
tárczafői esperességnek a dézsmát, s csak székpénz 
fizetésre kötelezte papjait.5) Egyidejűleg adott Gnezda és 
Forbasz vidékének plébánosválasztási jogot és a vidék 
dézsmájának harmadrészét az illetőknek rendelte ki.6)

*) Ib. serin. 11, fasc. 2, nro 17. Megerősíti azt 1326-ban Roleszló ér
sek. lb. nro 20.

*) lb. serin. 1, fasc. 1, nro 1. δ.
®) lb. serin. 11. fasc. 2, nro 18. Rude quinto Idus Februarii Pontifi

catus Dni dem entis ppe V. anno quarto. A káptalan 1457-1 átiratában
4) Aba kapta azt 1279-ben Erzsébettől. Szép. kápt. levélt, serin. 7, 

fasc. 4. nro 1, 2. Anna, leánya s ennek férje később mint Jávorhegy birtoko
sai fordulnak elő. Ib. nro 5. — Jamnik másképen Jennik (Jánoska) ősi neve: 
Cosmos, lb. serín. 2. fasc. 2, nro 15.

*) Wagner I, föl. 310.
·) Szép. kápt. levélt, serín. 10, fasc. 1, nro 14.
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Midőn pedig Rudger és Ludger községek tizedét 
a sz. Katalinról nevezett richnói templom plébánosá
nak engedte által, a székpénz czímén befolyó három 
ezüstmárkát egy kanonoki állás javítására fordította, 
melynek birtokosa a káptalani templom temetőjében 
lévő boldogságos Szűz kápolnájában naponként misét 
mondani tartozott.1)

Gondoskodott közben saját birtokainak megtartá
sáról más helyen is. Midőn ugyanis 1312. május 21-én 
Robert Károly a sárost vár alatt tartózkodott, elébe 
járult Pál prépost és Kolozskának megerősítését kérte. 
A király Pálnak kérelmét nemcsak teljesíti, hanem 
egyszersmind S. (Seraphinus:) schiavniki apátnak is 
meghagyta, hogy Budai László királyi emberrel együtt 
a prépostot s káptalanát az illető birtokba beve
zessék.*)

Az ellentmondók közül Pál prépost Andrást, 
Pólón grófnak fiát a királyi szék elébe hívta, ki azon
ban sem maga személyében, sem embere által nem 
jelent meg István al-országbiró előtt, miért az egész 
ügy még 1313-ban is elnapoltatok.3)

A letonkői kolostor rövid élete daczára az urak 
jámbor lelkülete következtében szintén birtokokkal 
kezdett szaporodni. Megszerezte a Curia Tybae s más 
területeket. Pál prépost a kolostornak felvirágoztatá
sát szem előtt tartva, átengedte az illető helyeken a 
dézsmát.4)

Midőn pedig 1313-ban a sz. sír kanonokjai sárosi * 8

*) Szép. kápt. levélt, serin. 10. fasc. 1, nro 15.
a) Podolin városi levélt, a káptalan 1638-iki átiratában (Szép. orsz. 

levélt. Prot. 1632, föl. 343, a). Wagner III, 154. ezen S. apátot nem ismeri.
8) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2. nro. 1. — 6-soros gyönyörű 

írású hártya.
«) Wagner, l, 397.
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Keresztes-Komlós nevű birtokukat Kakasnak enged
vén által, attól Landeket lakhelynek, Keresztfalvát 
meg Strázskát pedig ellátásukra nyerték, a prépost 
azokkal szemban is megtartotta atyai kegyét és egy 
ezüst márkáért engedte át a tizedet. De e mellett 
féltékenyen őrizte meg hazánk egységét. Landek 
ugyanis, melynek templomát Kakas építtette, a nagy 
Lengyelországban, Krakó felett fekvő Miechovia alá 
tartozott, nehogy azonban e miatt valaha Lengyel
honhoz tartozónak mondassák, csak azon föltétel alatt 
engedte oda a dézsmát, ha a prépost joghatósága 
nemcsak az említett helyen, hanem minden birtokban, 
mely valamikor Landekhez jutna, elismertetik és a 
Iandeki kolostor követei a préposti zsinatokon a meg
jelenést el nem mulasztják.1) Mely rendelet arra bírta 
a királyt, hogy tíz évvel későbben maga is azt hatá
rozta, hogy a Iandeki prépost, mindig a szepesi előtt 
tegye le a hűbéri esküt s csak úgy vezettessék be 
javadalmának birtokába.2)

Landeknek köszönheti két nagy község is létét, 
Hanusfalu és Alsó-Laps, hová Lengyelhonból hoztak 
egész családokat, melyek között független nemesi 
ranggal bírók is találkoztak.* * 8)

Stol&i benczés kolostor. 1314-ben emelte Eber- 
laus szepes-szombati gróf és Ménhárd plébános rokona 
az eddig vagy kiaknázott, vagy abban hagyott Kupfer- 
sc/iac/il-on, másképen boldogságos Szűz tárnáján a 
stolai benczés kolostort, és a Garam melletti sz. Be-

i) lb. 402 és Wagner V, 514.

*) lb. III föl. 150.
8) Dr. Sámuel Nakielski, Miechovia etc. 1634. I. k. 239., 259., 418. 

lapokon.
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nedekrendű apátságnak rendelte alá.1) Pál prépost ott is 
átengedte az őt illető dézsmát.®)

Henrik pr. Ily áldásos működésében felváltotta 
őt az esztergomi érsek kanczelláija a mint ilyen, már 
nagy hírnek örvendő Henrik prépost (1316—1322.), 
ki ugyanazon év sz. Bálint napján a zsegrai grófok és 
Mátyás kanonok közötti dézsmaügyet intézte el béké
sen.3) Akkor látogatta meg Károly Király a Szepes- 
séget, hol a prépost nemcsak nagyszerűen fogadta, ha
nem még festményben is megörökíttette itt voltát. E 
festmény létezik még mai nap is, a templom bejárata 
fölött.

1318-ban vásárnapot szerzett meg Almás község 
számára.

Lechniezi zárda. 1319. május 10-én alapította 
Kakas gróf a lechniezi karthauzi kolostort s majdnem 
azon egész területet adta neki, melynek végpontjai 
gyanánt Relyov, Nedecz, Lesznicz, Haligócz és Rich- 
wald vannak megjelölve.4) Henrik prépost annál is a 
dézsma átengedőjéül szerepel.

Hasonló módon folyt be az alsó-száloki plébánia 
rendezésébe is. A szászok szabadalmai ugyanis meg
tanították a tótokat is szabadságuk s függetlenségük 
megbecsülésére és azért már 1280-ban azt látjuk, hogy 
csak azon föltétel alatt költöztek görgői Illés, a szá
szok grófja által nekik felajánlott területre, ha a szá-

·) Hyross, Zamok etc. 12. 1.
*) Wagner I. föl. 401. —  Vájjon Stólán nem volt-e eddig a templá 

riusok perjelsége, valamint Liptó-Okolicsnón is ? Mert ez utóbbi legrégibb neve 
Ó-Kalicsna (dalmát eredetű) és magister= perjel alatt állott. Utána és ma is 
sz. ferenezrendi kolostor.

8) Szép. kápt. levélt. — Pál régóta a királyné kanczellárja volt s talán 
azért ment át a veszprémi püspökségre.

4) Szép. orsz. levélt. Prot. 1682. föl. 81, és Wagner I, 403, hol né
mely szó elüt.
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szókéhoz hasonló szabad plébános-választási s más jogo
kat kapnak.1) Szintúgy a szászok jogai s szabadalmai 
7nellett települtek a nekik 1322-ben Tamás Franknak 
fia és szepesi várnagy által adott alsó-száloki területre.* 2) 
Henrik prépost mindenütt ott volt a székpénz rende
zésével. Közben pedig mint közvetítő s bírtokperek 
elintézője működött a nemesek között.3)

Ily működésben találta őt királyának rendelete, 
mely a veszprémi püspöki székre és a királyné kan- 
czellárságára hívta meg. Veszprémben 1334-ben adta 
vissza lelkét terem tőjének.

János pr. Henrik után szemmel tartván — mondja 
a káptalan — az Istent és sz. Márton egyházának 
javát, megválasztották megbízás útján a harmincz éves 
Jánost (1322— 1349.) szerpapot, bosniai prépostot és 
az érseknek kanczellárját, kit Boleszló érsek 1323-iki 
május 6-án adott okmányával megerősített,4) Nem 
hiába mondja a bojt első vasárnapján összegyűlt tizen- 
egy választó, hogy harangzúgás és általános öröm kö
zött vonultak a hálaadásra sz. Márton templomába j 
mert a káptalan valóban kitünően választott.6) János 
a prépostság kimagasló alakjai közé tartozik.

Általában el kell ismernünk, hogy a káptalan 
prépostjának választásában minden nagyra vágyást, min
den negélyezést, szóval minden melléknézetet félretett 
s csakis egyházának fényét tekintette; miért is igen 
ritkán választott saját kebeléből prépostot, hanem in

*) Szép orsz. levélt. Div. Com. serin. 8, fase. 1, nro 11. — Azért 
találunk későbben németés tót Görgőt, holott lakói mindnyájan szláv eredetűek.

*) Wagner I. föl. 446. Ugyanily módon létesült 1326-ban Dobsina 
és Helczmanócz 1b. föl. 447., 450.

8) Szép. orsz. levélt, protocoll. 1667. föl. 42, ddto: 1321.
4) Szép. kápt. levélt, serin. 11. fasc. 2, nro 19.
4) Wagner I. föl. 311.
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kább idegent, de tekintélyest és majdnem rendesen 
olyant hívott meg a préposti székre, kinek már csa
ládi összeköttetésénél fogva is sikerűit sok bajtól meg
menteni a káptalant. Azért találkozunk a prépostság- 
ban az akkori kor legtekintélyesebb családjainak 
neveivel.

Jánossal, mint szepesi préposttal, legelőször 1322 
junius 6-án találkoznak, midőn ugyan is Róbert Ká
roly uj adománylevéllel Kolacskó birtokában megerő
síti őt.1)

Krakói per. Alig foglalta el János préposti szé
két, már is síkra kellett szállania az ország területi 
épsége és saját prépostsága mellett. A krakói püspök 
ugyanis zokon vette, hogy a podolin-lublói területen 
egyházi ügyekben a szepesi prépost intézkedik. Elha
tározta tehát, hogy véleménye szerint megcsorbitott 
jogait per útján visszaszerzi. Panaszszal fordult XXII. 
János pápához, előadván, hogy az említett területen 
emberi emlékezet óta minden krakói püspök gyakorolta 
az egyházi joghatóságot, míg csak Tamás (1305 —1321) 
esztergomi érsek, és közvetlen utóda (Boleszlo) nem 
kezdtek ott rendelkezni.

A pápa a panasz folytán 1324. junius 15-én 
Avignonban kelt levelével meghagyja a csarnovodai 
(Boroszlói egyházmegyében) prépostnak, hogy a feleket 
maga elé idézvén, intézze el az ügyet. Nanker, akkori 
krakói püspök, 1325, május 30-án jelöli ki procurato- 
rait, Boleszló érsek pedig szeptember 8-án. A pert 
azonban ekkor nem intézték el, mert János szepesi 
prépost csak a következő év (1326) ápril 8-án nevezte 
meg négy megbízottját, úgy mint Ménhárd durandi, 
Arnold pálmafalvi, Rusquin zsákóczi és Miklós lőcsei

l)  Podolin város levélt, nro 27. és Hradszky-Schmauk, 1.
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plébánosokat, kiknek János nevében a pápa által ki
jelölt bíró előtt a prépostság jogait kimutatniok és 
megvédeniök kellett volna.1) Evvel megakadt az egész 
ügy 1332-ig.

Az említett év február hó 12-ik napjának dél
utánján a tescheni domonkos kolostor nagy termében 
több tanú jelenlétében kihirdette végre Prothus az új 
csarnovodai prépost és bíró az ítéletet Csanád, az 
esztergomi érsek, (Boleszló már nem élt) nem jelenvén 
meg, elmarasztaltatott. Elvesztette e szerint a peres 
területen a joghatóságot, és a 175 márkára rúgó per
költségen kívül kénytelen lett volna fizetni mindazon 
évekért, melyeket a krakói procurator sérelmeseknek 
talált, vagyis 22 évért, esztendőnként 100 márkát, 
ami 2200 márkát tett ki.* i 2)

János prépost azonban nem nyugodott meg az 
ítéletben, hanem azon a czímen, hogy az érseket, de 
nem a szepesi prépostot ítélték el, ez ítéletet feleb-

*) János prépost negyedik megbízottja: t Nicolaus de villa Canis.* —  
Ezen villa canis nézetünk szerint ugyan azon község, mely némely királyi ok
iratban mint villa agazonum nostrorum szerepel, még pedig a mai Lőcse. 
Lőcse ugyanis a tatárjárás óta a szászok főhelye volt s egyszersmind lakhelye 
a szász grófnak, azért plébánosa is nagyobb tekintélynek örvendett; mint más 
nem szász plébános. Lőcsének neve továbbá , s most is fennmaradt
pl. a stájerországi Leutschach (Leuts folyó) és más helyek nevében. Ismeretes 
volt még annak értelme a XVI. században is, mert Zwinglire írt egy költemény
ben is előfordúl. A német Leutsch szó pedig mindenütt kutyát jelent. Leüt- 
schau vagy Leutschav tehát annyit tesz, mint villa canis és volt .eleinte a ki
rályi falkászok (agazo), később királyi kegy és kiváltságok folytán a szászok 
főhelye. (Johannes Jaussen, Geschichte stb. VI köt. 281 1. jegyet.)

(Lőcse nevéről és eredetéről egészen más véleménynyel vagyunk, amit a
i  Lőcse története* czimfi kötetben fejtünk ki. A szerkesztő').

*) Podolin városi levélt, nro 67. A tanúk között előfordul Gregorius, 
Scriptor Ducis Elphridi, Vicariuz (káplán) Plebani praedicti. Wagner III, 24 
kk. mihez sok szó fér, közte különösen az itt mondottak. Követelt tehát 
Krakó 142,500 koronát. — A márka értékét négy arany forintra tettük fen
tebb. 1319-ben szintén annyiba számították (Knauz Nándor, Monumenta etc. 
II, 773, nro 885.)
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bezte a római szentszékhez, hol csakugyan sikerült ki
vívnia, hogy a pápa 1333. május 5-én adott bullájá
val a per megújítását és igazságosabb elintézését 
hagyta meg; mivel a krakói püspök » «,
az igazságnak kevésbbé megfelelően állította, hogy a 
kérdéses területen joghatóságot gyakorolt volna.1)

Vájjon a per megújíttatott-e ? nem tudjuk meg
határozni, annyi azonban biztos, hogy még az elzálo
gosítás idejében is a szepesi prépost szedte az illető 
községekből a székpénzt, míg a dézsmát a politikai 
községek bérelték tőle, a plébánosok ellenben a 30 
kévével voltak kénytelenek megelégedni.

T&rczafői per. Még folyt a külföld elleni tusa, 
már is egy másik ellenség lépett fel, az egri püspök 
személyében, ki a tárczafői kerületet sajátította el ma
gának. János az ellen is erélylyel vitte ügyét és hosz- 
szú fáradozás után végre 1345-ben győztes lett. E 
fölötti örömében oda adta káptalanának, mely vele 
együtt viselte volt a hosszú per költségeit, a meg
nyert esperesség dézsmájának és székpénzének harmad
részét.2)

Segítette őt a per megnyerésében az is, hogy mi
dőn 1328-ban az egri püspök s papjai között súrlódások 
támadtak, János a schiavniki apáttal egyetemben ren
deltetett ki békebirónak, kik is közmegelégedésre oldot
ták meg a kényes ügyet.3)

Alafák vagy praebendák. Közben nem feledke
zett meg saját káptalanának ügyeiről sem. Az egyes 
kanonoki állomások jövedelmeihez tartoztak az alafák 
(praebendae) is, azaz egyes községek, melyekben ka- * *)

4) Wagner I. 316.
*) Szép. kápt. levélt, serín. 10. fasc. 2. nro 21.
®) Wagner I. föl. 406.
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nonok volt a plébános, ki azonban a káptalani szék- 
helytartásra köteles lévén, csak helyettes lelkészt tar
tott az illető helyeken. A dézsmát azonban az illető 
kanonok húzta. Ilyen alafák voltak: Domanyócz, Dani- 
sócz és Késmárk a már említett Strázska és Bussócz 
tizedének három negyedrészével, melyek az olvasó 
kanonok asztalához tartoztak. Kolbach, Nemesán, Ar- 
noldfalva az éneklő-é volt; Göbölfalva (Pissarócz, Bug- 
lócz), Hotkócz (Sz. Újvár) az őrkanonoké. Aztán Kol- 
csó, Jamnik, Ragyolcz és Pongráczfalva; Körtvélyes; 
Görgő, Jankfalva; Beharócz, Grancs, Petrócz más-más 
kanonokokéi. Baldócz pedig a szepeshelyi plébánosé, 
ha ez kanonok is volt egyszersmind.1) Ilyen miatt tá
madt 1329-ben per Késmárk és az olvasó kanonok 
között, melyet János a fenti felosztással megszüntetett.2)

Kristóf kanonok meggyilkoltatása. János 1330- 
ban eredménynyel védte meg a prépostság területét a 
szepes-váraljaiakkal szemben. Midőn pedig Hankó és Ja
kab, a görgői Arnoldnak fiai, saját házában ölték meg 
rokonukat Kristóf kanonokot, a prépost és káptalana oly 
erőteljes módon vonatták őket kérdőre, hogy azt még 
sokáig azután sem tudták elfelejteni.3)

1338-ban újra megtámadta Váralja sz. Pál (ma 
Pavlyan) határait, János azonban nemcsak hogy vissza
szorította, hanem még Erzsébet királyné védelmét is 
megnyerte a prépostság- s káptalanának bármily tá
madói ellen.'1)

Gondoskodásával felölelte egyéb hozzátartozóit is. 
1341-ben megerősítette Vitkóczot a dézsma élvezeté- *)

*) Sigray, I. Visitatio etc. föl. 15.
>) Szép. orsz. levélt. Serin. 9. fasc. 13. nro 10. Tanúként egyebek 

között szerepel: plebanus de Molda (Szepsi.)
s) Szép. kápt. levélt, serin. 2, nro 3 ; és serín. 2, nro 16.
■*) Szép. kápt, levélt, serin. 1, nro 6; és serin. 2, fasc. 2, nro 1.
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ben.1) 1342-ben pedig Demeter kanonokkal szemben 
oda ítélte a korotnoki tizedet Herhonics harakóczi 
plébánosnak/)

1343-ban visszanyerte Szathmár fiaitól a Leton- 
falva határában lévő birtokotl * 3 4) és 1345-ben kikergette 
a szintén Letonhoz tartozó Ivanussy vagy Jánosfalvá- 
ból Istvánt és Hankót, Illés fiait.1)

Ugyanazon évben nyerte vissza Gerus asszony
tól, Demeter leányától a sokáig igazságtalanul lefog
lalva tartott káptalani Kattunt,5 *) és Aba gróf örökö
seitől a Jávorhegy, Hennigpataka s a Ragyolcz hatá
rában lévő birtokoktól évenkénti földadó (titulo tera- 
gii) fejében kijáró három ezüstmárkát.0)

János s káptalanának tekintélye, mint látjuk, min
denütt túlsúlyra vergődött, s tán éppen annak köszön
hető a szt. Márton temploma iránt mindenünnen nyil
vánuló bizalom is, mely 1346-ban igen szép dologban 
nyert kifejezést. Pongráczfalvi János ugyanis arra kéré 
a káptalant, hogy halála esetére a boldogságos Szűz 
oltára előtt engedjen neki nyughelyét. A káptalan 
beleegyezett, mire János Pongrácznak felét adta neki.7)

Ugyanazon évben foglalta el János schiavniki apát 
a hajdani Marczelvár területét,8) mire a prépost jogai

l) lb. serin. 7, fasc. 1, nro 4.
*) Ib. serin, 10, fasc. 1, nro 19.
8) Ib. serin. 6.; fasc. 1, nro 7.
4) 1b. nro 8.
*) Ib. serin. 7, fasc. 4, nro 6, 7, 8, 11, hol ez áll Gerus filia Demetrii filii 

Vojtka és Lengen filio Michaelis deKorytnik, míg Wagner 1, fol. 318. így olvassa: 
Greytherus filia Demetrii, filii Voyacha és Lengen, filio Michaelis de Kutyehyak.

e) lb. serin. 5, fasc. 3, nro 4. Jávorhegy, Hennigpataka, Ponthfölde 
tehát a káptalané volt.

7) 1b serin. 2, fasc. 6, nro 10.
8) Ib. serin. 6, fasc. 5, nro 3. Ebből is látszik, hogy csak Machal- 

falva felett lehetett a Marczelvár, mert csak Viderniken túl a Jandcz mellett 
érintkezhetett Schiavnik Marczel területével.

Szép. Tört Társ. mill, kiadv. IV. kot. 4
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nak sérthetetlensége mellett szólalt fel és a királyhoz 
folyamodott, ki is néhány évvel későbben, midőn már 
János nem volt itt, a prépostnak s káptalanának ítélte 
oda a megtámadott területet.1)

János Avignonban. János prépostban pontosuk 
össze Lajos király bizalma egy történetünkben szomorú 
esemény alkalmával is. Nápolyi Endre meggyilkolta
tása után ugyanis Jánost, kit közben veszprémi püs
pökké nevezett ki, küldötte Avignonba VI. Kelemen 
pápához. János püspök » komolyan tanulmányozta « 
Avignonban a Johanna elleni per iratait, és jelentése 
folytán láthatta Lajos, hogy nápolyi hadjáratának so
hasem lesz kívánt sikere.* 2)

János végrendelete. — Pőspöksóg. Az útról be
tegen tért a püspök haza, hol 1848-iki aug. 15-én még 
mint szepesi prépost végrendelkezett. Papírra írottan 
nyújtotta által olsavychai Pálnak, Jakab fiának s császári 
tekintélylyel működő közjegyzőnek végrendeletét, mely
ben a szívéhez forrt szepesi egyházról nagylelkűen 
gondoskodik.3) A kanonokok egy része künn plebá- 
noskodván, János az isteni tisztelet fényében hiányt 
vett észre, melyen segítendő hat papi állomást ala
pított szt. Márton egyháza mellett, hogy azoknak bir
tokosai az itt lakó kanonokokkal egyetemben végez
zék a mindennapi kar-imát és az isteni tiszteletben is 
vegyenek részt, fentartásukra rendelte az említett Szath- 
már és Jánosfalva jövedelmét.4) Gondoskodott továbbá

*) Ib. fase. 1, nro 10. dto: 1364.
>) Wagner III., föl. 34 és Ludvig Pastor, Geschichte der Päpste, I„ 

116, hol Johanna királynő későbbi élete leíratik.
8) Érdekes, hogy milyen utat tett a közjegyzői czíin és hivatal. Az első 

korszakban úgy olvassuk, hogy apostoli tekintélylyel működtek; a másodikban 
apostoli- és császárival; míg itt már csak császári áll.

4) Szép. kápt. levélt, serin. 12. fase. 1. nro 2.
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a boldogságos Szűz és szt. András kápolnájáról; ) a 
jánosfalvi templom számára pedig saját breviáriumát 
hagyta.l 2) A halál azonban ekkor még nem érte el s 
János még 1358-ig élt, ámbár püspöki székhelyén Vesz
prémben s nem Szepességen, honnan felgyógyulása 
után távozott. Hogy azonban inkább itt maradt volna, 
mutatja a következő dolog. Lajos által püspökké ne
veztetvén, a pápánál való jártában oda ügyekezett 
hatni, hogy Szepeshelyen püspöki szék állíttassék. A 
pápa beleegyezett s 1348-iki ápril 16-án vizsgáló bi
zottságot is rendelt az ügy megvitatására, mely a pré
postoknak eddigi püspöki joggyakorlatát ugyan kellő 
világításba helyezé, de az érsek fent említett ellenzése 
miatt semmire sem mehetett.3) Deczember 21-érői kelt 
jelentésén kívül egyéb nem maradt reánk.

Miklós prépost. — Káptalani protekczió. A 
Veszprémbe távozott János helyét Miklós (1349— 1356), 
a régi Pólyán gróf unokája foglalta el, ki már mint 
Buda előhegyének prépostja Lajos kedvencz emberei 
közé tartozott.4)

Miklósnak nevével egy 1326-iki okiratban talál
kozunk. András gróf fiai (Pólyán unokái (János, Miklós 
és Péter ugyanis a Lomnicz és Zoclifalva (Hunfalú) 
közötti határ miatt perlekednek Kakas, János és Ry- 
kolph grófokkal. Sándor, a Judex Curiae, megparan
csolja azért a káptalannak, hogy a két község közötti

l) Ezen András-kápolna oly régóta erolíttetik, hogy szinte azon gondo
latra hoz minket, mintha ez lett volna az első itteni templom, s tán épen 
II. Endre védszentjének András apostolnak szentelve.

*) Ez az Ivanusy talán a mai Pálmafalva, mert csak ott van keresztelő 
szt. János tiszteletére felszentelt templom.

8) Wagner I, föl. 319. kk. hol Ameraci helyett Cameraci-t kell olvas
nunk, s ez a kamerinói grófság Umbriában, hol a pápák soks/or tartózkodtak. 
(Pastor, I. 339.)

4) Wagner III. föl. 35.
4*
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határvonalat járja meg, mit az deczember 12-én vég
hez is vitet Jakab, Jordánnak fia, és Mátyás kano- 
nokja által.1)

Miklóst az okmány nem mondja ugyan papnak, 
de azért aligha nem ő azon lőcsei plébános, ki a kra- 
kói perben mint János prépost prókátora szerepel; 
mert a prépost külföldre bizonynyára papjainak leg
tekintélyesebbjeit küldötte. Az ott említett Ménhárd 
Eberlaus szepes-szombati grófnak testvére, mint a stolai 
kolostor alapításánál láttuk, s talán Ménhárd község
nek is alapítója, és azért ha a prókátorok egyikét 
olyan tekintélyes családból vette János prépost, köny- 
nyen lehet, hogy a többi is a szepesi nagy családok 
sarjadékai közé tartozott.2)

Az említett lőcsei Miklós későbben lehetett budai 
prépost, s Jánosnak Veszprémbe távozása után mint 
szepesi prépost tért vissza szülőföldjére.

Mint a nagyhírű Kakas unokaöcscse, nem csekély 
befolyást gyakorolhatott vidékünkre.

Hogy milyen tiszteletnek örvendett Miklós a sze
pesi lakosok előtt, látjuk mindjárt az első évben. 
Ugyanis János, kolcsói Eberhardnak fia, ki birtokát 
Kakastól kapta volt egykoron, azt s egész családját 
a káptalan s prépostjának védhatósága alá helyezte, 
miáltal területét majdnem egyházi bírtok sérthetetlen
ségére emelé. A clientela czimén pedig évenkénti fél 
ezüst márkát ajánlott fel a káptalannak.8)

Hasonló módon emlékeztek meg a káptalanról 
két évvel későbben Miklós, Jánosnak és Tamás, Mar- *)

*) Eredetije a lomniczi Székely család tulajdona.
*) Wagner I, még nem létezik Ménhárd, midőn a XXI. testvéridet

keletkezik.
s) Szép. kápt. levélt, serin. 0. fasc. 5, nro 5.



53

kolfnak fia, kik a Csernekfő nevű birtokot, mely Kol- 
csó s Nemessán éj szaki határszegletében fekszik, vég* *) 
rendeletileg neki hagyományozták.1) Ezt Miklós pré
post erélyesen volt kénytelen védeni Szürke János, 
lőcsei Henriknek fia, a szászok grófja ellen.2)

így nyilvánult a vallás és annak képviselői iránti 
tisztelet az akkori kor nagylelkű adományaiban. S 
talán épen a vallás iránti tiszteletnek kell ama tényt 
is betudni, melyet ugyanazon évben feljegyezve találunk. 
Korotnoki Lengyel Péter ugyanis rágalmazás miatt el
veszítette volt nemesi becsületét, melyet csak párbaj 
által vívhatott volna vissza. O azonban vallási indokból 
elállt attól, hanem inkább három évi folytonos harczot 
vállalt magára s Lajos király nápolyi hadjáratában és 
ottan tartózkodása alatt számos hőstettet vitt véghez, 
a miért őt Lajos király Aversában 1350-iki szeptember 
havában az ország összes főurainak s nemeseinek köz
bejárására a rágalom szennyétől tisztultnak nyilvánítá 
s lovagi becsületét visszaadta.3)

Nem oly szerencsésen végződött egy másik ne
mesnek, jávorhegyi Vak Mihálynak ügye. Ez ugyanis 
egy isten-itéletben az ellene próbára vállalkozó gömöri 
Micsy Elekkel szemben kudarczot vallott, minek követ
keztében földjeinek egy részét a pernyertesnek volt kény
telen átengedni.4) Mihálynak kun eredetű családjával 
még többször találkozunk s rendesen mint vádlottal.5)

’) Szept. kápt. levélt, serin. 2, fasc. 0, nro 12.
*) Wagner III. föl. 254. Schurke-uak olvassa, de az eredetiben álló 

Churke inkább Szürkét vagy Csirkét jelent, mert Lőcsén már akkor több ma
gyar név, ű. m. Magyar, Nagy, Veress stb. fordtfl elő.

*) Wagner III. föl. 210.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 5, fasc. 3, nro 7.
*) Szép. orsz. levélt. Miscell. Scep. serin. 9, fasc. 2, nro 19; fasc 3, 

nro 21; és Wagner III. Ibi. 211.



54

Lajos Nápolyból hazatérvén 1352-ben a Szepes- 
séget látogatta meg, hol virágvasárnapján öcscsével 
István szepesi herczeggel együtt Felkán tartózkodott.1) 
Onnét adományozta sáros-pétermezei Wenczelnek a 
mai hobgardi területet, és oda járult hozzá Miklós 
prépost is, hogy javadalmainak megerősítését vegye 
tőle. Lajos szívesen teljesítette kérelmét; s talán ezen 
királyi befolyás hatása alatt eresztette vissza a sten- 
czelvágási (ma brutóczi) plébános is a káptalannak 
Visznicz nevű jamniki birtokát.2)

1355-ben, midőn lengyel Kázmér és Lajos között 
az érdekek kiegyenlítése került napirendre, a király 
Miklóst szemelte ki biztosának.3)

Ugyanazon évben rendezte Miklós a Krigón léte
sített Új-Falu nevű községnek egyházi viszonyait, midőn 
a nép terhén könnyített s a plébánosnak a dézsmát 
átengedte.4) Következő évben már a halottak között 
volt s Hunfalván temettetett el.f>)

Domonkos pr. Utána Domonkos (1356—1360) 
az akkor már nagy hírű Bubek család sarjadéka lépett 
a préposti székbe, ki már 1349-ben mint esztergomi 
s nemsokára mint egri kanonok is szerepel.

Legelőször 1326-ban találkozunk vele azon ok
mányban, melylyel ő és testvérei a mai Dobsina he
lyét egy szepesi Miklós nevű embernek adják. Feltűnő 
abban, hogy egyedül Domonkos neveztetik Bebeknek, 
míg testvérei vagy más vezetéknévvel rendelkeznek, 
vagy csak kereszt nevükön fordulnak elő. Az okmány *)

9  VVagn. I, föl. 26, 133. István 1355-ben elhaldlozván János nevű 
Hát hagyta hátra.

*) Szép. kápt. levélt, serin. 8, fasc. 7, nro 6. Stenezel =  Constancz.
s) Wagner I, föl. 323.
*) Wagner I. föl. 325.
») lb. II, föl. 343.



ban ugyanis azt olvassuk: »Magister Dominicus dictus 
Bebek. una cum fratribus suis Magistro Nicolao dicto 
Kun, Johanne et Petro filiis Magistri Benedicti filii De- 
trici« és az ötödik testvér Magister Ladislaus.1)

Mindezen testvérek a Bubek család csetneki ágá
ból valók,2) míg a pelsőcziből György és István, egy 
másik Domonkosnak fiai3) 1358-ban mint liptói főis
pánok a merényieket és lassúpatakiakat robotokkal 
terhelik. Lajos király megvédi őket és azt mondja, 
hogy Merény kiváltságait Mihálynak, Márkus (de Cse- 
phan) fiának köszönheti, miért is a Bubek család sem 
miféle jogot nem gyakorolhat velők szemben.4)

Domonkos prépost tehát Detre nevű nagyatyja 
révén azon Mátyástól származik, ki már IV. Béla ide
jében mint királyi pajzshordó s mint a család megala
pítója szerepel, miért is az egyházi méltóságokra nyitva 
állott számára az út, és azért nem csoda, hogy már 
akkor, midőn a szepesi káptalan választása rája esett, 
más, ámbár kevésbbé híres, prépostságban találjuk őt.5)

Itteni működéséről nem maradt sok adatunk, mert 
úgy látszik, hogy leginkább Visegrádon tartózkodott. 
Alatta szerepel azonban a kázmérfalvi (ma Kobulyan) 
dézsmaügy. A mai kobulyani területet kapta 1275-ben 
Erzsébettől három kun testvér, úgymint Domonkos,

*) Szép. orsz. levélt. Prot. 1624. Index III. föl. 32 b, és 33 a, és Wagner I. 
448, melyhez több szó fér.

*) Wagner, VI. 70.
8) Ib. föl. 58, hol a mi prépostunk tévesen mint pelsőczi fordul elő.
4) Szép. orsz. levéltár, l*rot. 1590. föl. 256, a) b), hol azt olvassuk, 

hogy Merény kun László idejében még sylva densissima =  sűrű erdő volt.
5) Bunyitay K. I-, 196. Wagner, III. 36 ezen prépostot nem ismeri. — 

Érdekes lesz tán feljegyezni itt, hogy a Mátyás király mondakörében szerepelő 
Király-hegy már Nagy Lajos korában annak neveztetik, mert azon okmányban, 
melylyel Lajos Zólyom-Lipcséu 1361-ben a mai Lehoczky családot birtokkal 
ellátja, azt mondja, hogy adományozza „Sylvara Nostram Regalem . . . usque 
ad summitates Alpium, K yrali et Buchuk in Liptö. (Prot. 1618, fnl. 211.)

—  δ 5  —



Tamás és Kázmér, kinek nevéről az ott alapított 
község is neveztetett.') 1357-ben sikerűit végre reá 
bírni a családokat, hogy a káptalannak kijáró dézsmát 
beszolgáltatták.1 2) Később az egész bírtok részint ha
gyományozás, részint vétel útján a káptalané lett.

Három évvel későbben azaz 1360 szept. 15-én 
pedig megerősítette, de már mint Csanádi választott 
püspök, Pál éneklő kanonok és hivatalbeli utódainak 
jogát a kolbachi, nemesáni és tamásfalvi alafák dézs- 
májára.3 4 5 *)

Csanádról később Váradra ment át, hol 1374-iki 
október 31-én megszűnt élni.

Benedek pr. D. helyét elfoglalta Benedek (1360— 
1379) királyi káplán, kinek emlékét 1363-ban találjuk 
először, midőn a Krigón lévő község szabadalmait erő
sítette meg.·1)

1364-ben védte Kalács határait Gnezda támadá
saival szemben:’) 1366-ban pedig bevezette Lajos 
parancsára édesfalvi (lllésfalva területén) Jakabot, Kont 
Miklós nádor fődeákját, azon területre, melyen ma 
Jakubján és Feketekút községek állanak.8)

Néhány évvel későbben a liszkai birtokot tartotta 
meg tályai Fülöp és Jakab támadásaival szemben.7) 
1379-ben veszprémi püspökké lett.

János pr. Utána az igen fiatal János (1379— 1382), 
Boleszló. herczegnek fia, László oppelni s vieluni her-

1 Szép. kap. levélt, serin. 9, fasc. 5, nro 1.
*) 1b. nro 5.
a) lb. serin. 10, fasc. 2, nro 25. Az okmány a káptalan 1406-iki át

iratában.
4) Wagner III. föl. 36 és Wagner V. 572.
5) Szép. kápt. levélt, serin. 7, fasc. 5, nro 5.
·) Wagner 111. föl 36.
7) Szép. kápt. levélt, serin. 1. fasc. 5. 2—8 nro 85.
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czeg és nádornak unokaöcscse lett préposttá, kit úgy 
látszik inkább Lajos, mint a káptalan akarata hozott 
a Szepességbe.1)

Czenstochov A Lajos király által legalább öt 
herczegséggel kitüntetett Lászlónak öcscse azonban 
igen fiatal lévén, nem vehette át a prépostság kor
mányzatát, hanem inkább több évi tanulmányra Bolog
nába kellett mennie, hogy az ottani híres egyetemen 
a tudori rangot elnyerhesse. Helyette nagy ügyesség
gel Pál éneklő kanonok vezette a prépostság ügyeit. 
János azonban későbben sem látta ama prépostságot, 
melynek jövedelmét éveken át élvezte volt, mert haza
térvén a lengyel vladislavi, másképen voczlovi püspök
ségre neveztetett ki. Lajos meghalván, a volt nádor 
is Lengyelhonba vonult vissza, hol a hires czenstochovi 
zárdát alapította, s tőlünk kinevezett pálosokkal meg
népesítette.2) János bízván rokonságában, később a po- 
seni és utána a gneseni érsekséget akarta megsze
rezni, mi által azonhan Ulászló lengyel király harag
ját magára vonta, úgy, hogy egész későbbi élete nem 
volt egyéb viszontagságoknál. Meghalt 1421-ben.

Közművelődés. — Iskolák. — Erkölcsiség. — 
Ha a lefolyt időszakra csak futólagos pillantást is ve
tünk, be kell vallanunk, hogy a prépostság Szepesnek 
közművelődésére a legnagyobb befolyást gyakorolta. 
Az első 50—60 esztendő alatt, mely Il-ik Géza ide
jétől lefolyt, az ide telepített népek leginkább erdö- 
írtással és a földnek átalakításával foglalkozván, a 
szellemi művelődésre természetesen kevés idő maradt.3)

>) lb. nro 81: W. IV. föl. 8. — László 1869 és 1370-ben szerepel 
mint nádor. (Szép. kápt. levéltár, serin. 1, fasc. 5, nro 81.

*) Nakielski, föl. 322. kk.
*) A szász gróf czítnere: , aratrum cum rotulis et crux quaedam desu* * 

per* azaz: kerékkel ellátott eke s fölötte keresztféle.
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Midőn a prépostság alapításával új fény kezdett deren
geni az itteni viszonyokra, pusztító viharként jött a 
tatárjárás és elsepervén a nép jólétét, a műveltség 
alapját is tönkre tette. De már 1258-ban ügyet ve
tett Mátyás prépost a szellemi térre is, midőn a káp
talani méltóságok között első helyen az olvasó kano- 
nokságot léptette életbe Alapíttatása az első kápta
lani iskola feltámadását jelenté, melyre a káptalannak, 
mely saját kanonokjait nevelni volt kénytelen, okvet
len szüksége volt.

Trivium. Quadrium. Németországban már 788-ban 
rendelte el Nagy Károly, hogy minden püspökség s 
apátság székhelyén a hét szabad mesterség tanítására 
iskola állíttassék.1) Az úgynevezett Trivium, melyben 
nyelvtant, szónoklattant és dialektikát tanítottak és a 
magasabb Quadrivium, melyben mennyiségtant, mér- 
tant, csillagászatot és zenét adtak elő, ezentúl állandó 
maradt. A Triviumból fejlődtek a plébániai, a Quadri- 
viumból pedig a káptalani iskolák.2)

Ezen intézménynek a Szepességbe való áthozatala 
Mátyás préposttal veszi kezdetét. Fejlődött a Szepes- 
ségnek rendkívül sajátságos és az országban talán 
sehol nem található viszonyai között, melyek kinyo
matát a székpénz behozatala viseli magán. Ezáltal 
ugyanis a dézsma az egyes községek plébánosai ke
zébe jutván, önkényt következett az, hogy minden 
plébánia mellett iskola is jött létre. És miután az így 
keletkezett plébániák száma rendkívül nagy volt, az 
iskolák sem maradhattak el. Hozzájárult, hogy a köz
ségek majdnem rendesen szász-joggal keletkezvén, a *)

*) J. Albertus etc. 388. k. lap.
*) Az egyház már 381-ben megparancsolta a konstantinápolyi zsinaton 

hogy minden plébániai templom mellett iskola tartassák fen. (Kath. Missionen, 
1894. II. fűz. 34 1.)
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nép maga választhatá lelkészét s úgy értelmi és erkölcsi 
fejlődésére is önönmaga gyakorolta a legnagyobb be
folyást. Ennek következtében azt találjuk, hogy a 
papok rokonai leginkább vettek részt a szellemi fejlő
désben s műveltségükre nézve is mindenek közt ki
tűntek. Midőn aztán olyan prépostok álltak Szepes- 
nek élén, kik, mint Muthmer, még könyvírással is fog
lalkoztak, a szellemi műveltség nem éppen megvetendő 
fényt árasztott szét vidékünk területén.1) Osztoztak 
abban a kolostorok is, melyek majdnem mindegyiké
ben irodalmi működőkkel találkozunk; és a káptalan 
iratai között ma is őriztetik ama könyv, melynek sza
vai között ezen XIV. századbeli szólam áll: »Hunc 
librum propria manu scripsit«.2)

Az értelmiség fejlesztése mellett nem hanyagol- 
tatott el a közerkölcsiség sem. Már az, hogy az isteni 
tisztelet alkalmával az evangélium legszebb részei és 
a sz. írás más alkalmas helyei magyaráztattak, nem 
keveset lendíthetett a szív nemesítésén és az erkölcsök 
átalakításán. Hogy erre az akkori háborús időkben 
nagy szükség volt, történetíró nem fogja tagadhatni, 
mert már sz. László királynak mai nézetünk szerint 
igen kemény rendeletéi egész erővel arra törekedtek, 
hogy a vad szokások kiküszöböltessenek és a nép 
erkölcsei nagyobb körben javuljanak. Hogy a nép az 
evangélium meghallgatásához kedvet nyerjen, igyekez
tek az isteni tisztelet fényét emelni és azért találjuk, 
hogy a káptalanban már 1348-ban nemcsak éneklő 
kanonok volt, hanem succentor is, azaz al-éneklő, ki
nek hatáskörébe tartozott az isteni tisztelet gondozása.3)

‘) Wagner II. föl. 69—79; III. föl. 178.
a) lb. II. föl. 81.
a) Szép. kápt. levélt, serin. 12. fase. 1, nro 2. János prépost végren

deletében mint tauu szerepel: Georgius succentor.
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A papok műveltségére és fegyelmükre is nagy 
gondot fordítottak, mert már 1278-ban olvassuk, hogy 
a prépost minden esztendőben tartozik bejárni egész 
megyéjét, és az egyházlátogatást, mely az isteni tisz
telet miként tartására, a hivatalos kötelességek telje
sítésére s a papnak magán erkölcsi életére vonatko
zott, híven elvégezni és ahol kellene, üdvös rendele
teket tenni.1) Az egész egyházmegyének ügyei pedig 
az egyházmegyei zsinaton intézteitek el, mely mint a 
landeki kolostornok adott föltétel bizonyítja, minden 
esztendőben tartatott sz. Márton egyháza mellett.')

így látjuk tehát, hogy minden hívatott tényező 
oda működött, miszerint Szepesség a legértelmesebb 
vidékké lehessen és az annyira ment, hogy már a 
következő század első felében, azaz 1437-ben olyan 
intézménynyel találkozunk nálunk, mely Szepesnek 
értelmiségét a legszebb világításba helyezi, mert 
már akkor olvassuk e jellemző szavakat: » 
Scholarum Districtus praefatae «, azaz a
prépostság területén lévő összes iskolák tanfelügyelő
jét és a káptalannak al-olvasó kanonokját idézi tör
vénybe a Rota.8) Hol tehát már akkor volt szükség 
felügyelőre, ottan az iskoláknak nagy számmal kellett 
lenniök; hol pedig annyi iskola volt, ott a műveltség 
is, bizonnyára magasabb színvonalra emelkedett. Azon
kívül a felállított központi hivatal az iskolák bizonyos 
egyöntetűségére is enged következtetni, valamint arra 
is, hogy az iskolák majdnem mind az egyháznak kö
szönhetik létüket, miután csak róla olvassuk, hogy

*) Szép. kápt. levélt, serin. 10. fasc. 2. nro 28. Ezen okmányról még 
lesz szó.

*) Wagner I. föl. 402.
9) Szept. kápt. levélt, serin. 11. fasc. 4, nro 56. Wagner 111. föl. 58.
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még a tulaj dónk épeni jobbágyok sorsán is sietett eny. 
híteni. így virult tehát az értelmiség és erköicsiség, 
az emberi társadalom fennállhatásának e két nélkülöz- 
hetlen tényezője, s virult olyan korban, melyben majd
nem egyedül a fegyver volt mérvadó.

II. IDŐSZAK.

A huszita-támadások s a humanismus kora 
1382— 1500.

Miklós pr. — I. György (Zsarnói) pr. — Farkasfalvi László apát. — Adomá- 
nyos apátok. — Váraljai ispotály. — II. György (Pálóczy) pr. — Zsigmond 
kir. Szepesben. — Szigorú rendeletek. —  Javadalmak jogtalan egyesítése. —  
III. György pr. —  Stock János pr. — Templom építés. — Ulászló Szepes
ben. —  Ellen prépost. — · Brandeisi Giskra. — Julián bíbomok. — Hunyadi 
János. — Új templom. — Gáspár prépost. —  Visszapillantás: Iskolák, tem

plomok, művészet, kereskedelem, erköicsiség.

Miklós pr. Már az utolsó prépostnál láttuk, hogy 
inkább Lajos király akarata, mint a káptalan válasz
tása juttatta őt a Szepességbe. Elseje volt az azon 
támadásoknak, melyeket a következő királyok a sza
bad választási jog ellen intéztek, s melyekben eleinte 
még a káptalan győzött egynéhányszor, de utoljára 
mégis csak a királyok akarata érvényesült. A királyi 
kinevezés ugyan még nem hozott volna veszélyt a pré- 
postságra, mivel e sorsban az ország összes püspöki 
székei is osztoztak vele, melyeken mindazonáltal min
den tekintetben kitűnő férfiak tündököltek; ha egy 
későbbi királynak nem jut eszébe ezen jogát magán 
emberre ruházni. És ezen átruházás volt főoka azon 
veszélyeknek, melyek későbben a prépostságra nehe
zedtek: mert magán ember magán érdeket keres és 
mozdít elő, míg a király mégis az országnak ügyét 
szokta szem előtt tartani.
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Oppelni János után zalamegyei Miklós (1382— 
1393.1, Jánosnak fia, Mária királynő kanczellárja s Zsig- 
mondnak káplánja jutott a préposti székbe, ki műkö
désében ugyan erélylyel járt el, de a király kegyében 
túlságosan bízván, a káptalani érdekeket csonkította.1) 
Kérelmére megerősítette Mária mindjárt kezdetben a 
prépostnak minden kiváltságait.

Hogy sz. Márton egyházának fényét emelje, 
1387-ben a sz. Magdolna oltárát létesítette és az ott 
szolgáló pap fentartására rendelte a mai Pissarócz jö
vedelmét, melyet 220 írton Balás és Miklós, jamniki 
Lászlónak fiaitól zálogban tartott.2)

Egy évvel reá, az almásiak nagyzási hajlamait 
csilapította le Ezek ugyanis a szászok szabadalmait 
negélyezvén, nemcsak a köteles munkát tagadták meg 
a préposttól, hanem még a dézsmát is. Miklós Zsig- 
mondhoz fordult, ki királyi hatalomszavával rendre 
utasította a forradalmi népet.3)

A prépost e győzelem után egy lépéssel tovább 
ment és saját káptalanától is megtagadta Almásnak 
felét, holott emiatt már Mátyást utasította λόΕ rendre 
a nagy emlékű IV. Béla király. Az abból származott 
perlekedés hosszú ideig tartott, míglen abban egyez
tek meg, hogy holta napjáig Almásnak felét, vala
mint a podolini és lublói dézsmát Miklós fogja ugyan 
élvezni, de viszont megengedi, hogy a távollevő vagy 
elhalt kanonokok jövedelmét a káptalan húzhassa; 
elismeri továbbá a kanonokoknak már Jakab által 
adott szabad \'égrendelkezési kiváltságait. Azonkívül * *)

‘) W. I. föl. 326., hol két leiínytestvére s azok férjei liiilegkuthi Farkas 
és Ajkai Péter említtetnek. Szép. kápt. levélt serin. 1, fnsc. fi. nro 87, 88

*) Szép. kápt. levélt, serin. 4. fasc. 5. nro 1.
») Wagner I, f, 1. 329.
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Liszkának, Kalácsnak s Garadnának (ma Hernádpetri) 
felét, valamint az ottani dézsmát, melynek kezelése 
egyébiránt a legnagyobb nehézségekkel járt, átengedi 
a káptalannak.1)

További működéséről hiányoznak a biztos adatok.
György pr. Midőn a prépostság 1393-ban meg

ürült, a káptalan azonnal választáshoz fogott és olyan 
prépostot szemelt ki magának, kit maga nevelhet, A 
választás Zsarnói Györgyre (1394— 1401.) Lászlónak 
fiára s esztergomi kanonokra esett, György azonban 
részint a királytól félvén, részint saját fiatalságát hoz
ván föl okúi, vonakodott a prépostságot elfogadni. A 
káptalan IX. Bonifácz pápához fordult, esedezvén, 
hogy Györgyöt erősítse meg, mire a pápa 1393-iki 
nov. 10-én adott okmányával arra hívta fel az eszter
gomi érseket, hogy Györgyöt, ha a vizsgálat kiderí
tené, hogy jól tud latinul olvasni, fogalmazni és élő 
szóval is beszélni, vezesse be a prépostságba. Még ha 
énekelni is tudna, előnyére van.·)

György elfoglalta ugyan a prépostságot, de he
lyettesei által kormányoztatá, mert még 1397-ben is 
azt vallja az egyházlátogatást végző érseki helynök 
előtt, hogy eddig csak az alsó egyházi rendeket kapta 
és azért nem szokott, de meg nem is tud breviáriu- 
mozni.3)

Farkasfalvi László apát. A prépostnak fiatal ko
ránál fogva az elődei által gyakorolt befolyás is csök
kent és oda hajolt, hol meglett férfiú és tekintélyes 
család fia vitte a kormányt, a schiavniki apátsághoz. *)

Szép. kápt. levélt, serin. 2, fase. 1, nro 2.
*) Ibid. C. 1, F. 2. nro 27 jellel. Az okmányt nagy gonddal lemásolta 

Liptay Ferencz nagyprépost úr d méltósága, kinek szívességéből kezemhez jutott. 
») Wagner III föl. 41.
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László farkasfalvi Franknak fia s Kakas grófnak anyai 
ágon rokona, azelőtt Dalmátiában tinini püspök, ná
polyi László támadásai következtében menekülni kény
szerülvén, Zsigmond által a schiavniki apátsággal meg- 
ajándékoztatott

Adományos apátok. Az adományos apátok (com· 
men datarii) az egyháztörténelem legszomorítóbb emlékét 
képezik, mert azon korból származnak, melyben az 
oly rettenetes harczok folytak IV. Henrik császár és 
VII. Gergely pápa között, s melyek a császárnak trón
jába és a pápának életébe kerültek. Idegen, nem szer
zetes, néha világi emberek is lettek a kolostorok fő
nökeivé, mi a szerzetesi fegyelemre és jámbor kolostori 
életre legkárosabb hatással volt, mivel a szerzeteseket 
az istenes elzárkozottságtól elvonta és a világi élet 
zajába hajtotta. Zsigmond újra felélesztvén e fonák 
intézményt, a kolostorok későbbi romlottságának ve
tette meg alapját.

László ugyan messze állt az olyan könnyelmű 
apátok sorától, hanem azért szem lett ő is a káros 
hatású adományosok lánczolatában. 1398-ban találko
zunk először vele, midőn is a schiavniki kolostorhoz 
tartozó birtokok templomai számára 140 napi búcsút 
kap. A mai schiavniki uradalomhoz tartozókon kívül 
előfordul még Lucsivna, Alsó-Sunyava, Menguszfalva, 
Ó-Leszna, Káposztafalva, Stoyánfölde, Farkasfalva, Ró- 
kusz (késmárki fiókegyház.1) *)

*) Szép. orsz. levélt, serin. 9, fasc. 14, nro 28. Ezen okmányban a mai 
Kravjan villa Michaelis néven fordul elő, mivel azt Mihály, Hanknak fia a 
schiavniki apáttól pro censu feudal·, azaz hübér pénzért bírta. Szintúgy bírták 
Stoján földjét vagyis azon 60 holdat, mely ma Szepes-Szombaté, és Poprád 
meg Gánócz között fekszik (Szép. orsz. levélt. Prot. 1570, föl 34, a és Prot. 
1609, föl. 87, k. valamint Prot. 1510, hol föl. 1. 8— 11-ig több erre vonatkozó 
okirat van).
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László apát azon egész idő alatt, s különösen a 
XV. század elején, míg a Szepességen tartózkodott, 
a legtöbb ügyben mint békebíró szerepel. Társa volt 
e téren Ruszdorf másképen Rusquin Jakab, a szászok 
nagy tekintélynek örvendő grófja, kiket e czélból 
Zsigmond a királyi definitor czímével tüntetett ki.1)

Az állandó békebíróság intézményére úgy látszik 
szüksége volt Szepesnek amaz időben, mert nemcsak 
a határ villongások, hanem még a magán harczok is 
nem egy helyen véresen nyilvánultak. Általános volt 
az ország nemesei között a forrongás, mely mint tud
juk annyira fokozódott, hogy az urak még Zsigmond 
királyt is börtönbe vetették és csak akkor csilapúlt, 
midőn Zsigmond német, császárrá lett, mely idő óta 
megint egész odaadással szolgálták őt.

Az említett békebíróság nem egyszer tartott a 
schiavniki kolostorban egész rendes bírói quindenákat, 
azaz tizenöt napig tartó törvényszéket, melyen a peres 
ügyeket elintézték.

így látjuk Lászlót és Russdorf Jakabot a kromlói 
ügyben eljárni 1407-iki húsvét tizenötödé alatt;2) így 
ugyanazon év deczember 30-dikán Szepes-Szombat 
és Strázsa között a Tátra alatti erdőt felezni;3) így 
1412-i október 6-án a Máriássyak és Igló közötti ha
tárkérdést rendezni.4)

László apát továbbá azon egyezménynél is mű- *)

*) Wagner, III, 213 és 255, hol Jakabot Kuagai-nak nevezi, mi az 
1407-i okmány, hol Rusqui áll, ferdített olvasásából származik. Az 1412-i 
okmányban már Jacobus Rusdorflf áll, és 1119-ben talán Jakabnak fia szerepel 
mint Nicolaus Ruzdorfer Juratus in Leuche (Prot. 1675, föl. 2596—265, a) 
lőcsei okmányok között).

>) Prot. 1576, föl 134, b)
3) Prot. 1685, föl. 219.
*) Prot. 1550, föl. 26 a)
Szcp. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 5
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ködott, mely 1411-ben Csorsztinban Zsigmond és a 
lengyelek között jött létre. *)

Ha azonban a kifelé való hatás csökkent is, a 
prépostság magán ügyeit erélyes egyházi szellemben 
vitték Györgynek helyettesei. így mindjárt 1694-ben, 
midőn István richnói plébános kapzsiságától ösztönöz- 
tetve a hajdani Rudger és Ludger községek dézsmája 
czímén a káptalannak kijáró három ezüstmárka fizeté
sét megtagadta s czímének palástolására az 1624-ben 
kiállított templomszentelési okmányra, melyet az 
püspök állított volt ki, hivatkozott; Pál éneklő kano
nok s helyettes a pápai közjegyző jelenlétében elma
rasztaló ítéletet hozott richnói Istvánra, s Lasconis 
Miklós kanonoknak rendelte ki a peres három ezüst
márkát. *)

Két évvel későbben Liszka és Kis-Ida határait 
védte már György uszfalvi Andrással és idai Csirke 
Pankrácz özvegyével szemben.3)

Váraljai ispotály. Erre három évvel meg papjai
nak ügyét karolta fel a szerzetesekkel szemben. 
Henchmann váraljai plébános ugyanis saját vagyoná
ból azon a helyen, hol ma Váraljának 405—410-ik 
számú házai állanak a sz. Erzsébetről nevezett hospi- 
tiumot alapította.4) Igazgatója az elégtelen ellátásból 
megélni nem tudván, ott hagyta, mire azt szt. Ágos
ton rendű barátok foglalták el. Az ügy az egyházi 
hatóság elé kerülvén, a barátok kiszorításával végző
dött.5)

*) Wagner, 1, 2, 14.
*) Szép. kápt. levélt, serín. 11, fasc. 2, nro 22.
*) Ib. serín. l.fasc. 5. nro 88, 89, 90.
4) Szép. káp. levélt, serin. 5, fasc. 9, nro 15. Hospitium ma ispotályt, 

hajdanában zarándok-fogadót jelentett.
4) Wagner 1. föl. 416. A kő-templom a mai üres tér déli részén állhatott.
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Később a nép óhajának engedve meghívták az 
elhagyott templom és papiak elfoglalására a szerzete
seket, kiket 1427-ben valóban ott találunk.1)

Hogy magán harczok is dívottak akkor a Sze- 
pességen, György prépost 1401-ben maga volt kény
telen tapasztalni. Az említett év szeptember 26-án 
ugyanis Imre szepesi alvárnagy (a fővárnagy volt ak
kor Berzeviczi Péter) nehányad magával a káptalanra 
rontott és több lakónak (nem kanonokét) házát fel
törvén, kirabolta azokat; sőt szeptember 29-én midőn 
György prépost testvérét és szolgáját a váraljai vá
sárra küldötte volt, újra reájuk rontott Imre és való
ságos harczot kezdett. A megtámadottak lassanként a 
káptalani temetőig visszavonulván fegyvereikkel védel
mezték életüket s oly ügyesen harczoltak, hogy maga 
Imre is holtan maradt a csatatéren.

György panaszt emelt a vár ellen, mire Bubek 
Detre nádor és szepesi főispán a jászói konventnek 
meghagyta, hogy az egész ügyre nézve hallgassa ki 
a környékbeli tanúkat. János szerzetes, a konventnek 
jegyzője és felszéki Péter aztán kiderítették, hogy 
Imre saját vétkének esett áldozatáúl; életben maradt 
társait pedig a nádor elébe idézték.2)

*) Szép. kápt. levélt, serin. 10, fasc. 2, nro 28.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 7. Bubek Detre már 1400 jul. 

6-án szepesi főispán volt (Prot. 1596. föl 193, a). — 1409 jun. 11-én Bald 
Comes szerepel, ki Zsigmond birodalmi helytartó (Ro. Imperii Vicarii Generalis) 
parancsára Keresztúri Péter szepesi kanonokkal határjárást végez Polyanóczon. 
(Prot. 1522, föl 150, hol minden új bekezdés és záradék nélkül áll az okmány). 
Sőt ezen Bald talán már 1394. áprilisban is szepesi főispán volt; de azt mind
addig eldönteni nem lehet, míg az erre vonatkozó és Leibitz által 1650-ben 
átirattatott okmány nem ád felvilágosítást. Az okirat eredetijét eddig nem lát
hattam, csak az átiratot, melyben valóban három CCC. tehát 300 áll. (Prot. 
1685, föl. 205, b). — Wagner III, 212 és 213. lapjai, hol eligazodni nem 
volt képes, tehát úgy volnának helyesbítendők: Balduinus II., (nem Zápolya) 
Bebek Theodoricus, Balduinus (másodszor) és utána Berzeviczy Péter főispánok.

5* *
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Vajion azonban a fenti prépost még Zsarnói 
György volt-e, vagy annak már utóda Pálóczy György, 
ez okmányból határozottan kivenni nem lehet, mivel 
abban csak keresztnevén fordul elő, valószínűbb azon
ban, hogy Pálóczy György volt már, mint azt az alább 
megemlítendő pápai okmány és még inkább az eskü
vési okirat mutatják.

Zsarnói György prépost tehát az 1400 év végével 
ment volna át Zsigmond király akarata folytán a po- 
zsegai prépostságra.

II. György prépost. A szepesi prépostság annak 
következtében megürülvén, Zsigmond nem várta be a 
káptalani választást, hanem inkább maga küldött ide 
prépostot. Kinevezte ugyanis az azelőtti zavarokban 
hozzá hűn maradt családok egyikének nagyon fiatal 
sarjadékát Pálóczy György személyében, ki már azelőtt 
mint szepesi kanonok volt ismeretes.1) György (1401 
1419). Pálóczy Péternek fia és Mátyás későbbi nádornak 
testvére nagy szerepet volt hivatva játszani hazánk 
későbbi történetében, mint fiatal ember azonban, ki a 
káptalani jogok megcsorbításával került a préposti 
székbe, természetes, hogy nemcsak káptalanának sze- 
retetével nem találkozott, hanem még a szepesi vi
szonyokra is kevés befolyást gyakorolt, miért is az 
okmányokban ritkán találkozunk nevével. Mivel azon
ban későbben mint erdélyi püspök s különösen mint 
esztergomi érsek nagy hírnek örvendett; fel kell téte
leznünk, hogy mint szepesi prépost hosszabb ideig ta
nulás végett valamely külföldi egyetemen tartózkodott.

Épen az ő korában említenek az írók egy Do
monkos nevű prépostot is, ki mint frater Dósa, sőt 
1405-ben már mint választott Csanádi püspök fordul

') Wagner, VIl (Decas II.) 88 adja a Pálóczy család történetét.



69

elő a királyi oklevelekben..1) Megerősíti azt Sigray 
prépost is említett kéziratában, hol szintén Dósa fordul 
elő a prépostok sorában. Mindez azonban azon téve
désre vezetendő vissza, melyre alapot a káptalannak 
1406 julius 13-án kelt átirata szolgáltatott. Az át
iratban ugyanis két okmány olvasható. Az első a 
pápai követnek 1279-iki okirata, a második Domonkos 
prépost 1360-iki okmánya. Mind a kettő saját külön 
keltével. Azon kívül van benne az átirat 1406-iki ke
letje, és ezt nézték a második okmány keltének, miért is 
Bubek Domonkost, ki a tizennegyedik században itt 
volt, mint új személyt az 1406. évre általhozták. Bubek 
Domonkos életét fentebb adtuk a maga helyén, és 
azért az itteni Dósát ki kellett küszöbölnünk.* 2)

Annál is inkább kellett azt tennünk, mert az 
azonnal megemlítendő két okmány csakis két egymás
után következő Györgyöt ismer, kik közül az egyik 
már pozsegai prépost, a másik pedig jelenleg is szepesi.

Midőn ugyanis Zsigmond Pálóczy Györgyöt ne
vezte ki prépostnak, a káptalan nem akart jogáról 
lemondani, és azért Sasse Jánosnak fiát, mesterkano
nokot és iglói plébánost Rómába küldötte IX. Bonifácz 
(1389—1404) törvényes pápához, ki 1401. január hó 
11-én adott levelével a káptalan szabad választási jogát 
megerősítette, mi által a Zsigmond király által betolt 
prépost ellen nyilatkozott.3) *

Különben is olyan fiatal volt György, hogy alig 
hagyta el ama kort, melyben az akkori egyházi tör
vények szerint a tonsurátfelvehette volt.

1) Pray, Annales etc. II, 222 és Wagner III, 43; IV, 13.
*) Szép kápt. levélt, serin. 10, fasc. 2, nro 25.
3) Ib. C. 1, F. 2, nro 27. jel alatt, hol több erre vonatkozó okmány 

található
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A második okmány, melyben Pálóczy György neve 
előfordul, esküről tesz említést. Zsarnói György prépost 
ugyanis eltagadta ama 220 írtnak átvételét, melyet 
néhai Miklós prépost 1387-ben a sz. Magdolna oltára 
kanonokjának számára rendelt volt. Zsarnói, mint az 
átvételről kiállított nyugtája bizonyította, 1400-ban ke
zéhez vette a kérdéses összeget, a káptalan kezéhez 
azonban sohasem szolgáltatta be. Mivel Zsarnói most 
azt állította, hogy az összeget a káptalannak adta által, 
bíróság elébe került a dolog, mely azt határozta, hogy 
Pálóczy György prépost, ki akkor még szepesi kano
nok volt, esküdjék meg, hogy a pénznek átvételéről 
nem tud semmit. Azon kanonokok pedig, kik még 
életben vannak, arra esküdjenek, hogy prépostjok 
esküjében igazat mondott. Az esküt Nagy Boldog- 
asszony nyolczadik napján kellett volna letenniök. 
Vájjon megesküdtek-e vagy Zsarnói lefizette a kérdéses 
pénzt? arról nem tesz az okmány említést.1)

Ámbátor a káptalan prépostjával egyetemben 
megesküdött, mégsem éltek egymással békében, mert 
már 1402-ben, midőn a prépost Almásnak és Lucská- 
nak felét, melyet csak Miklós prépostnak haláláig en
gedtek volt át, továbbra is követelte; ellentmondtak 
és el is ütötték e követelésétől.*)

Reá egy évvel, úgy látszik, a prépost nem volt 
itthon, mert már János préposti helynök hozza rendbe 
a csütörtökhelyi plébános és a pinkfalvi nemesek között 
támadt templomi ügyet s kényszeríti őket, hogy to

*) Szép. kápt. levélt, serin. 1, íasc. 5, nro 91. Nagyon elviselt és alig 
olvasható kis papiros, mely az 1401—03. év között kelt, mert későbben már 
nem találjuk a prépostot itthon. Tanúkként szerepelnek: plebanus de villa 
latina, de villa Jeklini et Krumpach. 

a) Ib. serin. 2. fase. 1, nro 3.
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vábbra is szolgáltassák a plébániai templomnak az 
évenkinti 26 új garast és az egy mázsa viaszkot.1)

1404. január 20-án szintén alig lehetett itthon a 
prépost, mert azon levél, melylyel Zsigmond Budáról 
megparancsolja, hogy a káptalan Sárosban Lénárdot, 
Fábián fiát vezesse be birtokába, nem említi Györgyöt.2)

Zsigmond kir. Szepesben. Ugyanazon évnek feb
ruár 26-án Lőcsén tartózkodik Zsigmond, honnan az 
egykori magister Colinus birtokát, a mai Kolinfalvát 
365. szent mise czímén a szepes-olaszii plébániai tem
plomnak adja.3) Ugyanazon év márczius 12-én pedig 
Késmárkon van a király, hol Podolinnak engedi el tíz 
évre a rendes adót, és a tűz által tönkretett Kés
márknak 12 esztendőre, de Pálóczy Györgyöt sehol 
sem találjuk.4)

A prépost távolléte következtében a káptalani 
tagok is kezdték elhanyagolni kötelességeiket, úgy 
hogy a káptalanban tartózkodó kanonokok száma 
nagyon meggyérült. Nagy részük máshol ütötte fel 
lakását, miért a jobbak szívét szomorúság töltötte el, 
kik azért Zsigmond királyhoz panaszszal fordúltak, ki 
a helyett, hogy a káptalannak választási jogát vissza
adta volna; Lőcsén 1406. deczember 13-án kelt leve

!) Wagner III, 42, hol talonta =  ‘/* mázsa áll. Albertus etc. 657. 1. 
cerocensuales. Csütörtökhely nemcsak plébániája volt a körötte fekvő nemesi 
apró községeknek, hanem soknak még birtokát is magához vonta mint pl, 
Mártonföldjét, Machalföldjét, Kelecsenföldjét Gerlachföldjét s másokéit, miért 
is lakói a királyi okmányokban sokszor mint auridatores nostri de quinto foro 
szerepelnek. (Prot. 1632, föl 253, k. és 254, h). Fizettek 1424 ig 31 */a márkát 
és 6 nehezéket.

9) Szép. orsz. levélt. Prot. 1580, föl. 181, h.

*) Ib. Prot. 1675, föl. 327, a, h, — Ezen Colinus =  Quirinus (Prot· 
1522, föl. 119, a). 1359-ben mint Magister Colinus Notarius universitatis hos
pitum Nostrorum fidelium de Gelnycz-Ranya szerepel. (Prot. 1694, fol. 290, a).

4) Podolin vár. levélt, nro 5. és Wagner, I, 49.
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lével a javadalom elvesztésének terhe alatt meghagyta, 
hogy a kanonokok székhelyükön lakjanak.1)

Zsigmondnak a fentihez hasonló rendeletéi csakis 
az egyháznak akkori szomorú viszonyaiból magyaráz
hatók, hol három pápa állt egymással szemben s az 
uralkodók saját hasznuk szerint, hol az egyikhez, hol 
a másikhoz csatlakoztak, de egyiknek tekintélyét sem 
vették tekintetbe, hanem inkább püspökök vagy pá
pákként intézkedtek még az egyházi dolgokban is 
Látjuk ebből azt is, hogy mennyire szívén feküdt a 
királynak, hogy Pálóczy a prépostságot megtarthassa 
Inkább helyette intézkedik, semhogy elejtette volna.

Zsigmondnak a szék hely tartásra nézve adott fenti 
rendelete bizalmat öntött a kérelmező kanonokokba is, 
kik két évvel későbben (1408.) már magok is igye
keztek rendbe hozni ügyeiket, a mennyiben Strelny 
Miklós őrkanonok és préposti helynökkel élükön óvást 
emeltek az egyházi könyv- és kincstár gondatlan szét- 
hordozói ellen, kijelentvén, hogy ezentúl a káptalanon 
kívül senkinek sem engedik át az egyházi tulajdont.2)

Újabb kedvezményt adott Zsigmond a káptalan
nak, midőn azt a konstanzi zsinatban való részvétel 
és az érsek által követelt charitativum fizetése alól 
felmentette.3)

Szigorú rendeletek. Míg a konstanzi zsinat a 
zilált egyházi viszonyok rendezésével foglalkozott, a 
préposti helyettes sem mulasztotta el javítani a pap
ság erkölcsén. Már 1411-ben helybenlakásra szorította 
a káptalani plébánost, s négy évvel későbben a bal- 
dóczi (másképen darancsi) dézsmát, mely őt csak mint *)

*) Szép. kápt levélt, serin. 11, fasc. 2, nro 23, 24.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 2, nro 18 — Két ívnyi papiros, 

melyen 5 okmány van átírva.
«) Tb. nro 26 : 1415 b61
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kanonokot, nem pedig mint plébánost illette, meg
vonta tőle, miáltal az isteni tiszteletben és a zsolozs
mákban’való részvételre kényszerítette.1)

Ugyanabban az okmányban megparancsolja a 
többi kanonokoknak is, hogy személyesen lakjanak a 
káptalanban, hogy a javadalom elvesztésének terhe 
alatt egy napon túl egyikök se merjen elmaradni a 
kar-imától, hogy a korcsmák látogatásától tartózkod
janak, a templomi tárgyakat az őrkanonoknak tudta 
nélkül elvinni ne merészeljék, az imát ájtatosan végez
zék és a templomban való könnyelmű fecsegésektől 
óvakodjanak.

Ezen okmány világosan mutatja, hogy milyenek 
lehettek nálunk az egyházi viszonyok. A prépost-he
lyettes azonban minden nemes igyekezete mellett be
láthatta, hogy nemes törekvéseit csak akkor fogja 
megkívánt siker koronázni, hogyha maga a prépost 
itthon maradva, tekintélyével igyekeznék a rendelete
ket végrehajtani; mert olyan prépost példája, ki éve
ken át elhanyagolja a székhelytartást s csak a jövedel
met viszi el, a legjobb rendeletnek erejét is csorbítja 
és azt hasznavehetlenné teszi ; miért is a káptalan 
1412. május 16-án, ΧΙΪ. Gergely törvényes pápa 6. 
évében újra felemelte szavát Pálóczy György ellen s 
kívánta elmozdítását.2) Zsigmond hatalma azonban 
nagyobb volt, mint a pápa befolyása, és azért György 
továbbra is prépostnak maradt. * 3

‘) lb. nro 28, valamint serin. 10. fasc. 2, nro 27; és serin. 2, fasc.
3, nro 6.

*) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 2, nro az első helyen lévő ok
mányban. Az ott említett kanonokok között előfordulnak: Nicolaus Strelny, 
custos et vicarius, Christianus Joannis cantor, Stephanus Nicolai, Georgius 
Theodorici (a későbbi prépost), Andreas Gros petri (petrus ?) Nicolaus spellt, 
Nicolaus dictus macer, Nicolaus Kaltpach, Johannes de Uszfalva, Johannes 
Colblini et petrus de Kesemark.
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Azért minden jó igyekezet daczára sem virulha
tott szt. Márton egyháza, mert az egyesek kapzsisága 
és Zsigmond állhatatlansága mindenütt útban* állottak 
s meghiúsították különösen a helybenlakásra nézve 
kiadott parancsolatokat, mert maga Zsigmond nem
csak plébániát és kanonokságot adott egy személy
nek, hanem még két-két külön egyház mellett fekvő 
kanonoki állomást is, mi csak nyílt és vészthozó jog
sérelemmel történhetett s az egyháznak többet ártott, 
mint az egyes kegyelteknek használt, mert az ilyenek 
sem egyik, sem másik egyháznál nem tartottak szék
helyet, és saját lelkök veszedelmével fecsérelték el az 
egyházi jövedelmet a világi élet zajában.

Javadalmak jogtalan egyesítése. Általában jel
lege ezen kornak az egyházi összeférhetlen javadal
mak egyesítése; miből az isteni tisztelet elhanyagolása, 
túlságos jövedelem és az abból folyó könynyelmű élet 
következett, nem számítva sokszor azon nemtelen 
módot, melylyel az illetők a javadalmak elnyeréséért 
küzdöttek. És ennek nagy része Zsigmondnak tudható 
be, ki nemcsak a káptalan szabad választását semmi
sítette meg, hanem még a kanonoki állomásokat is 
kénye-kedve szerint osztogatta.

Már az 1286-iki febr. 9-én a prépost és káptalan 
között létre jött egyezmény harmadik pontjából látjuk, 
hogy a kanonoki javadalmakat is a káptalan prépost
jával egyetemben osztogatta, minek következtében az 
egyházi törvényekre tekintettel kellett lenniök és vol
tak is. *) Zsigmond ezen is változtatott s példáját má
sok is követték, minek folytán sokszor két ember ve
télkedett az állásért. így adta pld. 1412-iki jun. 6-án 
Dobó Miklósnak, Vinczló fiának nemcsak az egyik

x) Ib. serin. 11, fasc. 2, nro 14
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kanonokságot, hanem még a mindszenti plébániát is 
h o z z á , miáltal néhány év előtt adott saját rendeletét, 
m e ly ly e l a helybenlakást megparancsolta volt, kétes 
h a tá s ú v á  tette, min az sem változtatott, hogy Dobóról 
a z t  mondja, hogy » morum urbanitas, litteralis scientiae 
s u f/ ir ie n s  peritia, nobilitatis prosapia, sanguinis gene
rositas«. az az a műveltség, elegendő tudomány és a 
csa lád i vérnek nemes volta bírta őt reá, hogy Miklós
ról így gondoskodjék.1)

Tíz hónappal későbben elzálogosította Lubló vi
dékét és a XIII várost, miáltal alapját tette le azon 
sok bajnak és kellemetlenségnek, mely későbben a 
prépost egyházi kormányára következék : mert az ottani 
plébánosok kényük szerint hol a lengyelekre hivatkoz
ván, a préposttól megtagadták az engedelmességet, 
hol pedig a lengyelek zsarolásai ellen a prépost segít
ségét hívták fel, de őszintén sem az egyik, sem a 
másik féllel nem tartottak.* *)

Legnagyobb csapás érte az elzálogosítás által 
Podolint. Ezen város ugyanis csak a XIV. század utolsó 
éveiben váltotta magához az ottani soltészok összes 
jogait és birtokait és lett függetlenné. Zsigmond, ki e 
törekvéseket méltányolni akarta, 1412. ápril 7-én a 
királyi városok jogaival ruházta fel a községet, mely 
azonban az elzálogosítás következtében az adott jogok
nak hasznát ezentúl nem vehette.8)

Elzálogosította Zsigmond a városok jövedelmét, 
de egyházi tekintetben ezentúl is a prépostok és az 
esztergomi érsek alá tartoztak, mint azt I. Ferdinand 
király 1551-iki okiratában világosan meg mondja: »Az

'] Szép. kíipt. levélt, serin. 1, fasc 1, nro 8.
*) Goltz, Mair. X I li. opp. czínifí kézirat föl. 86, hol 1616. ápril 13-án 

Luborairszky okét e miatt versipelles azaz köpeny egforgatóknak nevezi.
J) Wagner I, 212
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egyházi joghatóságnak legcsekélyebb része sem lett 
elzálogosítva, hanem inkább a szepesi prépost és az 
érsek alá tartoztak és tartoznak most is az elzálogo
sított községek.1)

A visszaváltást többször tervbe vették a követ
kező királyok, de nem sikerült mindaddig, míg Len
gyelország felosztásával Galiczia nem jutott a Habs- 
burg-ház jogara alá, melylyel egyetemben a XVI köz
ség is visszakerült Magyarországhoz, melynek testéből 
Zsigmond kiszakította volt.

Zsigmond fent hivatok adakozási jóságát felhasz
nálták az akkori kor papjai, s köztük különösen Mo- 
cholai Arnold, ki váradi kanonoksága mellett a sze
pesit is szerette volna megtartani.* 2) Míg Rozgonyi Si
mon, az országbíró fia bírta ama javadalmat, Arnold 
nem merte kifogásolni, midőn azonban Simonnak a 
nagyszebeni prépostságra történt átmenetele után az 
esztergomi érsek saját emberét ültette bele, megkezdé 
a harczot, melyet éveken át folytatott, míg csak ellenfe
lével odorini Andrással szemben vesztes nem lett. Ugyan
azon András győzött még úszfalvi Jánossal szemben is.3)

Míg ezek folytak, sikerült a káptalannak birtok- 
állományait is nagyobbítania. 1418-ban megszerezte 
nádasi Pál fiaitól 200 frton és örök végrendeleten 
Csákán földének nagy részét.4)

1414-ben megvédte Zsebes nevű birtokának ha
tárait Chyrke János polyi földes úr támadásaival szem

*) lb. I, ‘285.
*) Bunyitay, II, 115. Simont prépostnak teszi, ne nem volt az, hanem 

kanonok, azután nagyszebeni prépost, veszprémi püspök s utoljára egri. Wag
ner 111, föl. 216. Arnoldot is győztesnek tünteti fel.

s) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 3, nro 38, 42, 43.
4) Ib. serin. 3, fasc. 2, nro 4, 5. Csákánföldje, Iungubelfölde, Zalusan 

mind a mai Buglócz, Kolcsó s Nemessán között.
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b e n 1) 1417-ben pedig megkapta György, petróci Sző
rös István fiától 200 írton és Örök végrendeleten 
Zalusánnak felét, mi által a mai Nemesánban majdnem 
egyedüli birtokossá lett 2)

De harczai, aggódásai és nagy gondjai között nem 
feledkezett meg a nemesszívűségről sem, mert közben, 
tekintetbe vevén — úgymond — Isaltának, réthi Kor- 
láth leányának szegény voltát, nemcsak a nemesi kú
riát engedte át neki örök használatra, hanem még 
összes földjeinek egy ötödét is.3) A szerzett birtokot 
Zsigmond egy évvel később felszabadította a X lánd- 
zsások grófja alól.4)

György prépostnak azonban alig volt része mind
ezekben, mert még 1419-ben, midőn Ágoston, az esz
tergomi káptalan által választott érsekhelyettes, Uj- 
Lechniczen a karthauziak által emelt templomot föl
szentelte, sem találjuk Györgynek nyomát.5) Ugyan
azon évben megvált örökre a prépostság jövedelmétől 
s az erdélyi püspökségre ment által, honnan négy év 
múlva az érseki székre költözött. Meghalt 1439-ben, 
s csak végrendeletében emlékezett meg a Szepesség- 
ről. amidőn sz. Márton rongált egyházának javítására 
ezer aranyforintot hagyományozott. * *)

‘) Prot. 1685, föl. 403. b).
*) Szép. kápt. levélt, serin. 3, fasc. 2. nro 6. — Az örök végrendelet, 

ezó azt jelenti, hogy a birtoknak felét szt. misékre adták, a másik felét pedig 
pénzzel kellett megvennie a káptalannak. — Az említett birtokokról szól a 
káptalannak 1297-ben adott egyik okmánya, melyben Csákánföldének némi 
részét eladja Miklós Péternek pro novem marcis f in i ti  argenti (lb. serin 3, 
fasc. 1, nro 4.) E szerint tehát ott is, hol ,fini‘-nek olvastuk eddig a kiemelt 
szót ,finiti‘-nek írták a régiek, mi a német régi verfinuin (ma verfeinern) 
latin alakja.

*) Szép. kápt. levélt, serin. 7, fasc. 3, nro 2.
4) lb. nro 1. Ebből látjuk, hogy az exercituantes nobiles de Scepus 

(Bárdossy I, föl. 450.) a lándsások voltak.
s) Wagner III. föl. 185.
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HL György pr. Pálóczy távozása után, 1419. szép. 
26-án megjelent Keresztély kanonok az itt tartózkodó 
apostoli közjegyző előtt és káptalani társainak nevé
ben óvást emelt a királyi kinevezés ellen. Ez oknál 
fogva-e avagy pediglen Zsigmond elfoglaltsága miatt: 
de a káptalannak tényleg sikerűit most az egyszer és 
utoljára jogát gyakorolni és saját választottját ültetni 
a préposti székbe. A két György után egy harmadik 
György 1419— 1443.), késmárki Theodoriknak fia kö
vetkezett; hajdanában szepesi kanonok, 1414-ben pe
dig Brandának, XXIII. János törvénytelen pápa (a tör
vényes XII. Gergely volt) követének akarata folytán a 
győri sz. Adalbertnek prépostja, ki ugyanazon János 
engedélyével még távollétében is húzhatta a prépost- 
ság jövedelmét, mit egyébiránt tudományos kiképezte- 
tésére használt fel.1)

Szepesi préposttá megválasztatása után azonban 
megerősítésért az időközben az egyház fejévé lett V. Már
ton törvényes pápához fordúlt, ki kérelmét teljesítette 
is.2) És ennek folytán 1420. márczius 24-én Zsigmond 
schiavniki apát be is vezette a prépostságba,3) hanem a 
megválasztás és megerősítés közt lefolyt hat hónapi 
250 írtból álló jövedelmét az apostoli kamarának volt 
kénytelen átengedni, mint arról Wolfram Péter krakói 
kanonok s pápai biztos nyugtája tanúskodik.4)

Késmárki György kormányzása nagy s változatos 
eseményekben gazdag, melyek életébe is kerültek. 
Már 1423-ban, midőn Zsigmond király Bártfán tartóz
kodott, igen kétes ügyben bízta Györgyre az Ítéletet.

Szép. kápt. levélt, serin. 11, fase. 1, nro 1, 4.
*) Ib. nro 8. Florencie XIII. Kai. Januarii Pontiticatas nri Anno Tercio 

azaz 1419. deczetnber 20-án. Lent áll: »Expedita Gratis* *).
») Wagner III. föl. 156.
*) Szép. orsz. levélt. Mise. Seep, serin. 9, fase. 8, nro 6.
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Macholay Arnold ugyanis újra be akart tolakodni a 
szepesi káptalanba, és György valóban odorini András
sal szemben neki ítélte oda az olvasó kanonokságot.1) 
András azonban mind a pápai közjegyzőhöz mind az 
esztergomi érsekhez fordult s mind a két helyen győz
tes lett.2)

Ugyanazon évben lépett fel két lőcsei polgár Ja
kab s Antal ellen, kik Miklós volt plébánosuknak ha
gyatékát elsajátították volt, s a hagyaték kiadására 
kényszeríté őket.3) Hasonló módon védte István kano
nok jogait László dráveczi perjel és az ábrahámfalvi 
nemesek ellen, kik mind a két helyen megtagadták 
a dézsmát.4)

Reá egy évvel megint kénytelen volt a kápta
lan Vysznicz nevű birtokát jamniki Balás az Aurifaber 
család utolsó sarja ellen védeni.5) 1426-ban súrlódásai 
támadtak az érsek helynökével, ki az örökösödési ügye
ket, melyeknek közvetlen bírája a szepesi prépost s 
káptalana volt, a maga itélőszéke elé vonta.8) György 
Zsigmondhoz fordult jogorvoslásért, ki Pozsonyban adott 
levelével újra megerősítette a prépost joghatóságát az 
egész Szepesség felett.

1427-ben igen érdekes harcza támadt Györgynek 
az akkori 24 Regales (kir. községek) plébánosaival. 
Okot szolgáltattak reá a székpénz, a préposti helynök 
választása, az egyházlátogatás módozatai és a plébá
nosok végrendeletei körűi támadt kérdések. *)

*) Szép kápt. levélt, serin. 11, fasc. 3, nro 38.
J) lb. nro 42, dto 1425. Ezen András az irodalomban is szerepel.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 3, nro 36, 39.
*) lb. serin. 3, fasc. 4, nro 2. Wagner III. föl. 171. ezen perjelt nem

ismeri.
J) Ib. serin. 8, fasc. 7, nro 8. E birtokot 1425-ben Berzeviczy Péter 

tárnokmester s szepesi főispán kapta. W. III. föl. 214.
«) W. III. föl 53.
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Az elsőt illetőleg követelte a prépost, hogy min
den ötven telek után fizessenek egy márkát és négy 
nehezéket — unius marcae et ,
mondja az okmány — ; mire feleletül bemutatta Ta
más, svábóczi plébános a többiek nevében az 1278. 
nov. 29-én Fülöp esztergomi érsek előtt kötött egyez
ményt, mely szerint csak minden hetven telek után 
van a prépostnak joga megkövetelni az említett ösz- 
szeget; Érdekes, hogy az okmányban említett városok 
nevei nem a Wagner által felhozottak.1) Nevei a kö
vetkezők : Suburbium, Eulenbach, Odoryn, Villa nova 
(Igló), villa Baldmar} villa Urssy, S. La
dislaus, villa Kabusz, villa Svevi, villa Theutonicalis, 
Vylka, S. Georgius, Mulymbach, Lomnicha, villa, Ysaac, 
villa Menhardi, villa poloni (Hunfalu,) Béla, Lewbitza, 
villa Durandi, villa Ruszkyn et Leucha.2)

A préposti helynökre nézve, úgy látszik, podolini 
János kanonok volt az, kivel a plébánosok nem voltak 
megelégedve. A prépostok ugyanis a künn lakó plé
bánosok sorából választottak sokszor helyettest, mint 
azt már 1329-ben olvassuk, hol Sybitho, gölniczi pap 
említtetik mint olyan. A plébánosok nemcsak azt nem 
helyeselték, hogy a káptalanon kívül lakjék a helyet
tes, hanem megkövetelték, hogy csak felszentelt pap 
legyen azzá, ki jó hírnevű s erkölcsös életű legyen.

Egyházlátogatás alkalmával, melyet minden évben 
sz. Mihály és a bojt első vasárnapja közé esett időben 
kellett végeznie, túlságos számú emberrel s alkalma
tossággal merítette ki a plébánosok türelmét a pré
post; követelték tehát, hogy ezentúl huszonhat ember *)

*) Wagner I, föl. 266.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 10, fasc. 2, nro 25. — Késmárk nincsen 

közöttük, mert 1417-ben fel lett szabadítva a szász gróf alól. (Wagner I. 51.)
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és harmincz ló eltartásával elégedjék meg; azonkívül 
egy nap- és egy éjszakánál tovább ne maradjon egyik 
plébánián sem.

A végrendeletre nézve abban állapodtak meg, 
hogy ez avval elhalt plébánosnak akaratát tartsa tisz
teletben, végrendelkezés nélkül elhaltnak örökéből 
azonban a hetven telek után járó díjat lefoglalhatja.1)

így intézték azt el 1427-iki fcbr. 21-én a váraljai 
sz. Erzsébet ispotályában lévő közjegyző előtt. A ta
núk között szerepel már három segédlelkész is, úgy
mint a lőcsei, váraljai és mindszenti; valamint Antal, 
német-lipcsei plébános is, mi megint annak jele, hogy 
Liptómegye lassankint szintén a szepesi préposttól 
kapta lelkészeit.2)

Ugyanazon évben védte György prépost Liszkát 
Meszes György támadásaival szemben.3) Reá egy évvel 
pedig a tornai várnagy és Ezdegei Bán Pál ellenében.4)

') A s/.ékpénzt mindig szt. András napján tették le a plébánosok vagy 
azon községek, melyek a dé/.smát bérelték volt. Azon ké/írat, melyben a 
testvérület alapszabályait megtalálta e sorok írója 1555-ben következőképen 
számítja a pénzt :

Zsigmond idejében mint fentebb (16. 1.) láttuk 4 aranyba számították 
az ezüst márkát. Az arany tehát akkor nagyobb volt mint a XVI. században. 
Egy arany márkából csináltak 1579-ben 72 aranyat, ma 80-at vernek belőle. 
(Prot. 1576, föl. 127, a).

>) Fentebb (25. 1.) feljegyeztük, hogy Német-Lipcse szintén 50 telek 
után fizetett 1 márkát Temploma 1343-ban kezd épülni. (Prot. 1762, föl. 69.) 
A szepesi szászok tehát kevesebbet adtak a prépostnak.

8) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 5, nro 96.
4) Ib. serin. 9, fasc. 4, nro 11. — ezen ezdegei Bán Pál tulajdonké

pen Bessenyei Pál dalmát s horvátországi bán nagy szerepet játszik Zsigmond 
idejében (Wagner VI. 60). Erdőbényének volt ura, s mint ilyen foglalta el 
Olasz-Liszkát. 1426-ban követnek ment a boszniai királyhoz, miért is a nádor 

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 6

Ezüst márka — 6 arany forint (néhol még 40 dénár) 
Ferto =  1 forint 60 dénár
Loto — — 55 ,Loto
Uncia
Pondus



82

Ugyancsak 1428-ban merült fel Tamás svábóczi 
plébános esete, aki kiközösítette volt földes urát, ki 
őt azért perbe fogta. Az egybehívott bíróság oktalan
nak s minden jogalap nélkülinek találva a kiközösítést, 
mivel az ilyen büntetésnek kiszabása nem a plébános
hoz tartozik, Tamást elmarasztalta, földes urát pedig 
felmentette.1)

Még keményebb ítélettel találkozunk 1429-ben. 
János kanonok és zsegrai plébános ugyanis elhanyagolta 
székhelyét, rosszul végezte az isteni tiszteletet, erkölcs
telen életet folytatott. György kemény dorgálás után 
letevésével fenyegetődzött, mire János észre tért.2)

1431-ben újra a kültámadók ellen látjuk síkra 
szállani. Nagy-lomniczi László, Mihálynak fia s Lőrincz, 
Györgynek fia ugyanis a valódi tényálladék elhallgatása 
■mellett Jurszkét, kis és nagy Lomniczot igyekeztek 
Zsigmondtól hűbérűi nyerni. György azonban résen 
állott s a királylyal szemben is bebizonyítani igyekezett, 
hogy ama községek kalácsi területen állanak.8)

Hasonló eredménynyel járt el ugyanazon évben 
a letonfalvi erdők pusztítóival szemben.4)

Hogy a jog és nemes élet útján jó példát mu
tasson, netalán elkövetett törvénytelenségei alól fel- 
oldozásért a pápához fordult, ki a schiavniki apátot

a káptalan panaszát elodázni volt kénytelen. (Szép. kápt. levélt, serin. fasc. 5, 
nro 94.) — Eözdögh Nyitra megyében van, az érsekújvári kerületben. — A 
tornai várnagy, ki a Liszkához tartozó Longh erdőt elfoglalta, Horváth György
nek neveztetik. (Szép. orsz. levélt. Miscell. Seep, serin. 9. fasc. 6, nro 11.)

*) Szép. kápt. levélt, serin 11, fasc. 3, nro 48. Wagner III. föl. 54.
*) Wagner III. föl. 55.
8) Ib. serin. 7, fasc. 5, nro 7. Szép. orsz. levélt, protocoll. 1522. föl. 

161 és protoc. 1632, föl 195, a) hol Kromló is kalácsi területen van. Wagner 
I, föl. 138. nein tudta megtalálni. Bárdosy I, föl 366, hol Kalács határai csak
ugyan oly messzire terjednek (1. fentebb a 30. lapon, hol Kalács határai állanak.)

4) Ib. serin 6, fasc 2, nro 15.
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hatalmazta fel arra, hogy Györgyöt — ha esetleg arra 
szükség volna — az egyházi czenzurák alól oldja fel.1)

így igyekezett mind szellemi téren a fegyelmet 
s erényes életet, mind anyagi tekintetben a préposti 
jogokat előmozdítani s talán nem is sejtette ama 
vészfelleget, mely nyugaton tornyosulni kezdett, hogy 
aztán zivatarával az ő prépostságát is elseperje. An
golhonban ugyanis Wikleíif János plébános már a múlt 
század végén olyan tételeket állított fel, melyek az 
akkor uralkodó egyházi és politikai nézetekkel leg- 
merőbben ellenkeztek s mind a két téren nagy mozgal
makat voltak előidézendők. Vallási tekintetben ugyanis 
azt vitatta, hogy a kehely használata nélkül nem ér
vényes az oltári szentség; politikailag pedig azon ve
szedelmes nézetet állította fel, hogy bármely hatóság
nak csak akkor kell engedelmeskednünk, ha meg 
vagyunk róla győződve, hogy az nincs halálos bűnben; 
mi igen tetszetős ürügyül szolgálhat arra, hogy az 
elöljáróság legüdvösebb rendeletéit is elmellőzzük, mi
dőn azok nincsenek ínyünkre. E nézeteket átvette 
későbben s fejtegette a szószékről is Húsz János, cseh
országi áidozár. Midőn azért Zsigmond király közve
títése folytán halállal sújtatott, hívei Ziska vezérlete 
alatt a közben cseh királylyá lett Zsigmond ellen írtó 
háborút indítottak. Nem elégedtek meg azonban saját 
országukkal, hanem 1428 óta hazánkba is át hozták go
nosz fegyverüket, hogy Zsigmond elleni dühüket ennek 
első országával is éreztessék.

Legelső csapásaikat a magurai kerület fogta fel. 
A káptalan maga ugyan 1431-ben az Olaszhonból haza 
készülő Zsigmond parancsára 300 frtot adott hadi

Szép. kápt. levélt, serin. 11, fase. 1, nro 11, dto: 1429. Talán a 
hajdani győri prépostságot vetették szemére.

6*
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segélyül, de ez nem mentette meg őt a veszedelemtől.1) 
Még ugyanazon évben megtámadták a lechniczi ko
lostort, hol a szerzeteseket részint leöldösték, részint 
pedig szétkergették; a drágaságokat meg könyveket 
ellopták s széttépték.2) Aztán pedig Bedrich szökött 
barátnak vezérlete alatt közelebb hozták vérázott 
fegyvereiket.

György prépost éppen akkor, a megtagadott dézsma 
miatt, harczban volt Lászlóval, a schiavniki apáttal, 
s annak nehány templomát, köztök a greniczit is tila
lom alá vetette.3) A közelgő veszély azonban kibé
kítette őket. László kolostorát csakhamar kifosztották 
a rablók, György pedig az erős Késmárk falai mögé 
vonta meg magát, hanem saját veszedelmére. A hu
sziták egy része elfoglalván a Késmárk mellett a Pop- 
rád balpartján az úgynevezett Michael-bergen lévő tem
plomot és paplakot, melyben a külváros plébánosa 
tartózkodott; addig sanyargatták onnan a várost, míg 
az kezükbe nem került. Kifosztották, előkelőbbjeit fog
ságba hurczolák s György prépostot is lánczra fűzvén, 
rabolva s pusztítva vonultak Liptón át Csehország 
felé. Hybbén 3047 írtért szabadon eresztették ugyan 
a késmárki tanácsot, Györgyöt azonban Prágába hur- 
czolták, hol ez a sok nyomor következtében meg is 
halt.4) Hogy ezen és sok hasonló tett miatt a huszitákat 
még lovagi bajnokoknak nevezheti némely honi író, 
szinte megfoghatatlan.5)

’) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 8.
*) Wagner II. föl. 49; III. 187.
8) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 3, nro 49. Wagner III. föl. 1(»0.
4) W. I. föl. 52. et III. föl. 214, hol e templomot tökéletesen lerom

boltatja Zsigmond. 1432 jul. 3-án még a késmárki bíró házában jelenik meg 
György prépost, hogy a Béla és Késmárk közötti határkérdésben bíráskodjék. 
(Prot. 1522, föl. 52).

llyross, Zámok etc. 81. lap 5. jegyzete.
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János prépost. A rablók kivonulta után a káp
talan György halálának hírét vevén, új prépostról kez
dett gondoskodni. Zsigmond király azonban megelőzte 
őket. Már 1433 okt. 28-án Baselben kiadott levelével 
hajdani udvari orvosát, akkor buda-előhegyi prépostot 
nevezte ki a Szepességbe, névszerint Stock Jánost 
(1433—1464). Stock erélyes ember volt, ki a pré
postsági jogokat minden támadás ellen meg tudta 
védeni. Kemény jelleménél fogva azonban még hozzá
tartozóit is elidegenítette. Először 1426-ban találko
zunk vele, midőn Rozgonyi Péter egri püspök kano
nokká s a tizenkét apostol oltárának igazgatójává 
teszi őt.1) Onnét lassanként boroszlói kanonokká, s 
egyidejűleg óbudai, majd Zsigmond kegye folytán sze
pesi préposttá is lett. Hasonló módon szerzett össze 
ocscse Miklós is több egyházi javadalmat. És az ó-budai 
prépostságot csakis ezen öcscsének engedte által János, 
míg a többi javadalmat az egyházi törvények nyílt 
sérelmével megtartotta, mi által elegendő okot adott 
arra, hogy káptalana akármikor harczba keveredjék vele.

És valóban alig foglalta el székét, már is harcza 
támadt uszfalvi János kanonokkal és a vele tartó ne
hány plébánossal, kiket csak nagy bajjal szoríthatott 
engedelmességre.2) Azután békésen intézte el a Bene
dek mindszenti plébános és Keresztély kanonok között 
támadt dézsmakérdéseket,3) és András helynök, meg 
János kanonok közt egyezményt hozott létre, melynél 
fogva Uramföldének (másképen Urbanfölde meg Grancs) 
két harmadát Andrásnak, egy harmadát pedig Jánosnak 
ítélte oda.4)

*) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 3, nro 46, 50.
s) 11>. serin. 11, lasc. 3, nro 51.
3) Szép. orsz. levélt, serin. 0, isise. 2, nro 12.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 2, fa>e. 6, nro 13. Grancs, Beharócz, 

Petrócz t. i. alafásak voltak.
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Nemsokára a szász plébánosok ügyében kellett 
közbenjárnia. Községeik ugyanis az akkori korszak 
szelleme és egyházellenes szokása szerint megnyirbál
ták a papok jövedelmét, miért is ezek Stocknál pa
naszt emeltek a városok ellen. A prépost Zsigmond- 
hoz fordult, ki 1434-ben adott parancsával meghagyta 
az illető városoknak, hogy a dézsmát levonás nélkül 
szolgáltassák be lelkészeiknek.1)

Ezen időtől fogva különben általánosakká lettek 
a dézsma miatti súrlódások. A városok kapzsisága 
mellett különösen az alsó nemesség vonakodása játszik 
szerepet e téren. E nemesség ugyanis a hosszú har- 
czok alatt elszegényedett s birtokai egyes nagy urak 
keiére jutottak, kikre most irigy szemmel néztek a 
tönkre jutottak. A nagy urakéi mellett egyedül az 
egyházi birtokok álltak még sértetlenül, sőt napról- 
napra még szaporodtak is, mivel ezeket az átok meg
védte a rablók ellen. A tiszteleten azonban, melylyel 
egykoron a nép az egyházi osztálylyal szemben visel
tetett, már meglehetős rést ütöttek az egyházi szaka
dások, a humanisták könyvei, a német vallási harczok, 
a papok telhetetlensége s fegyelmeden életük; miért 
is lassanként oda szögellett ki a társadalmi hajlam, 
hogy az elszegényedett osztály a nagy urak ellen nem' 
tudván s nem mervén kikelni, az egyházi személyeken 
kezdte tölteni boszuját. A városok lakói pedig régóta 
híresek voltak az egyházzal szemben mutatott szűk- 
keblűségükről s azért nem csoda, ha a dézsmát is 
minduntalan megvonni igyekeztek annak szolgáitól.

Stocknak közbenjárása következtében Zsigmond 
figyelme újra hajdani orvosa felé fordúlt, kinek már 
az 1435-iki január 13-án visszaadta a prépostok régi

l ) Szép. kápt. levélt, serin. 10, fasc. 2, nro 30.
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jogát, hogy a kanonokokat ő nevezhesse ki.1) Ugyan
azon év deczember 27-én pedig bizalmas udvari emberei 
közé vette fel a prépostot.l 2)

így növekedett Stock befolyása, ki azt sz. Márton 
egyházának fölvirágoztatására használta. 1382-ben ke
letkezett ugyanis a templom déli oldalán az Úr tes
tének kápolnája, melylyel az akkori prépost s káptalana 
a Wikleff által terjesztett tévtanok elleni meggyőző
désének külső jelét akará adni,3) Wikleff tagadta az 
oltári szentséget, a kápolna pedig éppen azért e szent
ségnek tiszteletére emeltetett. Stock e kápolna fényét 
akarván előmozdítani, 1436-ban teljes búcsút nyert ki 
azok számára, kik Úrnapkor ezen kápolnában meg
áldoznak és a nyilvános körmenetben részt vesznek.4 5)

Templom-építés. Reá egy esztendővel a templom 
átépítésére kezdvén gondolni, podolini János volt hely- 
nöktől az előbbeni prépost hagyatékát követelte, hogy 
azt a templomra fordíthassa. János azonban és Brega 
Miklós al-olvasó kanonok s megyei tanfelügyelő részint 
elpocsékolták, részint eltagadták azt. Stock perbe fogta 
s börtönbe záratta Jánost, mire Miklós a római kúriá
hoz felebbezett, mely azonban Stock bizonyítékai után 
mind a kettőt elítélte s a kanonokságról is letette.*) 

Közben elhalálozván Zsigmond király, Stock benne 
leghatalmasabb védurát veszítette, mit nehány nemes, 
köztük Görgői Benedek, Máriássy György és Rákóczy 
László a dézsma megtagadására és Stock bántalmazá
sára vélt felhasználhatni. Albert király azonban védel-✓

l) Wagner I. föl. 381.
3) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fase. 1. nro 13.
») Wagner 11. föl. 82.
4) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fasc. 4, nro 53.
5) Ib .ser in .il, fasc. 4, nro 54— 5(i. Mind a keltőről már fentebb is volt szó.
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mébe fogadván a prépostot, a szepesi főispán hatalmi 
karát hívta fel ellenök, mire kénytelenek voltak en
gedni.1) Hasonlóképen szorította vissza Stock a kápta
lan birtokát megtámadó Semsey Frank és László test
véreket és Alsó-Szálokot tartotta meg a kanokok szá
mára.8)

Albert jóakarata azonban nem vala képes a Sze- 
pességet a sok bajtól megszabadítani. Kitörvén ugyanis 
közötte és lengyel Ulászló között az ellenségeskedés, 
Saffranecz, de Pieszkova Skala, a lublói kapitány, 
rabló módjára vetette magát a Szepesség éjszaki ré
szeire, s ámbátor Rozgonyi István szepesi főispán több
ször szerencsével harezolt ellene, támadásait mégis 
csak akkor sikerűit feltartani, midőn Albert parancsára 
Palóczy László és Berzeviczv István pohárnok Ulászló
val békét kötöttek.* * 3) Tíz nappal erre Albert király 
meghalt.4)

Ulászló Szepesben. Albert után a trónt a magyar 
rendek egy része által megválasztott Ulászló foglalta 
el, ki 1440 ápril 23-án Késmárkra érkezett, hol 
május 4-ig tartózkodott.5) Perényi Miklóst, Késmárk 
kapitányát, szepesi főispánná tette, Komorovsky Mi
klósnak pedig, kitől az útra szükséges pénzt kapta 
kölcsön, a tizenhárom szepesi várost adta oda.6 *) Kés
márkról Iglónak vette útját, onnan pedig Szepeshely-

*) Szép. kápt. levélt, serin. 10, fasc. 2, nru 31 ; Wagner I. föl. 332.
*) lb. serin. 1, fasc. 2, nru 10 ; és serin. 8. fuse. 1, nro 4 dto; 1510 

hol ezen Alsó-Szálok fele a káptalané.
8) Wagner I, föl. 142; Ili. föl. 217, 257.
*) Timon, Epitome, föl. 61.
5) Wagner II. föl. 98. kk.
e) 1b, III. föl. 217. Miklós podolini kapitány későbben Giskra ellen

harezolt, s benfoglaltalik azon békekötésben, melyet ez l'ongráezczal Körmücz· 
bányán kötött 1449. május 4-én (Körmöczb. levélt, serin. 18, fase. 1, uro 11),
Komorovszky Péter 1. Mátyás híve s liptói tőispán.



riek tartott, Hogy az akkor Mindszenten át vezető 
nagy úton Sárosba s onnét tovább Budára jusson.1)

Ellenprépost. Stock prépost, különben Erzsébet 
híve, itthon nem lévén, javadalmának majdnem kárát 
vallotta, mert Ulászló de Dominis János segniai püs
pököt, az őt vezető magyar követség fejét rendelte 
préposttá, a káptalan pedig meghajolt új királyának 
akarata előtt. De Erzsébet fenyegetései és az eszter
gomi érsek erélyes fellépése észre térítették a segniait, 
ki jogtalan tolakodását elismervén, kitért a törvényes 
prépostnak.2)

Brandeisi Giskra Stock visszatért székhelyére, 
hol az ő férfias erélyére a nemsokára bekövetkezett 
viszonyok közt legnagyobb szükség volt, mert az Er
zsébet szolgálatába állott cseh Giskra a hajdani Ziska 
útjain a Szepességre vetette magát, hol az általa be
hozott csehek húsz éven át garázdálkodtak.8) Berchall 
Miklós, Giskra alvezéreinek egyike Késmárkon fészkelte 
be magát és azt meg környékét még hajdani urával 
szemben is megtartotta, ki még 1456-ban is, kudar- 
czot vallott Késmárk falai előtt.4)

Ily viszonyok között nem csoda, ha a nemesek 
felhasználván a Szepesség zilált viszonyait, a dézsmát 
megtagadták. Már Albert, mint említettük, kénytelen 
volt őket meginteni. 1441-ben a petróczi közbírtoko-

«) lb. föl. 257.
2) Szép. orsz. leveli, protocoll. 1510. föl. 51.
3) Waguer, II, 105 kk.
4) Ezen Berchall Miklós aligha nem magyar ember, mert 1420 után a 

gömöri kis Réde határié veiében előfordul egy Berehel Miklós és két Ha, János 
és Lőrinez, mim ottani birtokosok. (l'rot. 1050, föl. 397, Í j)  Ez tehát Erzsé
bet híve lett volt Giskra előtt is. — Szintúgy találtunk egy Ladisiaus Thala- 
fusz de Márk nevű embert Zempléu megyében, mint a Viezmándy család alá
rendeltjét a XVI. században. Ezen. eddig huszitáknak tartolt emberek tehát 
csak itt csatlakoztak volna Giskrához. (lTot. 1500, föl 121,)
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sok vonakodtak fizetni. Stock először Lodomér érsek
nek és Illésnek, a szászok grófjának a dézsmáról szóló 
egykori leveleit íratta által: aztán pedig bemutatván 
nekik ezeket, engedelmességre inté.1) Midőn erre sem 
hajoltak, tilalom alá vetette egyházukat, őket pedig 
kiközösítette, mire Széchy Dénes érsekhez fordultak.

Az érsek Stockot az ország jelenlegi szerencsét
len helyzete miatt elnézésre intette, de egyszersmind 
sikerűit kivinnie, hogy a vonakodók 1445-ben meg
jelenvén a káptalan előtt, készeknek nyilatkoztak a 
dézsma fizetésére, ha Stock büntetését felfüggeszti. Mit 
ez azonnal meg is tett.2)

Julián bíbornok. Alig végezte be Stock a neme
sek elleni pert, máris az ország feloszthatlansága 
mellett volt kénytelen síkra szállani. A lublói kerület, 
felbujtatva a lengyelek által, megtagadta a dézsmát, 
de Stock, úgy mint száz évvel azelőtt János prépost 
a krakói püspök ellen, éreztette fenhatósági jogát a 
lázadókkal szemben és tilalom alá vetette az egész 
kerületet, mire Tamás podolini, Gáspár ó-lublói, Péter 
új-lublói és János gnezdai plébánosok Julián bíbornok, 
pápai követhez fordultak, ki őket a czenzurák alól 
feloldotta ugyan, hanem a dézsma fizetésére kényszerí
te tte8) Erre Stock felmentette Pált az új-ruzsbachi plé
bánost és templomát is a tilalom alól.4)

A reá következő évben, azaz 1445 junius 5-én 
földrengés rázkódtatta meg a Szepességet.5) És nyom
ban reá megkezdte Rozgonyi Simon egri püspök a 
Richnón fészkelő Giskra elleni hadat. A káptalan, Simon

') Szép. kápt. levéli, serin. 10, fasc. nro 38, 35, 86.
a) Ib. nro 37. VVaguer, 111. 00.
3) lb. nro 34.
4) Ib. serin. 11, fasc. 4, nro 56.
J) Wagner, II, 346.
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parancsára, ládákba rakatta a levéltárt és a szepesi 
várba vitette.1)

Ulászló és Erzsébet között megoszlott az ország. 
Szepes, Sáros, Újvár, Zemplén és Ung megyékben az 
urak legnagyobb része a sárost városokkal együtt 
Erzsébethez csatlakozott, minek következtében Giskrá- 
nak befolyása is emelkedett. Erzsébet 1442-ben azt 
írhatta Hártfának, hogy Perényi Miklós a richnói kapi
tány, továbbá Máriássy János, Sárosban pedig Soós 
Miklós az ő hívei.2) így maradt ez akkor is, midőn 
Erzsébet a következő év elején meghalt; mert most 
Giskra s az említett urak a kiskorú László pártjára 
álltak, és Richnó, Gölniczbánya és Palocsa Rozgonyi 
Simon minden igyekezete daczára tovább is Giskra 
alvezéreinek kezében maradtak.:{) Sőt Vasky Péter 
szepesi várnagy gyáva gondatlansága miatt még Sze- 
pesvára is, melyben a káptalani levéltár volt elhelyezve, 
Giskra kezébe került, még pedig, mint a káptalan erre 
vonatkozó okmánya mondja, a csehek , nem is
harczczal, hanem csellel és orvul kerítették hatalmukba 
a várat.4)

A levéltár ennek következtében a csehek kezébe 
került, kik azonban jobbak voltak kun László kun
jainál, sőt jobbak egyes szepesi embereknél is; mert 
midőn Giskra a magyar rendek közé fölvétetett, vissza
szolgáltatta az okiratokat. Az átvételnél azonban ki- 
tűnt, hogy az erőszakkal feltört ládákból sok okmány 
hiányzik. Kitűnt azonban az is, hogy nem a csehek 
nyúltak a káptalannak féltett kincséhez, hanem hogy

Szép. kápt. levélt, serin. 1, fase. 2, nro 5.
*) Wagner. V. UK).
3) 1b. föl (57.
4) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 5: 1447. okt. 5-én mondja 

azt az egri káptalan előtt a szepesi. Wagner, I, 35.
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aranyossi Csudák János törte fel a várban a ládákat 
s lopta el az Aranyosra vonatkozó iratokat. A káp
talan perbe fogta őt s János tettéért con
victus infamis-nak lön nyilvánítva, de az utolsó ok
mányokat csak 1499-ben kapta vissza a káptalan.1)

Stock prépost ezen válságos időben leginkább 
Lőcsén tartózkodott, hol minden baja között sem 
feledkezett meg az egyház felvirágoztatásáról és a 
hitélet emeléséről, miért is mindjárt 1444-ben negyven 
napi búcsút nyert mindazok számára, kik a késmárki 
szt. keresztről és szt. Erzsébetről nevezett plébánia 
templomokat látogatják, hogy ha — mint az okmány 
mondja — előbb meggyóntak s penitencziát tartottak.2)

A következő évben magát IYr. Eugen pápát hívta 
fel a schiavniki apát, görgői Benedek és Komorovski 
ellen, kik újra megsértették a dézsmáról szóló ren
deleteket. A pápa a lechniczi perjelt és Szepessi 
Gáspár esztergomi kanonokot bízta meg a keresettel, 
kik Stocknak ítéltek igazságot.3)

Ezen eset mutatta, hogy a szerzetesek között 
már sok volt a selejtes, kik, mint a schiavniki apát, 
hivatásuk körén kívül eső dolgokkal kezdének foglal
kozni. Még inkább kitűnt az 144h-ban, midőn János

‘) Szép. kápt. .levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 18; és serin. 9, fasc. 7, nro 
44, 46. — Az infamis szót legjobban megmagyarázza a szász birodalmi jog, 
mely szerint az ilyen elítéltnek első évében gravatur ejus aestimatio apud 
bonos viros, non tamen est infamis* *, ha azonban meg nem javűl, a második 
évben birodalmi átok (Oberachl) alá esik és akkor a , notus* és „infamis*; 
elveszíti birtokait és földönfutóvá (vogelfrei) lesz. (Sachsenspiegel, Leipzig, 
1569, Magdeburger Recht, I. rész, XIV. fej. 1 dist, és 111. r. VII. f. 2 «.list: 
Oberacht, oder des Reichs Acht).

*) \V. 1, fol. 59. Az Erzsébettemplom is a városon kívül volt. Gon
dozták a landeki keresztesek.

a) 1b. fol. 334. Szép. orsz. levélt, lit. E, fasc. 4, nro 2; és Szép. kápt. 
levélt, serin. 5, fasc. 4, nro 1, hol Benedek jóvá teszi régi hibáit s liszkai 
szollőjél adja oda a káptalannak.
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szász-meiszeni pap nyílt panaszszal lépett fel a káp
talan előtt Antal draveczi perjel ellen, vádolván őt — 
mint az okmány mondja — hogy turpis et impiae vitae> 
azaz, hogy züllött életének folytatására pénzt csalt ki 
tőle és hitegetéssel hozta ide, plébániát és fényes 
ellátást ígérvén neki, holott most szegényesen s nyo
morban tengődni hagyja.1) Rossz jövőnek előjelei voltak 
ezek. Egyedül a götniczi domonkosok bírtak hivatásuk 
teljes tudatával, kik is ez időben Lénárd mester által 
az eredeti szigorú rendhez visszavezettetvén, későbben 
is önérzetesen védték az igazságot és a jó erkölcsöket.2) 
A többi szerzetes-rend leginkább a Németországból ide 
szivárgott humanista szellemben leiedzett, melynek 
sajátságos jellege a klassikus műveltség túlbecsülése 
(hyperkultura) és a vallási igazságoknak érdemükön 
alól lenézése, mivel — szerintük — nem Cicero nyelvén 
adattak elő.

Ugyanakkor kezdé a káptalan is Karácsonmezei 
Miklós kanonok vezetése alatt a Stock elleni harczot. 
Okai között találjuk, hogy Stock a hajdani Muthmer 
prépost által a káptalannak hagyott malmot s földet 
visszafoglalta, hogy Almásnak a felét nem engedte át 
a káptalannak, hogy igen szigorúan bánt az egyesekkel, 
hogy a Bodrog vizét majdnem egyedül használja stb. 
hasonló dolgot.3) Az ügy Széchy érsek elé került, ki 
egyes részleteit az érseki zsinatra tartván fenn, a 
többire nézve 11 pontban egyeztek meg, melyek tize
dikében azt találjuk, hogy a templomba való bort fele
részben a prépost, felerészben pedig a káptalan tartozik *)

*) Szép. kápt. levélt, serin. 11, fnsc. 4, nro 5Í). — Antal perjelt nem 
ismert Wagner III. föl. 171.

*) Wagner I, föl. 428.
8) Szép. kápt. levélt, seriu. 2, fasc. 2, nro 18; és fase. 1, nro 4.
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szolgáltatni, még pedig mindazon miséhez, mely » 
quoscunque Catholicos presbytero« azaz kath. pap által 
szolgáltatnék, mi az elszaporodó husziták ellen irányult. 
Egyébként pedig Miklós kanonok nyilvános bocsánat
kéréssel s engedelmesség fogadásával engesztelte ki a 
prépostot.1)

Az említett tizedik pont nem volt ok nélküli, mert 
Giskrának sáros- és szepesmegyei fŐispánsága alatt 
valóban rohamosan terjedt az eretnek-huszita rablók 
szokása, melynek következtében már 1449-iki junius 
24-én szomorúan panaszkodva írták meg az országos 
rendek a pápának, hogy Sáros- és Szepes megyékben 
több templomban de facto két szín alatt osztogatják 
az úrvacsorát, küldene tehát pénzsegélyt, hogy a meg
támadott vallás érdekében háborút viselhessenek.2) Egy 
évvel reá meg is indította Hunyady János a hadat, de 
az urak hűtlen elpártolása következtében, mint tudjuk, 
igen csekély eredménynyel.

Ugyanazon év jun. 13-a táján vallásos lelkiisme
retének szép jelét adta Stock, midőn Miklós öcscsével 
egyetemben az óbudai prépostság templomában az Úr 
testének oltárát alapította s bőséges jövedelemmel 
ellátta, mivel tudja — úgymond — hogy a préposti 
jövedelem utolsó filléréről is szigorú számot kell adnia 
az utolsó ítéletnél, miért is annak tiszteletére fordítja, 
akitől kapta.3)

Hunyadi János. Egy év múlva megint az ország 
érdekében működött Stock, midőn a teljes búcsúról szóló *)

*) Ib. sorin. 11, fasc. 4, nro 60 dto: 1448. ápril 27*ike. (Szép. orsz. 
levélt, serin. 5, fasc. 9, nro 11, hol Miklós, Kelemen, Simon mint filii Thomac 
Drak de Karácsonmezeje szerepelnek. E család később mint Drákli de Tk'liök 
ismeretes).

») Wagner I. föl. 60 s föl. 29 kk. 
η  lb. föl. 385 kk.
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pápai levelet Lőcsén a nagytemplom ajtajára kifüg
gesztette.1) Az ország rendei ugyanis és Hunyady János 
kormányzó a törők elleni harczrá költséget akarván 
szerezni, azon » legforróbbesdek léssel« fordultak IV. 
Miklós pápához, hogy búcsút engedjen és az ezen 
alkalommal befolyó pénzt a török elleni hadra utal
ványozza. A pápa engedvén, azt írta, hogy 1451-iki 
ápril utólsó napjáig teljes búcsút nyerhet mindenki, 
ha vere poeniteris, confessus et , azaz őszintén
meggyónván és penitencziát tartván, azon pénznek felét 
átadja, melyet Rómába utazva, három napig ott tar
tózkodva és onnan hazatérve elköltött volna. A gyűjtés 
módozatára nézve pedig azt mondja: pecunia in capsis 
vel cistis reponenda detur integra in usum exercitus 
congregandi contra infideles Tureos, azaz a templomok 
ajtaja mellett begyülő pénz hiány nélkül adassék át a 
hitetlen törökök ellen gyűjtendő hadra.8) És valóban ama 
pénzzel már a következő évben szerez Hunyady zsol
dosokat, és győzelmesen harczol a pogány török ellen.

Addig azonban a husziták újra pusztították vidé
künket. Egy részük a csütörtökhelyi templom mellett 
fészkelte meg magát és onnan űzte rabló kalandjait s 
harczolt magához hasonló csehek ellen. Kifosztották 
a letonkői kolostort, mely 1449-ben csetneki Kisztnertől 
Stoosznak felét megvásárolván, elárulta, hogy van még 
elrabolni valója. A szerzeteseket kivonulásra kény
szerítették, míg 1453-ban ide nem jött Hunyady László 
s Axamythot egyidőre vissza nem szorította.3) Axa- *)

*) Wagner III. föl. 63.
*) Wagner I. föl. 277 k. (Pastor, Geschichte, I., hol még a gyónás 

garas is eltörültctik, nehogy tígy lássék, mintha pénzért adná a pap a biin 
alól a feloldódást és a 480. 1., hol a pápa Hungarit a Serhiában tett eskü alól 
feloldja.)

») Wagner II. föl. 48; I. föl. 426 és föl. 6 r>.
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mythnak teljes leveretése csak később sikerűit és sok 
cseh vezér akkor is kincsekkel terhelten vonult vissza.

Stock e válságos időben kifejtett buzgalmáért 
1456-ban szabad végrendelkezési jogot kapott.1) Mátyás 
király ugyan nem tartotta ezt tiszteletben, hanem azért 
Stockot életében mindenféle más módon tüntette ki. 
1458-ban ugyanis megerősítette számára a már rég 
meg volt jogot, hogy saját belátása szerint nevezhet 
ki kanonokokat és létesíthet javadalmakat.2) Sőt talán 
orvosi tudományát is igénybe vette, mert éppen akkor 
olvassuk, hogy Stocknak befolyása az udvarnál olyan 
nagy, hogy ajánlatára lett felvéve Mátyás körébe, 
Wethés Albert választott veszprémi püspök, ki azért 
szép levélben mondott a prépostnak hálát.* * 8)

Ámbár Stock sem prépostságának sem káptalaná- 
nak jogait nem hanyagolta el, mégis új ellensége tá
madt Sindranus vagy Sandrinus kanonok személyében. 
Midőn ugyanis Stock őt helybenlakásra szorítani nem 
volt képes, letette a kanonokságrói és Sigmundy Luká
csot hozta helyére a káptalanba, mire Sindranus 1459- 
ben Lőcsén Stock személyes jelenlétében a legkemé
nyebb kifejezésekben óvást emelt ellene, panaszolkod- 
ván, hogy a prépost őt bebörtönöztette.4) Stocknak 
eljárását nem Ítélte el a szentszék, de három év 
múlva parancsot kapott, hogy a gyógyászat gyakor
lásától tartózkodjék és a közben megjavúlt Sindranust 
javadalmába helyezze vissza, miután Lukács csak meg
lopta a sz. Márton egyházát.5)

*) Szép. kápt levélt serin. 1. fase. 1, nro 14.
*) Ib. serin. 11, fasc. 4, nro 63.
8) lb. serin. 1, fasc. 2, nro 12.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 11. fasc. 4, nro 64.

lb. fasc, 5, nro 68. 70. Ezen utolsó okmány 1466. május 23-án 
kelt s Sindranust, késmárki Kristian fiát 64 aranyra elitéli. Van benne, hogy
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Új templom. A prépostság nagy területéhez és 
a papok nagy számához mérten már régen szűknek 
bizonyult sz. Márton egyháza. Különösen egyházi zsi
natok alkalmával alig bírta a követeket befogadni, 
miért is már e század elején az átépítés gondolatával 
foglalkozott a prépost és a káptalan. Pálóczy György 
érsek 1000 aranyforintot hagyományozott ezen czélra, 
mely a lefolyt 21 év alatt a káptalan letéteményében 
volt. Stock, ki jobban szerette a lőcsei szt. Jakab 
templomot s mellette tartózkodott leginkább, éppen 
emiatt nagyon tapasztalván káptalanának elidegene
dését, végre a székesegyház átalakítására kezdett gon
dolni. Erélyes jelleménél fogva csakhamar tovább ment 
a gondolatnál.

1460-ban zsinatot tartván Lőcsén, egyebek közt 
azon akaratát is nyilvánítá, hogy a templomot átépí
teti.1) És valóban a husziták kikergetése után azonnal 
hozzá is fogott a nagy munkához.2) A karzatot és az 
éjszaki fal egy részét a rajta lévő kép miatt meghagy
ván, a többit lebontatta, hogy a hajót és a szentélyt 
gót modorban újra építtesse.

A készpénz azonban csakhamar elfogyott és a 
papok hagyatékából nem folyt be elegendő költség, 
mivel mások lopták azt széjjel, Stock Széchy érsekhez 
fordult, ki 1462-iki nov. 18-án adott levelében kikö
zösítéssel fenyegette mindazokat, kik az egyházi va
gyonra teszik kezeiket.8)

Az építés tartamára búcsút is engedett a boldog- 
ságos Szűz, sz. András és a préposti palotában lévő
Stock 18 évig nem volt a káptalanban, hanem inkább orvoskodott. Bak pré
post neveztetik benne, Curte causarum Camere Apostolice generalis auditor* *.

‘) Péterffy, Concilia ect. I. föl. 202 kk.
*) Wagner II. föl. 106; III. föl. 218.
a) Ib. III., fül. 67, kk.
Szép. Tört. Társ. mill. kiad. IV. köt. 7
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Mindenszentek kápolnái számára.1) A templom építése 
azonban csak az ablakok alatti párkányzatig haladt, 
midőn Stock pápai parancs következtében a budai 
klarissák ügyének rendezése végett Budára volt kény
telen utazni, hol őt 1464-iki aug. (?) 14-én elérte a 
halál. Végrendeletében ötezer forintot hagyott a tem
plomnak, hanem midőn a káptalan ezen tovább foly
tatná az építtetést, Mátyás király a kincstár számára 
követelte a pénzt, mire az építés abban maradt.2)

Stock János prépostságának majdnem egész ideje 
alatt kénytelen volt harczot viselni saját kanonokjai- 
val, kik leginkább azt vették zokon tőle, hogy nem 
lakott a káptalanban, hanem inkább Lőcsén, hol or
vosi foglalkozásának élt. Igazságosnak találjuk ugyan 
ítéleteiben, de e mellett rendkívül ridegnek és kemény
nek, s miután az igazságot is hideg kézzel osztogatta, 
nem épen feltűnő, hogy senkinek szeretetét nem vitte 
magával a sírba. Idegen volt egész prépostsága alatt 
saját papságához, s idegen földön halt meg.

A királyok kegyét mint láttuk, kivívta magának, 
úgy annyira, hogy Mátyás őt a definitor czímével is 
kitüntette, de prépostságának befolyása nem emelke
dett alatta.

Igazságosnak s definitornak látjuk azon ítéletben, 
melyet 1362. ápril 26-án János ruszkinóczi plébános s 
községe között mondott. A plébános ugyanis azt kí
vánta, hogy ama 6 hold földet, melyet egy jótevő a 
templomnak hagyott, mint egyházi tulajdont minden 
teher nélkül bírhassa, a község ellenben azt kívánta, 
hogy azért úgy fizessen adót, mint azt az örökhagyó *)

’) Szép kápt. levélt, d to : 1463. dec. 26. a nem registrált okmányok
között.

*) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, uro 14.
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tette volt. Stock a községnek adott igazat s meg 
hagyta, hogy a plébános a föld utáni adót mindenkor 
tegye le a község pénztárába.')

Újabb időben nagy port vertek fei Stock nak állí
tólagos művei, melyek nyomán azt állítják róla, hogy 
ő a Szepességen a reformácziónak előhírnöke lett 
volna. Ámbátor, mint hallottuk, kemény ember volt/ 
még sem volt ő sem a pápának, sem a kath szent
ségeknek ellensége, már csak azért sem, mivel min
den ügyével a pápához fordult s az ő idejében a ró
mai kúriánál felvett perek még utódjának idejében is 
folytak és elintéztettek.

A mi pedig a szentségeket illeti, eltekintve attól, 
hogy az oltári szentség kápolnáira s legtöbb temploma 
s kápolnája számára búcsút szerzett; már azért sem 
lehetett megvetőjük, mert állítólagos műveiben egyet
len szó sem fordúl elő, melyből ellene ilyen vádat 
emelni lehetne.

A mi magát a neki tulajdonított művet illeti, 
igaz, hogy két kötetnyi kéziratot őríz a káptalani 
könyvtár, melynek első táblájára belül Stock neve van 
írva; de abból csak arra lehet következtetni, hogy 
azok Stock tulajdonát képezték. A szavak: »liber pro
prius Johannis Stock prepositi Scepusiensis« világosan 
az ő tulajdonának állítják a könyvet (II. kötet.) Hogy 
azonban ő írta volna a művet, azt állítani nem lehet, 
mert feltéve, hogy a fenti szavakat maga Stock írta 
volna — ámbár kezevonását eddig nem ismerjük, — 
minthogy e könyv kézírása egészen más, ebből magá
ból következik, hogy a könyvet ő nem írhatta. *)

*) Prot. 1694. föl, 804, b): Nos Joannes Stock medicinae Doctor, Ec
clesiae Collegiatae H. Martini Seep. Praepositus, Terrae Scepus, Districtuumque 
Lobelaw et Ünnawicz Judex Ordinarius. Datum Lewcz, proxima feria Secunda 
aute nunc instans festum Inventionis Sanete Crucis stb

7*
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De ezen következtetés magából a könyvből is 
világos; uiert mind a két kötetben oda van jegyezve, 
hogy ki írta azokat, sőt az első kötetben még az áll, 
hogy melyik tudós előadásából vette a másoló. A 
második kötet végén ez áll: »Et finitum est hoc opus 
Anno M°C.C.C.C.° XXXVI feria septima (sic! junius 13-a?) 
post festum corporis dni nostri Ihesu xpi per manus 
Stephani Blotn de Othmuchów (?)«; az első kötet vé
gén pedig azt olvassuk, hogy »Explicit prima pars 
libri Jordani pars yemalis et est finitus per manus 
Stephani Scolastici in Odorino sub Anno M° C.C.C.C.0 
XXVI Sabbato aute LXam (azaz: hatvanad vasárnap 
előtt).

Ezekből tehát világos, hogy Stock a nevezett 
könyveket csak megszerezte, mert szüksége volt rájok. 
Szüksége pedig azért volt, mivel mint orvos nem so
kat tanulhatott a theologiából, mint prépostnak pedig 
ki alá lelkészkedő papság tartozott, kötelessége volt 
legalább néha prédikálni is, Azt pedig az akkori kor
nak papjai és egyházi elöljárói, kik magok az egy
házi tudományokkal vagy nem foglalkoztak, vagy bizo
nyos okoknál fogva prédikácziót készíteni nem tudtak, 
vagy nem akartak, legkönnyebben ezáltal vélték elér
hetni, hogy mások által készített szónoklatokat vagy el
mélkedéseket felolvastak. Arra pedig segédkönyvre volt 
szükségük, és ilyennek látszik az említett kézirat is.

A kézirat tartalma nem egyéb, mint némely szent- 
irási helyek fölött a kor modorában tartott rövid fej
tegetések.

Stocknak állítólagos kézirata különösen a szent- 
irási helyek erkölcsi és anagogiai értelmének fejte
getésével foglalkozik, miből világos, hogy csakis intel
mekre és emelkedésre volt használható És ilyen érte
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lemben használhatta azon orvos is, ki orvosi gyakor
lata mellett olyan egyházi javadalommal is bírt, mely 
álá lelkészkedő papság tartozott.

Gáspár prépost. Stock halála után berendi Bak 
Gáspárt (1464—1493.) Csanádi klerikust nevezte ki 
Mátyás prépostnak, kit az érsek 1464-iki aug. 20-án 
meg is erősített.1)

Bak azelőtt katona, mind a Jajcza elleni ostrom 
alatt, mind a huszita hadjáratokban vitézkedett, de a 
sok vérontástól iszonyodván, katonai pályáját az egy
házival cserélte fel s a Csanádi egyházmegyébe lépett. 
Préposttá kineveztetvén, fiatalsága feltűnt a káptalan
nak, miért is az őt Bolognába küldötte, hogy ott az 
egyházi tudományokban képezze ki magát. 1470-ben 
pápai felmentvényt kért arra nézve, hogy volt katonai 
szolgálata daczára felvehesse az egyházi rendet.2) Ezt 
megnyervén s tudori oklevéllel ellátva Rómába uta
zott, hol 1472-iki október 25-én papnak szenteltetett, 
midőn is azon kitüntetést nyerte IV. Sixtus pápától, 
hogy egyházi ténykedései alkalmával püspöki süveget 
s pásztorbotot használhasson.3)

Rövid idővel Bak után új főispánt is adott Má
tyás a Szepességnek Zápolya Imrének, Bak egykori 
kapitányának személyében.4) 1465-ben lett Imre Sze- 
pesnek örökös főispánjává s vránai perjellé egy sze
mélyben.5) Mátyás ezáltal Zsigmond nyomdokaiba lé
pett, ki szintén törvénytelenül osztogatta az egyházi

*) Ib. serin· 11, fasc. 5, nro 71.
*) Ib. íasc. 4, nro 66.
8) 1b. fasc. 5. nro 71., hol a Széchyé és az itt hivatolt okmány elő* * 

fordúl. 1b. serin. 11, fasc. 5, nro 73 fasc. 1, nro 10. W. I, föl. 344 kk.
*) Wagner I. föl. 145. kk.
*) ,Ib. IV. föl. 15 és I, föl. 144.
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javadalmakat. Imre es utána testvére István határta
lan kapzsiságukkal mesés vagyont szereztek.1)

Imre a prépostságra is igyekezett befolyást gya
korolni, hanem Bak ismervén préposti esküjét, nem 
volt hajlandó jogait feladni, és Mátyáshoz fordult, ki 
már 1474-ben megerősítette őt az előbbi prépostok 
minden kiváltságaiban.2) Sőt azokat még az akkori 
viszonyokra igen jellemző újjal is tetézte, midőn kije
lenté, hogy a jobbágyok bármilyen területről bántat- 
lanúl költözködhetnek az egyházi birtokok földjére.3) 
E tény bizonyítja, hogy az egyház alatt legjobb dolga 
volt a jobbágynak, miért is a németeknél századokig 
tartotta fenn magát a példaszó: »Unter dem Krumm
stabe is gut leben«, azaz »a pásztorbot alatt legjobb 
az élet.«

Mi pedig a jobbágy nevét illeti, úgy látszik egye
düli helyes magyarázatát adja a szent írás, midőn on
nan látszik levezetni, hogy a szolga jobb kezét az úr 
ágyéka alá tevén hűséget esküdött. És azért jobbá
gyék vagy jobbágy egyenlő értelmű (Gén. 24, 2, 9.) 
Csak ezen keleti módú eskü miatt nevezhette a király 
hűbéreseit jobbágyoknak.4)

így tünteté ki Mátyás a prépostot, kit, midőn 
ugyanazon évben közte és a lengyel király között a 
béke létrejött, még biztosnak is küldött.5) Midőn *)

*) Szép. kápt. levélt, serin. I, fase. 1. nro 15. Megemlítjük itt, hogy 
Mátyás 1465. márczius 26án Zólyomban tartózkodott, hol mint besztercze- 
bányai bíró megjelenik előtte Pechensloer Miklós, ki aligha nem rokona a ké
sőbbi Bekensloer érseknek. Az érsek eszerint magyar ember lett volna. (Besz- 
terczeb. levélt. Kirchenhistorien, kézirat.)

*) lb. IV. föl. 16, hol Imre még Mátyástól is kész volt elpártolni, mi
dőn ez a bubeki birtokot nem engedte át mindjárt.

*) Szép. kápt. levéltár, serin. 6, fasc. 2, nro 20.
*) J. Albertus, 514, 587 lap, hol a hűbéri eskü a német Hulde szónak 

megfelel.
*) Wagner II, föl. 103, kk.
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ugyanis II. Pius pápa keresztes hadjáratot volt indí
tandó a törökök ellen, sok lengyel is felvette a ke
resztet, hanem a pápa túlságos fáradozásai következ
tében Ankonában meghalván, a keresztesek is elszé- 
ledtek. A lengyelek itthon maradtak és a panyovi 
Thele Jakab s mások vezérlete alatt a Szepességet 
éveken át pusztították, miért is Mátyás viszont a XIII 
várost sarczolta meg.1) Midőn pedig a király cseh had
járata avval végződött, hogy Ulászló lett a csehek 
királyává és demosiczi Pretszlav lublói kapitány azt 
parancsolta, hogy a XIII városban Te Deum-ot tart
sanak, Mátyás újra megkezdte Szepességen az ellen
ségeskedést.2) Ennek vetett véget a fentemlített béke.

Bak e közben folytatta a templom építését, mely
nek költségeire mind a papság mind egyes világiak 
részéről bőven folytak az adományok, úgy, hogy 1479- 
iki október 25-én befejezetten állott a templom, me
lyet ugyanazon napon fel is szenteltek.11)

Thele a kötött béke daczára folytatta garázdál
kodásait s különösen az egyházi személyek ellen dü
höngött, amiért őt Somogyi Antal dráveczi perjel pa
nasza következtében Vitéz János érsek kiközösítette.4) 
Ezen annyira felbőszült, hogy Zharnói Katalin, Pret
szlav özvegyének birtokain menedéket találván, a káp
talan s alattvalói ellen háborút kezdett viselni. Elker
gette János nagy-, és Pál kis-lomniczi plébánosokat és 
Kalácsot pusztítgatta. Bak 1475-iki deczember 7-én 
pólyánkat deák János és Kereszthury Mihály kanonok *)

»; lb. Ili, föl. 258.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 13. Wagner III. föl. 259. 
s) Szép, kápt. levélt, serin. 11. fasc. 5, nro 73.
*) W. III, föl. 171, nem ismeri ezen perjelt. A kiközösítésre hivat

kozik az 1475. decz. 7-én adott alispáni ítélet.
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által panaszt emelt a megyénél, mire Kaczvinkai László 
alispán békére kényszerítette.1)

Míg azonban egyrészről pusztították a prépost s 
káptalan jószágait, másfelől mégis nagyobbodtak azok. 
Már 1466-ban olyan végrendeletet tett Karácsonmezei 
Miklós kanonok, hogy összes ingatlanait, pénzét, liszkai 
szőlőjét, Váralján levő malmát és azaz pá-
linkafőzdéjét a szt. András kápolna igazgatója kapja, 
miért Miklós lelki üdvéért naponként misét mondani 
tartozzék.2)

És utána 1473-tól fogva lassanként az egész mai 
Aranyos részint vétel útján, részint örök végrendelettel 
jutott a káptalan birtokába. így hagyta pl. aranyosi 
Nokken (Csudák) Márton és Margit, Salgó Pál özvegye 
részleteit 100 írton és mise-alapítványon 1475-ben a 
káptalannak.3) Egy évvel reá hagyta megint Erzsébet, 
Vak László leánya az Aranyosban, Petróczon és Hara- 
kóczon lévő nagy kiterjedésű birtokait.4) 1478-ban 
hasonlót tett Benigna, Nokken Gáspár leánya, úgy, 
hogy ugyanazon évben Mátyás király már királyi jog
gal vezethette be a káptalant az Aranyos birtokába.5)

A káptalannak azért két ellensége támadt, úgy
mint Váralja és a már ismeretes Csudák János, kik 
mindaddig háborgatták előbbeni birtokában, míglen

*) Szép. kápt. levélt, serin. 1, fasc. 2, nro 16. Wagner III. föl. 242. 
nem ismeri ezen alispánt, ki magát nem a megye, hanem Zápolya alispánjának 
nevezi. IV. föl. 15.

*) Ib serin. 2, fasc. 4, nro 1. A serfőzde braxa vagy braxatorium neve 
alatt ismeretes. A papok ritkán miséztek, azért köttetik ki majdnem minden 
alapítványnál, hogy naponta misézzen az illető.

*) Ib. serin. 9, fasc. 6, nro 7, 8. Az Aranyoshoz tartozott a mai Dre* *) 
venik és a túl rajta Zsegrának néző darab, mely ma Hotkóczé.

*) Ib. nro 11.
s) 1b. fasc. 7, nro 29. — fasc. 6, nro 17. és serin. 4, fasc. 1, nro 8, 

hol Bakos István is mint hagyományozó szerepel: és nro 7, hol Fulló András 
a zempléni Meszest hagyja a káptalannak.
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Váralját, mely felgyújtással fenyegette a káptalant, a 
megye nem szorította békére, Csudákot pedig öreg
kora nem térítette észre.1)

Hasonló módon kapta a káptalan 1478-ban örökös 
sz. misére és 400 aranyforinton Thárczay Tamástól 
Alsó-Száloknak felét.* 2 * 4 5)

iMidőn pedig Zápolya főispán a régi 500 capeciát 
követelné a káptalantól, Mátyás király újra felmentette 
őket, és a főispánt vissza szorította.8) 1480-ban megin- 
telen Anna, görgői Benedek leánya hagyta a szt. 
Márton egyháznak Ragyolcz, Brutócz, Szt.-György és 
Stokfalva (másképek Jankfalva és Kloszdorf ma Han- 
zovecz vagy Hazovecz) határaiban lévő összes földjeit.1)

Három évvel reá pedig Kullancs Albert »Előhegy« 
nevű liszkai szőlőjét hagyományozta szt. András ká
polnájának.6)

Míg így szt. Márton egyháza magához ragadta a 
világiak szeretetét, mely nagyszerű alapítványokban 
nyilvánult, addig a kolostorok erkölcsei lazultak. A 
darócziak és schiavnikiak mint láttuk fegyelmetlenek 
voltak s ez átszivárgóit lassankint a szigorú karthau
ziakra is, mert püspök nem lévén Szepességen, a pré
post nem végezhette a felügyeleti jogot, melyet az 
egyházi törvények a püspök számára biztosítanak. 
Erdélyi János a letonkői perjel alchimiával és a quinta 
essentia feltalálásával foglalkozók és a kolostornak 
összes arany és ezüst szereit füstbe eresztette.6) Hiva-

*) lb. serin. 1, fasc. 1, nro 16: serin. 2, fasc. 1, nro 6; és fasc. 2, 
nro 20; továbbá serin. 9, fasc. 7. nro 36, 40, 48, 44, 46, 47.

*) Szép. kápt. levélt, serin, 12, fasc. 1. nro 3; serin. 8, fasc. 1. nro 2, 3.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 10. fasc. 2, nro 38.
4) lb. serin. 5, fasc. 1, nro. 8. 1564-ben StoksdorflF mint majorság em- 

líttetik a Berzeviczy birtokok között. (Prot. 1562, Index II, föl. 28, 6— 30 a).
5) Ib. serin. 2, fasc. 4, nro 2.
«) Wagner 11, föl. 77.



106

tálától megfosztatván, a kolostor s vele együtt a lech- 
niczi is újra rendbe szedetett, mely utóbbi úgy lát
szik ennek folytán alázatos folyamodványt intézett a 
prépost- s káptalanhoz esedezvén, hogy vegyék be a 
szerzeteseket testvérületökbe.1)

Mátyás közben osztrák Frigyes elleni harczra ké
szülvén 1481-ben tizenöt ló kiállítását követelte a káp
talantól, mire 100 frtot küldöttek által.* 2) Mátyás viszont 
megparancsolta, hogy a főispánok mindenben védjék 
a káptalani személyeket, ha ezek birtokaikban járni 
kénytelenek. Ennek alapján találjuk osztropáni Zewld 
János abauji és zempléni főispán 1484-iki szept. 15-én 
kiállított menlevelét, melylyel a liszkai birtokba járó 
vagy onnan jövő személyeket vagy szállítókat védeni 
ígéri.3)

Még deák György, tokaji parancsnok is igyeke
zett jót tenni, mert 1493-ban adott okmányával 
szí. Márton iránti különös tiszteletből« kassai házát az 
alatta lévő kereskedői bolttal együtt oda adta a káp
talannak.4)

Hasonló jótettel végezte földi életét Gáspár pré
post is; 1489-ben ugyanis gyöngélkedvén végrendele
tet tett, melylyel a káptalannak mise-alapitványra 800 
frtot és Bognár meg Swito, liszkai, két szőlőjét hagyo
mányozta. A halál azonban egyelőre megkímélte őt 
és így meg kellett még élnie szeretett királyának 
halálát és a Csehországban már nevetségessé vált 
Ulászló trónraléptet.0)

Látta Zápolya István gyanút keltő szereplését,
>) Szép. kápt. levált, serin. 1, fasc. 2, nro 19.
*) 1b. nro 21.
3) Ib. fasc. 1, nro 12: Johannes Zewld de Oztropan etc.
4) lb. serín. 2, fasc. 6, nro 14.
*) Szép. kápt. levélt, serin. 12, fasc. 1, nro 4.
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tapasztalta lengyel Albert, Ulászló testvérének táma
dását és említeni hallotta ama lappangva terjedő hírt, 
hogy a méreg, melyet István kevert volna vetett vé
get nagy Mátyásnak.1) Talán azt is megtudta még, 
hogy a király Zápolyára ruházta által a prépostok 
kinevezési jogát, míg 1493-ban megerősítvén hajdani 
végrendeletét, junius 5-én nyugalomra nem hajtotta 
fejét.2)

Utána Zápolya nevezte ki a prépostokat, kik alatt 
a prépostság legszomorúbb napjait élte.

Visszapillantás. A II. időszak végével ha rövid 
pillantást, vetünk a lefolyt időkre, és kérdezzük, hogy 
mit vett által az előbbi korszakból és hogyan fejlesz
tette tovább; azt a feleletet nyerjük, hogy mindenek 
előtt a közművelődés a megkezdett nyomon haladott.

Iskolák. As iskolák száma, mely már az előbbi 
időszakban arra kényszerítette a prépostságot, hogy 
külön tanfelügyelőt állítson azok élére, a II. időszak
ban még inkább nagyobbott, úgy hogy nemcsak a 
szász községek templomai és a kolostorok mellett, 
hanem még a kisebb nemesi községekben, mint pl. 
Farkasfalván iskolát, kinek tanítója nemes ember volt, 
találunk, sőt mint tudjuk ezen kor volt épen a sok 
egyetemi iskola létrehozója is, úgy hogy a műveltség 
folyton nagyobb mederben terjedett.3) És ha a huszi
ták idejében egyes tanintézetekben pangott is a taní
tás, lassanként újra emelkedett s virult különösen 
akkor, midőn Mátyás királynak az országon kivűl si-

i) Wagner IV. föl. 22.
*) lb. II. föl. 339.
») Prot. 1550, föl. 67— 70, b, hol Marc/.elfalva még 7 telekből álló 

községnek mondatik, mely templommal is birt. Csak Mátyás idejében szegé
nyednek el birtokosai s a hadban való részvevés helyett fizetik az auridatumot, 
a hadi sarczot.
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került helyeznie a csatatért, úgy hogy a XVI. szá
zadban a legöregebb emberek a Mátyás korát és a 
mohácsi vész előtti időt a legélénkebb színekkel festik. 
Hozzájárult, hogy a Szepességen az urak és jobbágyaik 
közti viszony semmi ridegséget nem mutatott. Az úr 
búcsúnapok alkalmával jobbágya házához szállott és 
egészen családiasán elmulatott vele, mint azt a mar- 
czelfalvi búcsúkról olvassuk, minek következtében a 
kölcsönös bizalom a pórt a műveltség befogadására is 
fogékonyabbá tette.

Templomok. A templomokban az isteni tisztelet 
a szokott ünnepéiyeséggel tartatott meg, sőt a templo
mok és kápolnák olyan nagy számmal emelkedtek e 
korban, hogy a lelki szükséget bőven kielégíthették. 
Majdnem minden templom- és kápolnához számos búcsú 
csatoltatott s így a nép sokkal könnyebben juthatott 
hozzá, mint azelőtt, midőn elnyerésökre Rómába vagy 
más távol eső helyre zarándokolnia kellett.

De az elnyerés könnyűsége csökkentette az illetők 
szemében a búcsúk értékét s lassanként azt tapasz
taljuk, hogy azt, mit azelőtt nagynak és sok fáradság
gal megszerzendőnek tartottak, elhanyagolták és kö
zönségesnek ítélték, sőt némely község már a kápol
nák építését sem nézte jó szemmel, különösen midőn 
látták, hogy a kápolnák alapítói semmi vagyonnal nem 
látták el azokat, mint azt pl. Podolinban tapasztaljuk, 
hol Sobienski Péter (de Starozzebi) fából emel kápol
nát s búcsút is nyer számára, de a fentartására ki
rendelt földet lassanként elvonja.1)

Még feltűnőbb módon nyilvánúl az Lőcsén, hol 
Szervácz plébános a máriahegyi kápolnát emeli, de

') Wagner, III, 259, hűl Sabintsch áll, mi csak rósz olvasásból szár· 
mazhatik. Valódi neve Sobienski (Prot. 1694, föl. 156.)
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a község mindaddig nem nyugszik, míg Jakab plébá
nos, Szervácz utóda alatt arról nem biztosíttatik, hogy 
a plébániai templomban az isteni tisztelet el nem fog 
hanyagoltatni.1)

Művészet. A templomok mellett virult, a szobrá
szat és festészet, melynek kiváló mestereit tudja fel
mutatni a Szepesség.2)

Kereskedelem. Mi a kereskedelmet illeti, nagy 
lendületet vett 1412 óta, mikor Zsigmond a lengye
lekkel békét kötött volt, kiknek kereskedői aztán 
Magyarországgal a legélénkebb összeköttetésben ma
radtak. Mutatja azt a podolini legrégibb lerakodóhely 
és az e korszakban keletkezett palocsai, ólublói, ófalvi, 
késmárki, lőcsei, turdosini, dovallói s más vámok, me
lyekből Zápolyaiék legtöbb jövedelmüket szedték.

Erkölcsiség. Az erkölcsiség azonban a műveltség 
daczára sülyedett, sőt talán a túlságos jövedelem és 
a műveltséggel járó könnyelműség volt az oka annak, 
hogy a lefolyt időszakban az erkölcsiség tekintetében 
több rosszat, mint jót látunk. Hozzájárult az is, hogy 
a prépostok nem tartottak rendes székhelyet s azért 
elvesztették a papság lelkületére való mélyebb hatást 
s így a népre való befolyást is. És ha egyesek talál
koztak is, mint pl, késmárki György prépost, kik min
den erejöket a jónak ápolására fordították volna, a 
külviszonyok túlhatalma megszakította vagy megbéní
totta müködésöket.

így ment által a prépostság a harmadik kor
szakba, mely, mint hallani fogjuk, lassanként legszomorí- 
tóbb idejét érlelte meg.

') Wagner I, 88, hol 1512* *ben egyezmény jött létre. Szervácz élt 1452- 
ben (Wagner, III, 44.)

*) Dr. Vajdovszky János. A szepesm. történelmi társulat évkönyve, 
1888, 19ő 11
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II.

A vallási forradalomtól a visszahatásig.

III. IDŐSZAK.

A vallási forradalom kora 1 5 0 0 —1 6 1 4 .

erendi Bak Gáspár sírbaszálltával letűnt azon pré
postok utólsója, kik királyi kinevezés következté
iében jutottak volt a Szepességre.') Virult alattok 

a prépostság s vele egyetemben a hitélet is, mely mint 
láttuk, nem egyszer nagyszerű adakozásokban nyilvá
nult, és Sz.-Márton egyházának újraépítésében mintegy 
megtestesülését látta azon nagyszerű eszméknek, miket 
a vallásból meríteni képes volt. Egyáltalában jellege 
az a lefolyt időknek, hogy az emberek saját magán 
lakásaikra nem túlságos figyelmet fordítottak; a vallás
házainak létesítése-, díszítése- és ellátásában azonban 
fáradhatlanok és soha ki nem apadó bőkezűséggel 
rendelkeztek. Megmaradt ezen hajlam és az egy
ház iránti forró szeretet még a következő négy év
tizedben is, onnantól kezdve azonban lassanként elő
térbe lépett az embereknél, a saját személyök iránti

*) Míg az eddigi részlet sajtó alatt volt, sikerült megtalálnunk a fentebb 
említett Magister Jordanusra nézve is némi jegyzetet. E szerint ez a Jordanus 
nem más lett volna mint Raynaldus Jordanus, sz. Ágoston rendbeli szerzetes, 
ki 1381-ben mint űzi prépost (Narbonne mellett FrancziaországbAn) nagy 
szerepet játszott és „Idióta* név alatt sok tudományos munkát bocsátott közre. 
(Lohner Tóbiás S. J. Bibliotheca manualis, Augsburg, 1732, I. köt. 1G7. lap, 
sub. lit. J.) — A fenti Stockféle kéziratnak egyik beszédjét Liptai Ferencz 
növi püspök és nagyprépost úr ó Méltósága nagy gonddal lemásolta és kezem
hez juttatta. Abból látom, hogy helyesen ítéltem meg a kézirat tartalmát, 
mert valóban majdnem aijuinoi Tamás szavaival adja éld az oltári szentségről 
szóló tant. Sem Wikleff sein későbbi reformátorok tanításainak nyomát sem 
lehet tehát találni benne.*
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szeretet, a világi gondok és a sajátságos törekvés, 
mindazt egészben vagy legalább részben visszavenni 
az egyháztól és a vallástól, mit nagylelkű elődjeik az 
Isten dicsőségére ajándékoztak volt. Mit egyébiránt a 
komoly figyelő természetesnek találand: mert a hol 
megszűnt azon régi meggyőződés, hogy a megholtak 
lelki üdvéért még könyörögni, áldozni stb. lehet, ott a 
megholtak jövőjéről gondoskodni felesleges; és a hol 
nem mondtak többé szt.-misét a papok, hol a holtak
ért való imákat eltörűlték, ott nem épen feltűnő, hogy 
az egyes családok ama régi jövedelmeket megvonni 
igyekeztek a vallás szolgáitól, és feleslegesnek tartot
ták azt, mit őseik egyedüli földi kincsnek és boldog
ságnak tekintettek mindenkoron. Mily általánosak vol
tak ama nézetek, feltűnik majd munkánk több helyén.

A  Zápolya-ház nagysága. E korunk elején leg
nagyobb befolyást gyakorolt nálunk a Hunyadiak által 
rövid idő alatt magas polczra emelt Zápolya-család, 
melynek még a prépostok kinevezési jogát is sikerűit 
magához ragadnia. Az idők és viszonyok rendkívüli 
módon elősegítették őket, mert az I. Mátyás udvarában 
tartózkodó olasz humanisták erkölcsi nézetei alig ma
radtak hatás nélkül magára a királyra, mivel talán 
azoktól tanulva mert szembe szállani az egész magyar 
nemzet jogerkölcsi megyőződésével, határozott törvé
nyeivel és a századokon át megérlelt gyakorlattal, mi
dőn azon szerencsétlen gondolattal foglalkozott, hogy 
törvénytelen fiát azon nemzet trónjára emelje, mely 
eddigi múltjában majdnem a megtestesült jognak mu
tatta magát: miért is nem csoda, hogy az urak nagyobb 
része hol titkon, hol pedig nyíltan ellenkezett a király- 
lyal és folyton azon fáradozott, hogy Mátyásnak szépen 
kigondolt s néha már-már sikerrel kecsegtető terveit
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határozott vonással keresztülhúzza. Látta azt a király 
éles szeme, de azért a helyett, hogy nagyszerű elha
tározással letett volna kedvencz álmáról, inkább azon 
fáradozék egyfolytában, hogy egyes urakat emeljen, 
birtokkal, befolyással felruházzon, és ezáltal magához 
vonván őket, hálára kötelezze, miszerint még elhalta 
után is megemlékezzenek róla, és Corvin Jánost trónra 
emeljék. Mátyásnak akarata azonban nem változtat
hatta meg a régi századok által megszentesített jog- 
gyakorlatot. Halála után Corvin János csak a dús
gazdag oppelni és liptói herczeg volt, kire senkisem 
vetette szemét, ámbátor mindenki irigyelte tőle mér
téken fölüli birtokai. És így Mátyásnak minden törek
vése szűkölködött a megkívánt eredmény nélkül.

Sokan megintelen látszólag királyuk akaratához 
alkalmazkodván titkon saját házuk nagyságának meg
állapítását tartották szem előtt, kik között első helyen 
találjuk a Zápolyákat. Már Imre méltóságot méltó
sághoz csatolt, uradalmat uradalomra halmozott; midőn 
pedig ennek 1487-ben Pápán történt halála után István 
vette által a család vezérletét, kettőztetett erélylyel 
halad a szélesre vert nyomon.1) Követte őt Hedvig 
nevű özvegye, úgy, hogy két évtized alatt annyira meg
nőtt a Zápolya-ház birtoka, miszerint Trencséntől kezdve 
Turóczon, Árván, Liptón, Gömörön, Sároson, Zemplénen 
keresztül egészen Tokajig őket uralta az egész vidék. 
Különösen Corvin János felsőmagyarországi birtokaira 
vetették szemöket, melyeknek nagyobbrészét olyan szí
vóssággal igyekeztek megszerezni, hogy minden fárado
zásukon ezen gondolat látszott uralkodni: »Ha Mátyás

') Szepesi országos levéltár, Scrinium V., fasciculus 6, numero 16; és 
Wagner IV., 17, mely szerint Imre kisasszony napja után szerdán eltemettetek 
a szt. Márton egyházában. Sírköve, valamint István-é is fenmaradt.
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törvénytelen fiát annyira törekedett emelni, miértne a 
Zápolya-család saját törvényes fiát!« És azért igaza 
lehet Herberstein Zsigmondnak, midőn azt írja, hogy 
Laszky János,1) lengyel Kázmémak titkára s későbbi 
gneseni nagyprépost, mikoron a Ferdinand és Zápolya 
János közötti béketárgyalások voltak szőnyegen, foly
ton azt hangoztatta, hogy János régen lehetett volna 
uralkodó, mivel István már Mátyás éltének alkonyán 
azt mondogotta fiának: »Ha csak valamivel nagyobb 
volnál, fiam, királylyá tennélek mostan.«2) Királylyá 
ugyan nem tehette, hanem olyan birtokot és befolyást 
szerzett meg számára, melylyel később maga János meg
valósíthatta elhalt atyjának titkos terveit.

A mi a Zápolya-család birtokait illeti, azt találjuk, 
hogy Zemplén meg Tokaj 1457-ben még Hunyady László 
tárnok mesteré,-1) később a Zápolyáké lőnek és azoknak 
birtokában Jánost 1500-ban Ulászló király megerősíti.4)

Gomörben 1497-ben Szemercseny (ma Szmrecsá- 
nyi) Kristóf Zápolyának meghitt embere, később szepesi 
alispán meg tokaji várnagy szerepel mint alispán és 
Felfalussy László utódja.5)

1498-ban megszerezte István Csécsey Lőrincz lip
tói főispántól 4000 aranyforinton Liptó-Ujvárt a hozzá
tartozó községekkel egyetemben.6)

‘) Ezen János, Laszky Jeromos öcscse, 1539-ben elszakadt az egyháztól, 
és mint kálvinista szerepelt 1560-ig (Pázmány Péter összes munkái, Budapest, 
1894. I. köt. 587. lap 12. sz. alatt.)

s) Wagner IV., 84: ,S i tantulus esses Fi l i . . .  nunc Rex Hungáriáé esses*.
*) Wagner, V. (Diplomatarium Sárosiense).
«) Wagner IV., 34.
4) Szép. orsz. levélt. Serin, 12 A., fasc, 1, nr. 21. Ezen Kristóffal még 

találkozunk. 1510-ben: Pál, ezen Kristóf és Borbála mint Szemercseny Simon 
gyermekei szerepelnek. (Prot. 1510. föl. 74 a).

e) Szép. orsz. levélt. Serin. 9 Miscellanea, fasc. 4, nr. 3; cf. Protocoll. 
1576 nr. VIII., föl. 204, a hol. d to .: 1489 Csécsey Mátyás fóispán máshol 
szerez birtokot.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 8
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1505-ben becseréli Hedvig a sárosi Palochát Árva 
váráért, melyet egykoron kiszevithi Horváth Mihály 
Corvin Jánostól kapott, s melybe Corvin szükségletére 
Lengyelországból hozott volt »Magistros rotarum« azaz 
puskásokat, kik az akkori idők szokása szerint minden 
zászló-aljhoz be lettek osztva.1) Egy későbbi tanúval
lomás megmondja, hogy Árvát a turdosini harminczad- 
dal egyetemben Mátyástól kapta volt Corvin, ettől 
pedig Mihály.* 2 *)

1507-ben Horváth András, fenti Mihálynak bátyja, 
Hedvignek 4000 aranyforinton átszolgáltatja a liptói 
Lykavkát. A vételár felét leteszi Hedvig, másik feléért 
Dunavicz (ma Nedecz) várát adja oda Andrásnak.8) 
Ehhez is hozzáteszi a későbbi vallomás, hogy Stepha
nus gubernator azaz Zápolya István már régóta kény- 
szerítgette Andrást Lykavka átengedésére.4)

Sárosban már 1489-ben találjuk a Zápolyákat5) 
a Szepességet pedig még 1465-ben kapták meg.6 *) Ha
sonlóképen jutottak Corvin után Turócz és Trencsén 
birtokába, honnan több okmányuk kelt.

Ha hozzácsatoljuk a turdosini, lőcsei, késmárki, 
palocsai s más harminczadot, valamint a fent említett 
nagy területeken lévő vámsorompókat, nem igen nagy
nak tűnik fel, ha István 1499-iki decz. 24-én Pápán meg

*) Wagner V., 76; és Szép. orsz. levélt. Protocoll. 1610 nr. I., föl. 
67 b.—58 b. — így jutott Horváth Mihály, a későbbi Palocsay-ak ősatyja Pa- 
locsa birtokába.

») Protoc. 1522 nr. II., föl. 156, a. b.
®) Prot. 1510, föl 57 b. Ezen András későbben eltűnik. Aligha nem 

volt az 1502-ben előforduló szepesi kanonok, cf. prot. 1618 nr. XXII., Be- 
thlenicum, föl. 402 a.

4) Prot. 1562 nr. IV., föl. 10 a.— 13 a. Ebből is látszik, hogy István
nagyon szerethette utánozni Hunyady-t, mivel még a gubernator czímet is
használgatta.

s) M>. föl 153 b - 155 a.
e) Wagner, 1., 145. kk.
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erősített végrendeletében a harminczadból 40.000 frtot 
enged áltál a királynak és az országnak; mert maga 
a lőcsei harminczad olyan jövedelmező lehetett, hogy 
bátran ennek terhére róhatta az összegnek nagyobb 
részét.1) Ilyen nagy és hatalmas four mellett Magyar
hon királya csak szegény embernek tűnik fel, ki Zá
polya és Bakacs kegyelméből tartja fenn házát és 
udvarát.* 2 *)

Ezen rendkívüli család nevezte ki tehát egy ideig 
a szepesi prépostokat.

Mekcsey György. Elsőnek találjuk ezek között 
Mekcsey György-öt (1494— 1509) Zápolya Istvánnak
titkárát és kiváló emberét, kit prépostsága mellett is 
több birtokkal gazdagított, s kit a család is csak akkor 
ejtett el, midőn inkább a királynak, sem mint a Zá- 
polyaiak terveinek óhajtott szolgálni.*) Györgyöt ritkán 
találjuk a Szepességen, eleinte leginkább Zápolya István, 
későbben pedig a király oldala mellett tartózkodott, 
és talán Lajossal együtt esett el a mohácsi vérmezőn, 
mert odáig sikerűit követnünk nyomdokát. Még 1525- 
ben törvénybe idézi Görgey Lászlót, ámbátor nem 
szepesi prépostnak nevezi magát, hanem csak ezen 
magyar szóval: prépost de Mekche.4) Sőt 1526-iki böjt 
harmadik vasárnapja előtt (márczius l-én) is mint ki
rályi tanácsos és titkár megnyeri fenti Görgeyvel 
szemben 1509 óta húzódó perét.5) Világi ember volt,

*) Wagner I., 148 stb.
>) Bakacs, nem Bakács sem nem Bakocz annyit tesz mint kerékgyártó, 

mire talán a monyoró kerék is vall. Lucas Bakach nevű prókátor előfordul 
még későbben is (Pót. 1618, föl. 254.)

*) Wagner, III., 72 előadása igen hiányos, azért itteni adataink szerint 
módosítandó.

4) Szép. orsz levélt. Serin. T. fase. 1, Nr. 84.
») Prof. 1522. föl 39, a. b.

8*
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midőn István nádor őt estei Hypolit esztergomi érsek
nek bemutatta, ki által elfogadtatván 1494-iki jul. 4-én 
érseki gyűrű átadása által, és nem személyesen, ha
nem csak Posegai Miklós esztergomi kanonok és sze
mélyes helyettese útján erősíttetett meg és vezettetett 
be a préposti jogok élvezetébe.1)

Györgynek, egyéb rokonain kívül, még két férfi
testvére említtetik az itteni okmányokban:* 2 *) kiknek 
elseje az 1547-ben előforduló László mint Szentberta- 
lany László örököseinek prókátora (procurator) szere
pel Zemplén megyében;8) István pedig az 1552-iki híres 
egri védelemben Dobó Istvánnak kapitány társa,4) kivel 
azonban nemsoká osztozhatott a dicsőségben, mivel 
1555-ben már nem volt az élők sorában.5)

Ulászló Lőcsén. György még megerősítve sem 
volt, és már dicsőségben látta jövendő prépostságát. 
A lengyel Albert elleni harczok után ugyanis Ulászló 
személyesen in dúlt Egeren, Kassán, Sároson keresztül 
Lőcsére, hogy lengyel testvéreivel a béke föltételeiről 
tanácskozzék. Zápolya a sárosi vár alatt fogadta kirá
lyát, hogy onnan a Tárcza völgyén felfelé a rendes 
úton Szepesbe kisérje.6 *)

Wagner I., 351 stb.
s) Prot. 1565 nr. VI., föl. 163 a.— 164 b.: „Georgius, Ladislaus, Ste

phanus de Mekche.*
■) Szép. orsz. levélt. Serin. P., fasc. 9, nr. 8.
4) Timon, Epitome etc. föl. 175, hol Mecskey-nek iratik. A nevek 

írása a jegyző hallóérzéke szerint változik, azért találjuk ugyanazon neveket 
többféleképen írva. Itteni nevünket a legközelebbi rokonok mindig „de 
Mekche*-nek írják.

5) Prot. 1550 nr. III., Index secundus, föl. 121 b., hol Istvánnak Szu*
nyogh Eszter nevö özvegye mint Appony Istvánnak neje szerepel.

e) Wagner 1I„ 115— 121, hol a lőcsei tanácskozások leiratnak és Prot.
1522, föl. 142 a, hol Ulászló 1494. ápril. 21-én Lőcsén intézkedik és Liptóba 
küld egy szepesi kanonokot.
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Zápoly(^kápolna. Utjokba esett a káptalan is, hol 
a Zápolya által rövid idővel azelőtt készített műreme
ken legeltethették szemeiket, mert alig egy évvel az
előtt fejezték be a mostan is híres Zápolya-kápolnát. 
Hogy mikor fogott hozzá Zápolya István ennek épít
tetéséhez, felderítenünk eddig nem sikerűit, valószínű 
azonban, hogy a nagytemplomnak átalakíttatása érlelte 
meg benne a vágyat háza nagyságának itt is mara
dandó emléket állítani és azért az Úr testének régi 
kápolnáját az akkor nálunk virágzó gót modorban a 
templom arányaihoz emelte. Emelte pedig a boldog- 
ságos Szűz tiszteletére, miért is a kápolna főoltára 
maiglan Nagyboldogasszony koronáztatását állítja sze
münk elé. A kápolna kövei az 1493, az oltár pedig 
az 1499 évszámot viselik magukon.1)

Vájjon ő maga létesítette-e az egészet, vagy a 
káptalannak is van része benne, nincsen eldöntve, lé
tezik azonban egy 1496-iki szept. 22-ikéről keltezett 
okmány — váraljai András kanonok végrendelete — 
melynek szavai szerint András a káptalan meghagyá
sából tíz aranyforintot fizetett volt Péter kőfaragó 
mesternek, mi aligha nem arról tanúskodik, hogy a 
káptalannak is volt része az említett alkotásnál.2)

Valamint a káptalan, mint testület úgy az egyes 
kanonoknak is áldoztak templomukra; mert pld. 149fi-iki 
virág vasárnapja előtt végrendelkezék Leudeschit György 
éneklő kanonok és prépost-helyettes, ki igen sokat

') Az oltár évszámát Horváth Viktor tanártársamnak (jelenlegi szepesi 
kanonoknak) köszönhetem, kinek azt hosszú fáradozás után az oltárnak egy 
elrejtett részén feltalálnia sikerűit.

a) Prot. 1618 nr. XXII. alias Uethlenicum, föl. 361 b —362, Λ.: ,Item  
Magro Petro Lapicidae ad rationem laboris sui dedit tlorenos decem cx com· 
missione Dominorum de Capitulo.* Szerepel benne továbbá Andreas doleator 
(talán dolator — asztalos) de Leuchovia, kinek szintén 36 dénár fizettetik. 
Ez okmányra még visszatérünk.
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hagyott szt. Márton egyházának azon kikötéssel, hogy 
Henkel János nevű unokaöcscsének tanulmányai foly
tatására évenkénti 12 forintot fizessenek.1) Hagyott 
továbbá szt. Gergely-féle misékre is, azaz harmincz szt. 
misére, melyeket harmincz egymásra következő napon 
el kell mondani, mint azt nagy szt. Gergely tette, isme- 
rőseiek lelki nyugalmáért. Sőt még a prépostról sem 
feledkezett meg, kinek aranyozott kanalat hagyomá
nyozott.2) György prépost hol tartózkodott ekkor nem 
tudjuk, a nádort ugyanakkor Rózsahegyen találjuk3) 
julius közepén Budán,4) augusztusban pedig Trencsén- 
ben, és innen parancsolja a káptalannak, hogy titkárát, 
Mekcsey Györgyöt, valamint tótselmesi Tárczay Jánost 
vezettesse be Szécsy Jakab fiainak sárosmegyei bir
tokaiba, mit a káptalan Márton mester kanonokja által 
véghez is vitt.5)

Hogy Györgyöt csak titkárának, nem pedig egy
szersmind prépostnak is nevezi, mutatja, hogy ama java
dalmakat személyes birtokául, nem pedig a prépostság 
számára szerezte Mekcsey. Ugyanazt tette sok más 
uradalommal.

Leudeschit-éhez hasonló a már említett András 
kanonok végrendelete, ki szintén sokat hagyományo

*) Wagner I. 358 stb.
a) „Item Domino meo Domino Reverendo lego unum coclear deauratum, 

tanquam Domino gratioso.* *
») Wagner IV., 25
*) Szép. orsz. levélt. Serin. 5, Introductoria Scepus. fase. 8, nr. 6, hon

nan késmárki kapitánya, leobschützi Varkocs Kristóf, érdekében intézkedik. — 
Ezen Varkocsot szintén Hedvig férje hozta be Sziléziából. Már 1501-ben mint 
Késmárk kapitánya megszerezte Tárczay Miklós nevű sógorától Nagy-Eőrt, Ke
resztfalut, Új-Bélát, Krempachot (Prot. 1510, föl. 85, a, és 1505-ben Lapis- 
pataky Miklós révén az egykori Sváby-bírtokot Busón (Bussócz), Lipnik, Mal- 
dur, Kis-Toporcz (Toporcsik), Sz. György községekben (1b. föl. 47, b).

s) lb Serin. 4, Introductoria Sáros, fasc. 5, nr. 24, hol egyebek kö
zött Megyes, Lácza, Kadvány, Keresztes, Karácsonmező,Vaspatak stb. szerepelnek.
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zott a templom számára; szőlőjét azonban a váraljai 
plébániatemplomban levő szt. Miklós oltárának és az 
ahoz kötött testvérületnek adta oda.

Mind ezek mellett a káptalan sem feledkezett meg 
saját birtokának védelméről, annál is inkább, miután 
prépostja a nádornak oldalán mindenkoron pártfogol
hatta, és talán tette is azt. Nem nyugodott a káp
talannak egy régi ellensége a már ismeretes Csudák 
János, ki 1497-ben Bálint váraljai plébánost rá bírta, 
hogy a káptalannak aranyosi területén méhest emeljen 
magának. A káptalan panaszára Zápolya István 1498. 
januárius hó elején meghagyta szepesi alispánjának, 
hogy a' betolakodókat küszöböljék ki onnan, mit meg 
is tettek.1)

Csontfalva. Egy évvel reá a káptalani bírtok egy 
csontfalvai nemesi telekkel szaporodott. Ugyanis po- 
lyánkai Herczegh János özvegye Zsófia hatvan arany
forinttal tartozott a káptalannak, melyet még halála 
előtt ki akart volna elégíteni. Ez tehát a jászói kon- 
vent két tagját kérte ki, kiknek jelenlétében Zsófia 
ama hatvan forint fejében és szülei valamint saját lelki 
üdvének czímén Csontfalván egy telket engedett által2) 
hová azonban Ulászló csak 1505-ben vezettethette be 
a káptalant.3) ·)

·) Szép. káptalani levéltár, Serin. 9, fase. 7, nr 43. Wagner 111, 142 lap
ján alispánnak említtetik az 1498-iki évhez szolnoki Deák llenedek; de ugyan
azok voltak talán, kik 1500-ban, s későbben is mint várnagyok einlittetnek, 
úgymint bethlenfalvi Gewbel Gergely és Nagy András; cf. Prot- 1510, föl. 2, a 
és föl. 23, b, hol dto.; 1499-btn valóban Nagy András szerepel.

a) Ib. Serin. 2, fasc. 7, nro 15.
a) 1b. nr. 16. Ez okmányhoz apró papirszelet van csatolva, melyen 

ezek állanak: Pethe prépost reábírta a káptalant, hogy ezen kúriát Almássy- 
nak engedje által, ki viszont saját almási házát a prépostsághoz eresztette vissza. 
Adott azért a prépost a káptalannak Létánfalván paraszttelket. Paraszttelket 
nemesi birtokért, mily jó csere! Őrizkedjenek ilyentől az utódok.
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Char itativ um. Ugyanazon 1499-ik évben alkalma 
nyílt a prépostnak is védeni prépostsága kiváltságait 
Bakacs érsekkel szemben. Ez ugyanis rendkívüli kiadá
sait papsága által szerette volna fedeztetni és azért a 
már ismert charitativum czímén bizonyos pénzsegélyt 
követelt, melyet tizenkét nap lefolyása alatt le kellett 
volna tennie mindenkinek a kirendelt biztosok kezébe, 
különben pedig kiközösítés alá esik. Bakos György, 
az egyik biztos, ide is elhozta a felhívást, melyben cso
dálatra méltó jóhiszeműséggel előadja az érsek, hogy 
templomát annak sekrestyéjével egyetemben cseréppel 
fedette, hogy a várda falait javíttatja, hogy főtornyot 
akar emelni a bástyákban, palotáját helyreállíttatja, sok 
katonát kell eltartania és nagy összegeket kellett fizet
nie a kinevezési bulláért, valamint a sok követ és 
staféta jutalmazására költenie.

Az okok úgy látszik nem voltak döntők és azért 
Szemercsenyi Kristóf kanonok György prépost és káp- 
talana nevében erélyes modorban kifogást emelt a 
préposti jogok ilyen csorbítása ellen, felhozván, hogy 
a prépost jogai régóta püspökéihez hasonlók, mert ő 
hirdette ki a búcsúkat és adta minden zöldcsütörtökön 
a templom kisebb kapujában a pápai áldást, ő közösí 
tett ki, ő vetett tilalom alá s ő követelhet csak chari- 
tativumot. Kifogásolja egyszersmind az ezen perből 
származható költségeket, mivel nem hajlandó feladni 
régi kiváltságait.*) Nem olvassuk, hogy a biztos kihir
dette volna a kiközösítést.

Göncz. Ugyanazon évben megint nagylelkűen gon-
') Szép. orsz. levélt. Serin. 9 Miscell., íasc. 6, nr. 17; és Szép. kápt. 

levélt. Serin. 11, fasc. 4, nr. 80. —  A kifogásoló okmány Szép. kápt. levélt. 
Serín. 11, fasc. 6, nr. 109: »primo, secundo, tertioque, ac instanter, Instan· 
tiusque et Instantissime. . . . Protestor insuper de et super expensis factis et 
flendis et de omni interessé*.
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doskodott István nádor György prépostról. Fenternlített 
végrendeletében ugyanis megemlékezvén az itteni temp
lomban nyugalomra helyezett édes anyjának, Imre test
vérének lelki üdvéről, valamint saját lelkének jövőjéről 
is, Göncz városát minden jövedelmével egyetemben a 
prépostnak és káptalanának hagyományozta, arra kér
vén Györgyöt, hogy biztosaival írassa össze ezen ura
dalomnak jövedelmét és a szerint határozza meg a 
magára és káptalanára vállalandó kötelezettségeket.1)

Reá egy évvel azaz ΙδΟΟ-ban megintélén a drá- 
veczi perjelség érdekében látjuk működni György 
prépostot. István nádor ugyanis hosszabb időre elkül- 
dötte volt Tapolczay Albert praeceptort, mire Mekcsey 
a javadalom kormányzását Görgey Benedek kano
nokra bízta. Albert visszatérte után újra átvette a per 
jelséget.2)

A nádor elhalta után a nagytehetségű szepesi 
prépost Ulászló oldalához került, hol szintén nem egy
szer felkarolta a káptalan ügyeit, mert bizonnyára neki 
köszönhető azon készség, melylyel a király a káptalan 
érdekében intézkedett. így vezetteti pl. be Ulászló 
1503. julius elején a káptalant Csudák János és Hor- 
nik János aranyosi, kázmérfalvi és kolosfalvi (klosdorfi) 
bírtokrészleteibe.3) 1504 elején orvosolja ugyanannak * *)

*) Wagner, I., 148 stb. E birtokot már Zápolya János idejében elvesz
tette a káptalan. 1558 ban ott él a lázadd Némethy Ferencz alatt mint pré
dikátor a Chronicát szerző Székely István, szökött (szerencsi?) barát. ef. Chro
nica ez vilagnac yeles dolgairól. Székéi’ Estván, Cracoba, Niomtatott.. .  Christus 
szweletesenec M. L. LIX. esztendeibe, föl. a. 111. Továbbá Wagner 111., 72, 
hol 1501-ben vezettetik be György. Székely után a Dobók foglalták le Gön- 
czöt, utánok a Thurzó család, azután a Csákyak. A káptalan mindegyikök 
ellen felszólalt ugyan, de a királyi segítség hiányában tényleg sohasem kaphatta 
vissza e birtokát.

*) Trot. 1510, föl. 2, b, és 3, a. cf. Wagner, III., 171, hol a nádor 
még életben lenni látszik.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 9, fasc. 7, nr. 48.
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két régi sérelmét. Az egyik még 1498-ból származott 
át, mikor Görgey Péter a káptalannak Fűtő Pál (Fythew) 
nevű liszkai jobbágyát lakásából az erdőbe (lyzkay 
erdew) kiűzte, ott leverte és 100 dénárját erőszakkal 
elvitte; a másik 1500-iki szt. Mihály napja körűi esett 
meg, midőn Borsvay Péter négy boros szekeret és hat 
forintot rabolt el a káptalan embereitől. l) Az ítélet 
nincs meg de talán mind a kettőért kapott elégtételt 
a kárvallott fél.

Ugyanazon évben találjuk Mekcsey Györgynek 
nevét egy jelentésben, mit Somi Jósa temesi főispánhoz 
menesztett. * *)) A következő évben azonban már prépost- 
sága is veszedelemben forgott, s csakis az érsek men
tette meg azt a Zápolya-ház törekvéseivel szemben. 
Ismeretes ugyanis miképen akarta Zápolya János 1505 
elején eljegyeztetni magának Ulászlónak alig két éves 
leányát, ismeretes az is, hogy tolakodó nagyravágyása, 
mely nem állt arányban gyönge szellemi tehetségeivel, 
a megérdemelt kudarczot vallotta. Szereztek ugyan 
egyes hősök királyi menny asszonyt, hanem sok rend
kívüli, országos tett és csata után, mig János élte vé
géig azon középszerű ember maradt, ki sem a csatában 
— ámbár volt rá alkalma — sem az ország kormány
zatában nem tett soha semmit, mi a valódi nagyság
nak jellegét magán viselné. A csecsemővel szemben 
legalább is Hunyady János nevével kellett volna ren
delkeznie. Kudarczot vallott tehát; és ennek egyik 
okát a szepesi prépostban is találhatta, mert ugyan
azon év május 28-án már a fent említett Horváth Mi

·) lb. Serin. 1, fasc. 2, nr. 22. K ívül: Kegic Ma
jestatis . . . pro honorabili Capitulo Scepus.

*) Szép. orsz. levélt. Serin. 8 Miscellanea Diversorum Comit., fasc 2, 
nr. 10. — Jósa =  Jodocus, ámbár Timon. Epitome, föl. 107 többször Jo- 
sephusnak véli.
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hálynak gyermekfiát nevezte ki prépostnak.1) Állandó 
lett ezentúl a György elmozdítására irányzott törekvés 
a Zápolyáknál, a mi azonban mindaddig nem sike
rűit nekik, míg felszentelt papot nem nyertek meg 
prépostnak, ki elől Mekcsey kénytelen volt visszalépni. 
Sőt nem hiányoztak talán a bántalmazások sem, mert 
legalább erre enged következtetni Gewbel várnagynak 
tette, ki Lubló városától a prépostnak kijáró 36 fo
rintnyi székpénzt erővel lefoglalta.* 2 *)

Hedvig a Létonkövön. Hedvig maga épen akkor 
feltűnőleg tüntette ki a létonkői karthauzi kolostort. 
Megszerezte maga és udvarhölgyei számára a rend 
nagykáptalanától a lauras) meglátogatására szükséges 
engedélyt4) és azután nagy pompával vonult be oda 
1506-ban. Látogatásának emlékéül építtetett két új 
zárkát és egy kápolnafélét5) melyet két oltárral, képek
kel és ruhákkal ellátott, a templom nagyoltárának szá
mára képet rendelt, a szerzetesek szükségletére pedig 
Somogy6) határában nagy halastavat ásatott; azonkívül 
négy tarczali szőlőt adott nekik, úgy hogy a jegyző 
szerzetes nem átallja őt a kolostor anyjának, alapító
jának és örök emlékűnek mondani.7)

Ezen szigorú rendű néma barátok irányában egyéb
iránt az akkori időkben általánosan nyilvánult a szerető

‘) Wagner, 111., 73 d to .: fér. 4 ante Octavam sacratissimi Corporis 
Christi; és l., 353, 354 (kétszer fordúl elő ezen lap) d tö .: in festo visitationis 
B. Virginis Mariae. Trencsénből kelt mind a kettő.

*) Prot. 1510, föl. 37. b, dto. : 1505.
8) Laura egy a szerzetesi magányzárkákból képezett szűk útczát jelent. 

Ilyen e'rtelemben fordiíl elő a régi egyptomi és szentföldi remete-szerzeteseknél. 
A létonkői kolostor szintén több kisebb különálló szobából állt. A lechnitzi 
kolostorban máig is észre lehet venni és megkülönböztetni e zárkákat.

4) Ki engedély nélkül lépi által a szigorú rendek küszöbeit, átok alá esik.
ä) Basilicam azaz lapos, nem boltozott kápolnát.
·) Somogy már 1347 táján, ma elég rosszúl: Szepes-SUmegh.
») Wagner, 11., 79.
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tisztelet. Már 1494-ben az egész Urbánfölde (Bethlen- 
falva mellett?) jutott a zárka birtokába,1) 1504-ben újra 
vesznek 45 arany forinton egy ottani bírtokrészletet,* 2) 
1510-ben megint kis-szalóki Aracs János adja oda édes
falvi (ma Hadusfalu) birtokát örökös alamizsnaképen 
és meghalt szüleinek lelki üdvéért a karthauziaknak3) 
1518-ban pedig Sváby Gáspártól szerzik meg Kört- 
vélyesnek azon részét, hol máig is dűledező torony
nak maradványa jelöli a hajdani Mniszke (szerzetesi) 
helyét.4) 1520-ban megint Sybak János Gertrud nevű 
leánya engedi által Urbánfölde melletti birtokát.5) És 
ezentúl is még többször nyilvánult a rend iránti szeretet.

György prépost mindamellett fentartotta magát. 
Vájjon azonban része volt-e az 1507-iki késmárki 
perben, nem tudjuk. Az ottani plébániai templomban 
ugyanis mint altarista működött Abramovics Szaniszló 
áldozár, kit Varkocs Kristóf várkapitány és Imre plé
bános valamint a tanács ezen javadalmától megfosztot
tak s börtönbe vetettek,6) Szaniszló a pápához folya
modott, ki február 13-án adott levelével az ügynek 
elintézését a Krakóban lakó laodiczeai püspökre s ne
hány társára bízza, mivel az esztergomi érsek vissza
utasította volt panaszát.7) További lefolyása ismeretlen. 
1507-iki szt. Márton napja körűi újra feltűnik a pré-

>) Prot. 1744, nr. XXXVII., föl. 135.
*) Ib. föl. 136, ugyanott föl. 139 található egy okmány, mely a hun

fa lv i  prcpostság fekvését is meghatározza. Átíratta P. Szádeczky János S. I. 
cf. feljebb a 39. lapon.

») Prot. 1510, föl. 84 k.
*) Wagner, III., 190.
4) Prot. 1744, föl. 141.
e) Altaria —  bizonyos oltárhoz kötött egyházi javadalom, melylyel ren

desen meghatározott napú és számú misézés járt.
7) Wagner, I., 70 stb. — A laodiczeai püspöki czímet viselte a kra- 

kói püspökhelyettes.
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post, midőn Budáról nyugtázza (csanádi) Deák György, 
tokaji várparancsnok folyóvá tett adósságát és jöve
delmének itteni kezelőjét, Görgey Benedek éneklőka
nonokot arra hatalmazza fel, hogy a még hátralévő 
összegekre nézve maga érintkezzék Deákkal.1)

1508. november 17-én újra feltaláljuk nevét egy 
peres okmányban, melyben az ellene felállított prépost 
helyettese, névszerint Liszkai Márton kanonok, a csö- 
törtökhelyi plébános és nehány nemes valamint az 
egykor Csötörtökhely mellett létezett Bulmany (vagy 
Poldmani) nevű község között 1504-től folyó ügyet 
elintézi.2)

Ugyanazon évben nagy lépésre határozták el ma
gokat a Zápolyák, midőn Csobády László egri pap és 
szepesi olvasókanonok személyében új prépostot nevez
tek ki.s) Mekcsey itthon nem lévén és jogait nem 
védhetvén, javadalmának bizonyára kárát vallandja, ha 
nem találkozik ember, ki jobban figyelt a jog sza
bályaira mint a Zápolya-család. Az érsek ugyanis vissza
utasította Csobádyt, és fenyegetőleg parancsolta meg, 
hogy Györgyöt mindenki .ismerje el ezentúl is törvényes 
urának, mit maga Csobády is bevallani kénytelen.

Létezik ugyanis kifogásoló okmányának fogalmaz
ványa, melyben Csobády azt mondja egyebek között, 
hogy az érsek minden törekvése daczára sem akarta 
eddig megerősíteni, sőt saját és Ulászló királynak leve
lével kiközösítés terhe alatt meghagyta neki az enge
delmességet. ő  is mint a többi megyebeli pap, félvén 
a nagy büntetéstől, kész volt engedelmeskedni és tette 
is. Mivel azonban újra kinevezték őt Szepesnek — mint * *)

’) Step. kápt. levélt. Serin. 1, fas. 2, nr. 23.
*) Wagner, I., 354 stb.
») Prot. 1510, föl. 03, b.
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jogtalanul mondja — mind , mind a
világi dolgokban urai, és biztatják, azért kifogást emel 
ama bizonyos világi Mekcsey György ellen, ki magát 
hivatlanúl szepesi prépostnak nevezi.1)

Mindezen kemény és sajátságos szavak még nem 
buktatták meg György prépostot, miért is Csobády az 
apostoli székhez fordult panaszával; mivel azonban 
Staubinger Oszváld boroszlói kanonok és Csobádynak 
ügynöke igen tévesen — mint Csobády mondja — 
adta elé ügyét és a prépostság jövedelmét, azért uta
sították onnan is vissza. És akkor decz. 26-án újra 
megjelent Kőrös Miklós váczi pap és nyilvános pápai 
közjegyző előtt és megújította a Mekcsey elleni kifo
gást, egyszersmind az apostoli kamara kapzsiságára is 
nagy hatást vélt gyakorolhatni, midőn a Staubinger 
által bemondott jövedelmét jó magasra rugtatta, az első 
évi haszonnak felét oda Ígérte az annaták czímén és 
annak véletlen meg nem tartása esetére 500 arany bír
ság lefizetésére késznek nyilatkozott.2)

Hogy milyen hatása volt ezen iratnak a szent 
székre, meglátjuk azonnal. Legelső hatása lehetett a 
káptalanra, mely úgy látszik Csobády ellen felebbezett. 
Legalább azt sejteti velünk azon tény, hogy Csobády 
az 1509 márczius 17-én (sabbato ante Dom. Letare) 
magához a préposti épületbe hivatta a k anonokokat, hol 
nagy ünnepélyességgel megszólítván őket kijelenti, hogy 
sem helyt nem ád, sem nem tartozik adni az ő feleb- 
bezésöknek, mivel senki sem hagyta meg nekik azt,

·) Szép. kápt. levélt. Serin. 11, fase. 2, nr. 27. ,Αηηο Nativitatis ejus· 
dem (t. i. Domini) M° q° octavo.

*) Wager, 1., 355 stb. Csak a püspökségek és apátságokra vonatkozott 
az 1448-ban V. Miklós pápa és III. Frigyes császár között létrejött aschafíen- 
burgi egyezmény. A prépostságokra érvényben maradtak a régi szabályok 
miért is uem helyesen járt el Csobády.
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sem pedig forma szerinti sérelmeket nem sorolnak elő 
benne.1) így vélte ő mellőzhetni a káptalant, melynek 
egyik tagja, a már említett Görgey Benedek 
György prépost számára szedte a jövedelmet.

Ezek után Rómába küldötte Hedvig Nagythúri 
Ambrus váczmegyei papot, kinek Péter reginói bibor- 
noknak, ugyanannak segélyével, ki 1504-ben Jenales 
Péter néven mint veszprémi püspök szerepel,2) a pápá
hoz bejutnia sikerült. A fősúlyt — mint maga Ambrus 
írja — itt arra fektették, hogy a préposti szék nagyon 
régóta üresedésben van, mivel Mekcsey György mint 
világi ember kapta meg azt, és nem tartotta meg az 
ilyen javadalommal járó föltételt, hogy t. i. egy évnek 
lefolyása alatt papnak szenteltesse magát. Szeptember 
1-én beadták az ügy védők által szerkesztett folyamod
ványt, melynek nyomán azonban a pápa sem Csobádyt 
meg erősíteni, sem pedig a Zápolyák által történt 
kinevezést helyben hagyni nem akarta. Végre a bíbor- 
nok nagy unszolására per modum novae provisionis, 
azaz egyszerűen új kinevezéssel teljesítette Hedvig és 
fiainak annyi fáradságba és költségbe került könyör
gését. És ezen kinevezés írja újongással Ambrus, tíz
szer többet ér, mint az általunk kérelmezett megerő
sítés.3) Sokat ért, mivel ezen pillanattól fogva meg- * *)

*) Prot. 1510, föl. 78, a, hol egyéb tanúk mellett előfordúl Ambrosius 
literatus de Nagh Thwr, kit nemsokára Rómában találandunk.

*) Timon Epitome, föl. 107. — Isvalies Péter volt az, ki Rakacscsal 
együtt 1500 szept. 28-án bíbornok lett és okt. 5-én mint legatus a latere 
hazánkba jött. (Pastor, Geschichte der Päpste, HI., föl. 431 Nr. 4, és föl. 
432 Nr. 1.) Ezen Isvalies II. Gyula pápa leghívebb bíbornoka volt.

*) Szép. orsz. levélt. Serin. P., fasc. 10, nr. 12. Hozzáteszi Balás, hogy 
a veszprémi püspökséget valami Zablativus János kezére szeretnék játszani. 
Miután ez is a Zápolyaiak embere, érthetjük a titoktartásra való intést. Balás 
mint győri püspök halt meg a mohácsi ütközetben. Timon, Epitome, föl. 118.
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szűnt György törvényes prépost lenni és úgy is tekin
tette magát élte végéig.

Mindezeket megírta Csobádynak (Paksy) Balás 
mester, ki akkor Hedvig oldala mellett a turóczi Szkla- 
bynán tartózkodott, hová az 1509-ben dühöngő dögvész 
elől menekültek. Megírja továbbá, hogy a király Nagy- 
Szombatba vonúlt vissza és hozzáteszi ezen az akkori 
időkre nézve eléggé jellemző szavakat: »Ezeket azon
ban jó lesz titokban tartania, mert gonosz az idő, mint 
annak furfangjait, cselszövényeit és csalékony színét 
nálam senkisem ismeri jobban.«

Ámbátor ezen okmányban nincsen kitéve az év
szám, mégis 1509-re vezet minket; mert a benne el
mondottak csak is az adott évre alkalmazhatók, mint 
azt egyébiránt kétségtelenné teszi Lajos királynak egy 
1519-iki levele, melyben számon kéri Görgey László
tól a közben meghalt testvérének, Görgey Benedek 
kanonoknak hagyatékában előfordult pénzt és okmá
nyokat, melyek Mekcsey György prépostéi voltak.1) 
Mondja a király, hogy György akkor még törvényes 
prépost volt, mi csak 1509-ben lehetett, mert Benedek 
kanonok 1509 május elseje előtti vasárnapon végren
delkezett s nemsokára reá meg is halt, úgy hogy ké
sőbben szt. György napja körűi elhalálozottnak mon
datik.* *)) Hogy Görgey László mindent kénytelen volt 
visszaadni említettük már.

IAszló prépost. Mekcsey Györgynek mellőzésé
vel a préposti székbe lépett tehát Csobády László 
(1509—1511), kinek rövid uralma alatt újra felkarolták

>) lb. Serin. U. decem Lanceatorum, fase. 2, nr. 10, hol a baranya· 
megyei Geredét (ma Gerde) illető okmányokról van szó. Onnét származott 
által György prépost.

*) lb. Serin. L., fasc. 8, nr. 18; és Prot. 1510, föl. 69, a, hol a fogal
mazványa található.
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a Zápolyaiak a prépostság ügyeit és a szt. Márton 
templomát is olyan fénynyel körítették, mintha királyi 
udvarban lévő egyház lett volna.

Lászlónak nevével legelőször 1495-ben találko
zunk, hol már mint szepesi őrkanonok geregyei Lip- 
tay Lászlótól bizonyos pénzösszegen átveszi a zemplén- 
bari tizednek egy részét, de kanonoksága daczára sem 
lehetett ő pap mert Liptay csak nemesnek mondja, 
holott 1508-ban egy már említett okmányban magát 
határozottan Ladislaus presbyter de Chobad dyöcesis 
agriensis-nek nevezteti a nyilvários közjegyző által.1)

Kanonokságát bizonyára az szerezte meg neki, 
ki végrendeletében is kedves szolgájának nevezi őt, 
Zápolya István nádor.2) Általában azt látjuk, hogy a 
Zápolyaiak majdnem minden nemes szolgájukat egy
házi javadalommal is igyekeztek ellátni, hogy ezáltal 
több jövedelmet biztosítsanak számukra; azért lett az 
egyik préposttá, a másik itt, a harmadik ott, majd őr
kanonokká, majd olvasó kanonokká, kik még későbben 
is szerettek ezen czímmel élni. Mekcseynél láttuk, hogy 
így volt; Gatályi László szintén még holta után is mint 
őrkanonok említtetik; Szemercseny Kristóf, Szepesnek 
1505— 1518. volt alispánja, mint olvasókanonok sze
repel. Csobády szintén élvezte ama szerencsét s csak 
1505 után tűnik fel mint felszentelt pap. Különösen 
pedig a káptalani méltóságokra hajhásztak, mivel a 
mesterkanonoksággal rendesen több munka s keve
sebb jövedelem járt, valamint tanításra való képesség 
is kellett, ezt pedig a hadfiak nem mindegyike akarta 
megszerezni.8)

‘) lb. Serin. 9, fasc. 6, nr. 16: „Nobili Ladislao de Chobad ac Cus
todi et Canonico Scepus* stb.

·) Wagner I., 151.
*) Csobády Pál nevfí választott bíró szerepel 1546-ban Sárosmegyében.
Szép. Tört. Tár*, mill, kiadv. IV. köt. 9
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Alig lett azonban reménye Lászlónak Mekcseyvel 
szemben, már félni kezdett Horváth Jánostól, kiről 
híre járt, hogy már pápai levele is vagyon a prépost- 
ságra. Vigasztalja őt e tekintetben is Balás mester 
az említett levélben s biztatja azzal, hogy még a jö
vedelemben sem fog csorbát szenvedni, mert hosszú 
kínjának kell hogy jutalma legyen és felhők mögől 
tűnik fel a sugárzó nap. Jövedelemre bizonyára volt 
szüksége, mert ha a leleményes eszű Bakács alig 
győzte a kiadásait, Lászlóért sem járt ingyen a sok 
ügynök és gyorsposta. Sőt maga is volt külföldön, 
mert halála után, midőn már Horváth János volt pré
post és ennek atyja Horváth Mihály, richnói várpa
rancsnok kezelte a prépostság jövedelmét, 250 arany 
forintnyi igényt támasztott lapispataki Segney Miklós 
szepesi és tokaji várkapitány, ki azt Lengyelhonba 
(talán Boroszlóba r) küldötte volt Csobády után. És 
Zápolya János oda is ítélte neki.1)

Egy 1505 táján adott levélből, melyet egy bűn
bánó rokona, névszerint Rákóczy Gábor ír Csobády- 
hoz Ungh vagy Beregmegyéből, azt kell úgy látszik 
következtetni, hogy már pap volt az említett eszten
dőben.8)

Pápai megerősíttetése alkalmával legelőször Var- 
kocs Kristóf, késmárki kapitány érdekében látjuk eljárni, 
kinek Svábfalvára vonatkozó okmányait tartja bizomány- *)

cf. Prot. 1522. Index quartus, föl, 23, a ; s későbben is mint prókátorok for
dáinak elő Csobádyak.

*) Prot. 1510, föl. 16, a. dto: 1511 fér, 5 post festum Conceptionis 
gloriosae Virginis, hol Zápolya már mint Illustrissimus Dominus Johannes de 
Zápolya, Vojvoda et Siculorum Comes szerepel. A Seghney-család különbözik 
a későbben előíordúlő kis seniei Sennyeitől, mely ma is a báró Sennyeiekben 
fenmaradt.

*) Szép. orsz. levélt. Serin. P., fasc. 10. nr. 52. E levél annyira el
mosódott, hogy alig lehet nehány szót kiolvasni belőle.
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ban s kit a káptalanban letéteményezett zálogösszeg 
felemelésére int.1)

Nemsokára reá hasonlóan jó dologban járt el, mi
dőn a Lapispataki és Rákóczi örökösöknek visszaadta 
azon somosi, magyarfalvi és uj falusi birtokrészleteket, 
melyeket reáhagyott volt Lapispataki Zsigmond Bor
bála nevű leánya.8)

Röviddel ezelőtt ugyanúgy viselkedett a káptalan
nal szemben Ragyolczy Miklósnak Anna nevű özvegye 
és Görgey Benedek kanonok testvére. Egy régibb 
nagylelkű asszonynak példáját követvén, Ragyolczon 
lévő birtokrészét a káptalannak engedte által.* * 3)

Hasonlót tett t. i. hat évvel azelőtt András öz- 
vegye és krompachi Edel Gáspár Orsolya nevű leánya, 
ki férjének elhalta után szintén visszaszereztette kolos- 
falvi húsz holdnyi birtokát a káptalanhoz, kinek ado
mányozásából bírta volt András.4) Ugyanazon 1509-ki 
év szeptember havában tették le Berzeviczy Jánosnak 
örökösei 216 frtnyi régi adósságukat, mire a káptalan 
Hunfalván stb. visszaadta bírtokrészleteiket.5 * *)

Kápolna-gróf. Nagyobb fény derengett azonban 
a káptalanra s prépostjára az 1510-ki év első napjai
ban, midőn Hedvig fiaival egyetemben a szepesi vár
ban tartózkodván a Zápolya-kápolna javadalmazásához 
fogott és a káptalanban egészen új méltóságot létesí
tett: grófot teremtett t. i. kinek czímét még későbbi 
püspökök is viselték. Talán épen a királyi kápolnák

·) Prot. 1510, föl. 66, b. és föl. 68 b. dto.: 1509.
*) Ib. föl. 77, b. Ezen borbála Rákóczy Mihály neje volt.
*) lb. föl. 86, a.
4) Ib. föl. 117, d, első oldal. Ezen Edel (nemes) nevű családtól vette

úgy látszik nevét a krompachi nemesi szer (series nobilium), valamint a Na*
messzke-szó is, melylyel kolosfalva területe sokszor jelőlteték.

») Ib. föl. 20, b.
9*
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mintája lebegett szeme előtt midőn azt határozta, hogy 
a szepesiben is egy igazgatón kívül hat káplán mű
ködjék, kik a meghatározott napokon misét szolgáltas
sanak, a család halálozási napjain pedig a halottakért 
való egész zsolozsmát mondják el úgy mint ez a bre
viáriumokban található. Köteleztetik azonkívül az igaz
gató négy énekes fiú tartására, kik naponként a zsol
tárokat elmondandják.1) Jellemző a káptalanra nézve az 
is, hogy mindennap összegyűltek — mondja Hedvig — 
a zsolozsmák elmondására és minden vasár- (és ünnep) 
napon pedig énekeltettek szt. misét a hívő nép ájta- 
tosságára. Az igazgató mindig a káptalan tagjai közül 
választandó, kit a prépost vagy helyettese, ha hivatá
sát nem teljesítené vagy erkölcstelen, paphoz nem illő 
életet élne, minden pillanatban elmozdíthat. A káplá- 
nyok életére az igazgató vigyáz, kiket bűnös, megbot
ránkoztató viseletökért az egyházi törvények szigora 
szerint sújthat. Lakásul rendeli ezen igazgató számára 
az általa régebben felépített kőházat, mely körűi rövid 
idő múlva kerteket fog rendezni.8) A kápolna s sze
mélyzetének fentartására hagyja Somogyot (ma So- 
modi, Abaúj-Torna-megyében), az ott létező vámsorom
póval s minden más hozzátartozóval, az egész Kolbach 
(a szepesi vár alatt) községet, valamint a zempléni 
Kisfalud és Szeghiben lévő bírtokrészleteit.8) * *)

') Nem vallana az a káptalani énekiskolára?
*) E ház az okiratokban Codria-nak neveztetik. A középkori iskolák 

tanulói vidék szerint együtt laktak alapítványi házakban, melyek mindegyike, 
ha nehány tanár is benlakott, bursa neve alatt ismeretes. Így volt az külö
nösen Francziaországban- Némethonban és nálunk Coderia-nak nevezték az 
ilyen közös házat. A káptalani Codria tehát a káptalani iskola tanulóinak 
lakhelye volt. (cf. Dr. Anton Mayer Buchdruckergeschichte, llécs, 1883. I. köt. 
föl. 111. jegyzet 131.)

8) Szép. kápt. levélt. Serin. 2. fasc. 5, nr. 1, hol hat ezen kápolnára 
vonatkozó s később még idézendő okmány találtalik. cf. Wagner I., 359 stb.,



133

A kanonokok és a kápolna papi személyzete együtt 
véve képezik ezentúl az úgynevezett zsolozsmái 
kart, míg a káptalan maga, a kisebb kart képviselte. 
A kanonoki templomi székekhez hasonlókkal látták el 
a Zápolyák a kápolnát is.1)

Hedvignek alapító levelén azonban 1511-iki ápril 
19-én változtatott János bibornok s pápai követ, ki 
Mária Nostráról adott megerősítő okmányában szoro
sabb összeköttetésbe hozza a kápolnát az esztergomi 
érsekkel, miáltal a szepesi prépostnál hatalmasabb párt
fogót és védelmezőt biztosított számára. Könnyített 
egyszersmind a terheken is, mi nagy bölcsességére vall. 
Az érsek nevezendi ki az igazgatót, ki a főmegyei zsi
natban résztvenni tartozik mindenkor. Az érsektől függ 
a végrendelet megerősítése is; függésének jeléül pedig 
fizet az igazgató évenkint három aranyat, hanem a 
káplánok végrendeletei fölött ő dönt. Mivel továbbá 
az ilyen épület kellő fentartása nagy költséggel szokott 
járni, ez pedig az igazgatók lelkét terheli, azért törül 
a káplánokból hármat és elegendőnek tartja, ha az 
igazgató negyedmagával teljesítendi majd kötelességeit. 
Viselendik a Comites Capellae Corporis Christi azaz 
az Úrteste kápolnájának grófi czímét.2)

így sikerűit tehát Hedvignek és fiainak megte
remteni az első grófot, ki talán Zápolya János udva
rában nagy szerepre lett volna hivatva, hogyha a go
nosz körülmények s hazánk későbbi kétségbeejtő hely
zete állandó rendes udvartartást és székhelyet engedtek *)

hol az alapító levél igen hibás és hiányos; és Topographia Magni Regni Hun
gáriáé, Viennae, 1750, Γ<»1. 450, hol ezen kápolna neve tévesen a pórlázadás 
hagyományaival hozatik kapcsolatba.

*) 1b. Serín. 4, fasc. 2. nr. 17, hol Szemercseny Kristóf olvasó kano
nok még idézendő végrendeletében említtetnek.

*) Wagner, 1., 364 stb.



134

volna. Magának Hedvignek öröme végtelen lehetett, 
mert ugyanazon januárius hó közepe táján Késmárkon 
való létében újra jótétemény nyel halmozta el a káp
talant mivel — mondja — szorgalommal végzik a 
kápolnában való isteni tiszteletet. Visszaadja legelőször 
is a Margitha Theleke (Margittelke, ma Margyczanka 
a kolbachi erdő mögött) felét a káptalannak, mely 
hozzá való bírtokjogát határozottan világos okmányok
kal bebizonyította előtte; visszaadja, mivel a saját és 
elődjeinek várhivatalnokai jogtalanul és erőszakkal vet
ték el a káptalantól.1) Azonkívül felmenti a káptalant 
azon hat forintnyi auridatum fizetésétől, melyet eddig 
az aranyosi jószágért letenni volt kénytelen.8)

Alsó-Szálok. Szaporodott ugyanazon 1510-ik év
ben a káptalannak bírtokállománya Alsó-Szálokkal, me
lyet ma is magáénak nevezhet. Már 1478-ban hal
lottuk, hogy Tárczay Tamás örök végrendeleten és 
400 aranyforinton átengedte az említett községnek 
egyik felét; hasonlóképen cselekedett most Semsey 
Mátyás, ki maga és rokonai nevében szintén 400 arany
forinton és szt.-mise czímén adta által Száloknak má
sodik felét.3) Gondoskodott arról is, hogy a káptalan, 
ha esetleg Szálok birtokába nem vezettethetné be ma
gát, Nyason és Ardón (ma Nyárs-Ardó) kárpótlást nyer
hessen. Ulászló még ugyanazon évben megparancsolta 
a jászói konventnek a káptalan bevezetését és így a 
kárpótlásra nem volt szüksége. *)

*) Prot. 1510. föl. 18 a. b. Ma is a vár birtokai között van. 
a) Az auridatum hadi-adó volt. Azon nemesek fizették, kik magukat 

szegénységük miatt a hadra nem szerelhették fel. Fizették rendesen a főispánnak, 
ki helyettök állított ki embert. így tette volt Zápolya István nádor a mar- 
csal falvi nemesekkel. Az aranyos szintén olyan nemesektől jutott a káptalan 
birtokába, azért maradt rajta az Auridatum is.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 8. fase. 1, nr. 4; cf. nr. 5 és 6.
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László prépostnak nevével még kétszer találko
zunk ezen esztendőben. Először júniusban, mikor a 
Budaméri Katha által neki hagyományozott birtokot át
engedi a nagymihályi Eödenfy családnak; ’) másodszor 
szeptember 8-án, hol a neki zálogba adott Harasztot 
100 írton tovább adja saját olvasó kanonokjának, sze
pesi alispánnak, szepesi, regéczi, tályai, tokaji kapitány
nak az ismert Szemercseny Kristófnak.2) Ugyanazon 
év végeztével a halottak között volt 3)

Káptalani jegyzőkönyvek. Még egy ténynek dicső 
sugárait viseli magán ez évnek homloka; akkor hozta 
be a szepesi káptalan az úgynevezett protocollumokat 
vagyis azon vaskos, hatalmas könyveket, melyekbe 
ezentúl majdnem minden, a káptalan kezein át ment 
iratot jegyeztek.4) Negyedfél századon át azaz 1499- 
től egészen 1848-ig azoknak lapjain találkozunk majd
nem egész Magyarhonnak főúri és nemesi családjaival; 
sőt a XVI. és XVII., vagyis történelmünk legválságo
sabb két századában majdnem egyedüli hely volt a 
káptalan, melyben biztosan intézkedni lehetett. És 
midőn állami életünk Pozsony és Eperjes között moz
gott, midőn nádor, országbírák, királyi helytartók e két 
város között jártak fel s alá, rendes útjok a káptalan 
mellett vezetett el. Sokszor kellett ugyan menekülnie 
a káptalannak, de az irattárt és a nagyszámú, (vagy 
ötven) jegyzőkönyveket mindig megmentette; sok ka
nonok hagyta ott életét, birtokaik egymásután el
vesztek, az isteni tisztelet és a templomi szolgálat néha

*) Prot. 1610, fül. 6, b.
*) Ib. föl. 7, b.
*) Wagner, III., 73 stb. Itteni adataink szerint kiegészítendő.
4) Az első okirat: 1499, feria 2 ante festum Johannis Baptistae; és az 

első valló: Nobilis Domina Margaretha relicta Stephani de Tharkew. Protz 
1510 fol. 1, a.
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már-már szűnő félben volt, de azért a reájok nézve 
csekély haszonnal járó s egyedül az országnak elő
nyére váló okmányokat mindig igyekeztek fentartani. 
És a hála? . . .

1510-ben szedték tehát könyvbe az első vallo
mást, szerződési, kifogásoló, bevezető, adományozási stb. 
ilyen íveket,és azért viseli az első jegyzőkönyv az
1510-diki évszámot. A második 1522-ből, a harmadik 
1550-ből való, s így tovább egészen a legújabb időkig. 
A jegyzőkönyvekben foglalt dolgok lajstromba szedése, 
az úgynevezett registratio azonban csak későbben tör
tént meg és megfordított rendben haladott elé, úgy, 
hogy az újabb protocollumok tartalomjegyzéke hama
rább elkészült, a régiebbeké későbben. A legrégibb 
1510-iki az 1699-iki évszámot viseli magán. A legtöbb 
protocollum régi énekes könyv hártyáiba van kötve, 
melyeken a hajdani énekjegyek (neumák) még most 
is láthatók.1)

László prépost még alig csukta le szemét s palo- 
csai Horváth Mihály már saját fia, János érdekében 
dolgozott. A Balás mester által említett veszprémi 
püspökség Beriszló Péteré lön2) s így Mihály kényte
len volt megelégedni a szepesi prépostsággal, melyet a 
Zápolya-család utoljára adományozott, mivel az 1518-iki 
törvényczikk minden ily jogot visszavett az egyesektől 
s újra a királyi méltóság jogköréhez csatolta.* *)

János prépost. Kissevithi, későbben kakas-lomniczi 
Horváth János (1511—1544), Mihálynak első nejétől

*) Prot. 1510, föl. 62 b: »Hucusque finita Registratio in Vigilia S. Ja
cobi Apostoli* és egészen lent a balszegletben: 1699.

*) Beriszló Péter, sz. Lórincz prépostja, 1504. deczemb. 17-én mint 
Ulászló király követe szerepel a velenczei köztársaságnál. (Pastor, 111., föl. 
855, Nr. 83.)

·) 1518. Decret. II., §. 15.
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való fia,1) tehetségei s családi Összeköttetéseinél fogva a 
prépostságnak a bekövetkezendő legválságosabb idők
ben valódi támasza, dísze és megmentője lehetett volna; 
szenvedélyei, erkölcstelen élete és részegségre való haj
lamai következtében azonban annak megrontója lön. 
Megbontotta azon szívélyes viszonyt, mely eddig a 
prépost s papjai között létezett s teremtette azon fonák 
helyzetet, melynél fogva a papok minden későbbi pré
postban csak pénzöknek elorzóját s szabadalmaik el
nyomóját látták.*) Eltűnt a bizalom s a papság titko
lódzáshoz folyamodott, melynek leple alatt lassanként 
mindenféle bűnök kezdtek közöttök lábra kapni. Eleinte 
harczolt még a prépostnak szenvedélyei ellen s Önér
zettel tartotta fen a papi becsület tekintélyét, de a 
jobb erők kidöltével és a kürűlöttök levő gonosz viszo
nyok torlódásával megbénult karjok, lankadott buzgal- 
mok s a vallás és erkölcsiség természetkényszerítette 
szóvivői annyira sülyedtek, hogy nem restelték szolgá
lójukat, bűneik eddigi titkos részesét, nyilvános házas
társsá emelni. Nagy része volt mindazokban János 
prépostnak, ki annyi század után elseje és egyedűlije 
lett azoknak, kik könnyelműen szegték meg préposti 
esküjöket.8) Vájjon pap volt-e ő, a sok forrás daczára 
sem sikerűit tisztába hoznunk, sőt végrendelete a csa
ládjának későbbi állása inkább arra mutat, hogy soha
sem szenteltette magát, legalább nem találjuk annak 
nyomát, hacsak 1519-ben Rómában való tartózkodása

1) Prot. 1522, Index I. föl. 101 a: és Index IV., föl. 51 a, hol Bar
nabás, György, Kristóf, János, László, Margit mint Mihály és Kalha gyermekei 
szerepelnek, kiket János prépost csak carnales és nem uterini névvel illet, mi 
egy atyjokra, de külön anyára vall.

*) * Johannes Horvath . . . deditas luxuriae et crapulae (részegeske· 
dés) . . .*. Lőcsei krónika ad Annum 1536.

*) 1. fejebb a 10. lapon.



138

alkalmával nem vette fel a magasabb egyházi rendet, 
miről azonban egyelőre kételkednünk szabad. Egyébiránt 
szerencséje az, ha nem volt felszentelt pap, mert bűnei 
enyhébb megítélés alá esnek. Legnagyobb veszély a 
prépostságra akkor az lenne, hogy hamarább nem vált 
meg tőle s érdemesebbnek nem adott helyt, kinek a 
fenyegető bajt talán fentartania vagy legalább enyhí
tenie sikerűit volna.

Bakács érsek sohasem nézte jó szemmel és azért 
első teendője volt a prépostsági jogokat tökéletesen 
megsemmisíteni. Már 1505-ben, mint hallottuk, vissza
utasította a gyermeket, kit aztán Hedvig állítólag Ró
mába küldött volna további kiképeztetés végett, míg 
atyja Mihály kezelte a prépostság jövedelmét.1) 1509. 
novemberben (die dominica aute Briccii) még tréfás 
nevén ismeretes a Zápolyák embereinek családi körében, 
de 1511-iki február 3-a után már a nagynevű szepesi 
prépostság birtokosa, kit az érsek a sok unszolásra 
ugyan megerősített, kitől azonban mind ama jogokat, 
melyekkel egykor IV. Sixtus pápa Gáspár prépostot 
felruházta volt;2) megvonta vagyis inkább Rómában való 
léte alatt reábírta az újonnan megválasztott X. Leo 
pápát3) hogy az elődjei által adott kitüntetéseket vonja 
vissza, mit ez valóban meg is tett, mert 1513-iki má
jus 6-án megjelent a pápai bulla, mely Bakács kivá- 
natának tesz eleget4) *)

') Wagner III., 74. Ezt azonban megdöntik fentebb, Mekcsey idejéből 
adott okmányaink melyek szerint 1509-ik május 1-jén még Benedek kanonok, 
mint Mekcsey factora kezelte a jövedelmet.

*) 1. fejebb a 101. lapon. Az 1667. Protocoll. 361, a, s . következő lap
jain a lomniczi Horváth-család több okmánya olvasható, melyek sejtenünk en
gedik, hogy János nem volt pap. (cf. Wagner II., föl. 191. és 200, hol De- 
rencsényi még 1527. deczemb. 13-án sem nevezi Jánost nak.)

*) Timon, Purpura Pannonica, Tyrnaviae, 1736, föl. 30.
4) Wagner, I«, 866 stb.
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János prépost azonban nem nyugodott oly hamar 
bele az érsek akaratába, hanem felebb vitte ügyét s 
mintha csak az érsek ítéletéről volna szó Miklós bo
roszlói pap s harhovi plébános mint prókátora által 
egyenesen a római szentszékhez fordult.1)

Kedvezett Jánosnak a szerencse, annál is inkább 
mivel Bakács tekintélye a szerencsétlen pórlázadás kö
vetkeztében megingott, Zápolya Jánosé pedig nemcsak 
itthon, hanem a szt. szék előtt is emelkedett, mivel a 
törökök ellen új hadvezért reménylettek találni benne. 
S így alkalmasint ennek köszönhető, hogy X. Leo pápa 
1515-iki jul. 11-én adott új bullájában a régi előjogo
kat mind megerősítette.8) Zápolyának csillaga egyálta
lában feltünedezni látszott, mert nővére Borbála röviddel 
azelőtt a lengyel királyhoz ment férjhez, minek követ
keztében nem megvetendő fény áradott át családjára 
is;3) ő maga pedig ha 1515-ben Zsarnónál meg nem 
veretik a török által, talán megnyerte volna Ulászló 
leányának kezét.4)

János prépost itteni uralmát pénzkölcsönzésen kezdte, 
melylyel a prépostságért járó utakat és a megerősítést 
volt kénytelen megfizetni. Már 1512-iki húsvétkor száz 
arany forintot vesz fel a káptalantól, melyekért a schav- 
niki apát, valamint Nagy-Szálok és Strázsa dézsmáját, *)

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 11, fasc. 6. nr. 108, hol az alig olvasható 
okmányban sem a hely nincs kitéve, hol szerkesztve lón, sem az nincs meg
mondva vájjon az említett Harhow a szepesi Görgő-e, vagy valamely sziléziai 
helység.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 11, fasc. 5, nr. 74, hol 1616-iki ápril 10-én 
az iteni közjegyző előtt bematatja János litteras Apostolicas . . . sub . . . bulla 
plumbea In Cordula Canapis Rubre et glauci (sic! szürkéskék) colore impen
dens vel impendencia more Romane Curie Bullatas sanas et Integras stb. cf, 
Wagner I., 369 stb., hol a pápai biztosok is emlíitetnek.

») Wagner I., 162 stb.
*) lb. III., 36.
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mely a préposti asztalhoz tartozott, elzálogosította neki.1) 
Hasonlóképen kénytelen arany és ezüst tárgyait azon 
75 forintért, melyet Olaszi István mestertől, Bakács tit
kárától vett kölcsön, a káptalan bizományába adni úgy, 
hogy ha decz. 6-áig a megkívánt összeget Káposztafalvi 
András sógorának, Istvánnak vagy Zsófia nevű nővéré
nek kezeibe le nem tenné, a lőcsei bíró veszi át a 
tárgyakat és azokat Esztergomba küldi.* ·))

A káptalan maga, mely pénzt képes volt előle
gezni, 1513-ban újra növelte birtokát, midőn aranyosi 
Jánosnak és Bryszthel János özvegyének bírtokrészleteit 
megszerezte s magát Ulászló király levelével a jászói 
kon vent által bevezettette.3)

Két évvel reá azaz 1515 deczemb. 29-én a híres 
Máriássy István volt sárosi várnagy és szepesi kapitány, 
a Zápolya-család meghitt embere gondoskodott a káp
talanról, midőn két ezüst gyertya tartóját az olvasó 
kanonoknak hagyományozta.4)

Liptói prépostság. 1517-iki januárius 18-án újra a 
vallási jámborság nagyszerű nyilvánulásával találkozunk, 
midőn is liptói nagy-olaszi György összes vagyonával 
Boldogasszonyfalván a vértanúi négy szt. szűz, úgy
mint Katalin, Borbála, Margit és Dorottya iránti tisz

*) Prot. 1610, föl. 14. a.
>) Ib. fül 19, a.
·) Szép. kápl. levélt. Serin. 9, fasc. 7, nr. 49. Megerősíti benne jure 

regio 1698-iki augusztus 28-án I. Lipót király, ki oly szépen mondja, hogy 
a káptalanok non solum Dei omnipotentis Gloriam, Cultumqne ac Spiritu
ale Ministerium curantia, verum etiam plurimas ipsi Regno Hungáriáé, Ejus 
demque Incolis proficuas functiones obeuntia, mert valóban 1231 óta, midőn 
II. Endre az ország kivánatára a megbízhatlan világi hivatalnokok iratainak 
törvényességét a káptalanok pecsétjétől tette függővé, csakis az ország érde
kében működtek azok.

*) Prot. 1522, Index II., föl. 39 b. és 40 a. Az abban előfordűló el
avult Gakws szót megtaláltuk 1614-ben, hol gyakni igealakban fordűl elő és 
annyit jelent mint döfni. Gyakos tehát =  gyflok.
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teleiből ama nagyhírű altariát alapítja, mely későbben 
prépostság czímén I. Lipót király beleegyezésével a 
szepesi káptalan egyik kanonokjárói a másikra szállott. 
Gyermektelen lévén, mondja György, tudván hogy ide
genek nem nagyon törődnének lelkem üdvével és azért 
saját és meghalt szüleim nyugalmára való tekintettel 
végrendelkeztem a szentegyház iránti szeretetből és 
javára.1)

Szemercseny K ristóf végrendelete. Szint azon sze'nt- 
egyház iránti tiszteletből végrendelkezett 1518-iki ham- 
vazó szerda utáni csötörtökön (febr 18.) a híres Sze
mercseny Kristóf olvasókanonok, ki mint láttuk egész 
életét a Zápolyaiak szolgálatában töltötte. Sikerűit is 
neki rendkívül sok vagyont összeszereznie, melyet ré
szint családjának részint a káptalannak hagyott. Álta
lában azt látjuk, hogy az akkori időkben különösen 
két osztály tudott vagyont szerezni, a nagy urak és 
azok hivatalnokai, mivel csak azoknak állt rendelke
zésökre az ahhoz megkivántató pénz. Miután az al
sóbb nemesség a sok háború alatt nagyon elszegé
nyedett, úgy hogy személyes szolgálatát Mátyás ide
jében és az utána következő korban aranynyal volt 
kénytelen megváltani, sokszor történt, hogy még a 
megváltáshoz szükséges pénzt is ezen hivatalnokok 
fizették meg egyik vagy másik helyett s ezen a réven 
néhány év múlva a bírtokrészletek is övéik lettek. 
Hogy az elszegényedettek rossz szemmel nézték bir
tokaik megváltóit, mutatja az 1514-iki 34. törvény- 
czikk, mely több megyének nemeseit gyanúba veszi, 
mintha részök lett volna a pórlázadásban.2) Az arra *)

*) Prot. 1510, föl. 101, a ; és Protoc. Bethlen. 1618, föl. 400, a. b, 
hol in profesto s. Priscae azaz jan. 17-e áll. Ma a beszterczebányai káptalan 
tulajdona.

*) 1514. Decret. VII., art 34
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való hajlam nem hiányzott bennök, mint azt egy itteni 
okmányunk mutatja, melyben a volt Mekcsey prépost 
s társai gömör-giczei Albertnek és Jekelfalussy Lénáról· 
nak birtokait azért kapják a királytól, mivel ezen két 
ember épen az országgyűlés alatt éjnek idején Balogy 
Pál házába tör és onnan ezüstös kardot elvisz, azután 
pedig a szt. Péterről nevezett pesti kiskapu előtt valami 
Szekeres András nevű embert kocsijától megfoszt.1) A 
nagy urak hivatalnokai meggazdagodtak tehát s azok 
nemesebbjei aztán az egyházról sem feledkeztek meg, 
mint azt Szemercseny végrendelete mutatja.

A káptalan azonban úgy találta, hogy az abból 
reá háramlandó haszon nem áll arányban az elválla
landó terhekkel és azért nem akarta elfogadni a vég
rendeletet. Két éven át folytak e miatt a tanácsko
zások, míg végre a rokonok a végrehajtók kérelmére 
a következőkben állapodtak meg.2) Minden esztendő
ben hamvazó szerda utáni csötörtökön délután szokott 
kör?nenetben bevonulnak az itt székelő kanonokok a 
Zápolya-kápolnába, hogy ott a hallottakérti vecsernyét 
élvégezzék. Pénteken réggel a rendes káptalani mise 
előtt elvégzik majd a hallottakérti többi zsolozsmákat 
a fekete misével egyetemben. Azonkívül tartani fog 
a káptalan egy jó nevű és erkölcsös életű papot, ki 
á kápolnában lévő szt. Magdolna oltárán naponként 
elvégzi szt. miséjét még pedig a nyári hónapokban a 
korai harangozás előtt, hogy a hivők, kik munkájok 
kezdete előtt szt. misét szeretnek hallgatni, ott jelen 
lehessenek; télen maga választhatja magának az arra *)

‘) Szép orsz. levélt. Serín. 5. Introd, Scep föl. 2, nr 29.
*) E végrendelet nagyon érdekes módon mutatja be a káptalant, és a 

Zápolya-kápolnát. Előfordul benne még mint a káptalan tulajdona Olsowycza 
latter Petersdorff.
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való időt. Engedelmességet fogad a prépostnak és káp
talaninak. Ha pedig érdemei következtében kanono
koknak választatnék az illető, azonnal elveszíti ezéii 
altáriát. Azonkívül a kápolna káplánjáéval mindén csü
törtökön az oltári szentségről nevezett misét mondatja 
el a káptalan. Hogy továbbá az említett altarista a 
szeplőtelen Szűz és szt. Magdolna tiszteletét annál 
fényesebben végezhesse, átadnak a végrehajtók egy 
színaranyból szőtt miseruhát, mely kereszttel és drága 
gyöngyökkel van díszítve, át egy kelyhet paténával, 
egy békecsók keresztet (pecificale) és két ezüst gyer
tyatartót azonkívül a kápolnában lévő átló székek 
(sta.Ua.) díszítésére öt ú j szőnyeget})

Ezen intézkedés három példányban állíttatik ki, 
melyek egyike a préposti irattárba által teendő, másika 
az egri vagy váradi káptalanba, harmadika pedig a 
rokonok kezében marad.2)

Az ezen végrendeletben hagyományozott birtokok 
gyanánt előszámlálja Henkel János 1522-ben Kassai 
Péter jászói prépost és konventje előtt Görgőt, Gew- 
belfalvát (későbben Gublócz, ma Buglócz), Körtvélyest, 
Grancsot, Petróczot, Ragyolczot, Brutóczot és Szent- *)

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 4, fasc. 2. nr. 17. Az állószékek és a sző
nyegek talán azok, melyek ma a káptalan használatára szolgálnak. — Mint 
végrehajtók szerepelnek: Henkel János lőcsei plébános, Szenliványi Bern át iiptó- 
szentmiklósi plébános és kanonokok, Pannonius (csalóközi Sutha) Mihály artium, 
liberalium et Medicinae Doctor, Szentmarjai Benedek, Hedvignek két titkára. 
— Ezen Sutha Mihály később szepesi második várnagy és jablonczai Holy 
Mátyás nevfi apósa után szepesi alispán. György nevű fia kis-lomniczi Sutha 
czímen 1563-iki deczemb. 31 én szintén szepesi alispán (Prot. 1562 nr. IV., 
Index 11, föl. 65 a. és föl. 71. a, b.) - -  Wagner III. 243 ezen alispánt 
nem ismeri.

*} A káptalani levéltárban szerencsére megmaradt a fogalmazvány. Szé- 
inercseny meghalt 1517-iki szt. Mihály és 1518-iki febr. 22-e között. Az évi 
misenap sejteti velünk, hogy hamvazó szerda után történt a halála. Prot. 1510, 
föl. 102 a; és fül. 94 a, 95 b.
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Györgyöt (ma Orlovecz), valamint egész Vitkóczot mal
mostul egyetemben.1) És valóban 1524 novemberben 
megparancsolja Lajos király a jászói konventnek a 
bevezetést, melyet végre is hajtottak, csakhogy a fent- 
említetteken kívül még az abaúji Sádan (ma Zsadány) 
is előfordul, mint Szemercseny által szerzett bírtok.8) 
Bevezettetik a káptalan Zsadányba 1525 Pál fordulása 
után, továbbá a petróczi részletbe; ugyanazon nap utáni 
csütörtökön Vitkfalvára és a körtvélyesi részletbe, pén
teken a görgői és répási részletbe stb.* * 3)

Ugyanazon 1518-ik évben felmenti Hedvig a káp
talant az országgyűlés által kivetett dica fizetése alól,4) 
melyet csak az 1519. szeptemb. 6-án adott pápai breve 
után fizetett a papság.5)

Gánfalvai kurta. Szemercsenyhez hasonlóan mu
tatták mások is a vallás iránti tiszteletet és halhatat
lan lelkök iránti gondjokat, mely ámbátor a káptalant 
nem érintette, mégis jeléül szolgál annak, hogy míg 
Németországban már a szent mise elleni harczok dü
höngtek és a halottakérti ima és áldozat ördögi talál
mánynak lettek híresztelve, nálunk még mindig dívott 
a vallási jámborság és azon ártatlan hit, hogy a meg
holt szülők és rokonokért imádkozni semmi gonoszát 
nem rejt magában mindaddig, míg a túlvilági élet esz
ményképe lerontva nincsen. így találjuk, hogy 1519. 
augusztusban a lőcsei Kapesdorfer Jakab, Pál és két

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 4, fasc. 2, nr. 18.
*) Sád és a képző adnak Sádanyt. Zzadány csak romlott. Ezt Horváth 

János idegenítette el a káptalantól, mert később családjának birtoka gyanánt 
szerepel.

·) Ib. nr. 17.
4)  lb. Serin. 1, fasc. 2, nr. 24.
*) Wagner, II., 198 stb.
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János nevű fiai nevében egész ganfalvi curiáját a lőcsei 
plébániai templomnak hagyta.1)

A prépost maga ezen évben nem volt itthon, mert 
atyjának nyugtáján, melyet a rendenkívűli székpénz be
szolgáltatásáról kiállított, azt olvassuk, hogy szt. Márton 
nap előtt még Rómában tartózkodott,* 2 *) honnan csak 
1520 Boldogasszony napja táján tért vissza.8) Alig vett 
tehát részt Bakács érseknek, a Zápolyai nagyzások és 
saját törekvései lenyügzőjének júniusban történt teme
tésében, de még a következő év első hónapjaiban elő
fordult itteni ünnepélyeken sem látjuk feltűnő szerepet 
játszani. 1521. ápril 16-án meghalt ugyanis a tren- 
cséni várban Zápolya Hedvig, kinek koporsóját május 
1-én nagy kísérettel a Szepességen keresztül a szt. 
Márton egyháza felé hozták. Egyebeken kívül fia György 
és a temetést végzendő Podmaniczky István nyitrai 
püspök követték a nagyszerű asszony földi maradvá
nyait.4) Május 12-ig tartottak az előkészületek s csak 
aznap tették le vagy negyven pap és szerzetes s meg- 
számlálhatlan más nép jelenlétében a kápolnában lévő 
sírba.5 * *) Egy hónappal később újra megtelt a káptalan 
felesszámú papsággal, mert a prépost megtartotta az

I) Prot. 1610, föl. 108, a.
») Wagner II. 191.
*) Matricula Moleriana, föl. 10. Ezen érdekes kéziratról bővebben sző· 

lünk lejebb. Írjuk pedig Moler, nem Mollernek, mert ezen Moler név több
szöri előfordúlta azt sejteti velünk, hogy annyit jelent mint a mai Maler =  
pictor, képíró, festő. cf. Prot. 1722, Ind. I., föl. 37 a., hol Bernhardus Moler 
lőcsei polgár él.

4) Ismert történeti dolog, hogy a XVI. század püspökeinek legkeve
sebbje tudománya és egyházi működése folytán emeltetett püspöki székre. Leg
nagyobb részök családi összeköttetéseinek köszönhette e nagy méltóságot. Ilyen 
lehetett Podmaniczky is, ki 1513. febr. 2-án pap lett, febr. 6-án már püspök
nek szenteltetett, és csak április 17-én (Jubilate vasárnapján) tartotta papi
miséjét. (Knauz Nándor, A pozsonyi káptalan, kéziratai, 1870. 26. lap.)

ή  Wagner, II., 140.
Szép. Tört. Társ. mill, lciadv. IV. köt. 10
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ő idejebeli talán első zsinatot.1) Ezen az egyházi fe
gyelem és a papok erkölcsi életére nézve rendkívül 
fontos intézménynyel későbben akkor ijesztett rá a 
papságra, midőn pénzt akart kicsikarni tőlük, különben 
pedig a legnagyobb vétkeket nemcsak hogy elnézte, 
hanem még biztatott is azokra.

Nemsokára reá megingott egész Magyarhon, mi
dőn Szulejmán szultán a kereszténység egyik szemét 
mint Belgrádot nevezgette, hazánk testéből kiszakí
totta és pár hónap múlva huszonnégyezer katonával már 
Laibach körűi járt, hogy gyermeket és nőt, papot és 
világit tatári kegyetlenséggel pusztítson.2) A következő 
1522-ik esztendőben a kereszténység második szemét 
vájta ki, midőn Rhodust bevette, ámbátor a velenczei 
hajóraj Candia előtt horgonyzott és kevés fáradság
gal az egész török hajóhadat tengerbe sülyesztethette 
volna.3) De mint tavai a franczia király hada a német 
birodalmat megakadályozta abban, hogy hazánknak 
segélyére legyen, az idén a földközi tenger uralmára 
sóvárgó kapzsi Velencze épen úgy tétlenül nézte, mi
kép esik el a nyugati műveltség utolsó véd fala a durva 
barbarismus csapásai alatt.

Hazánk nyögött a fenyegető veszély súlya alatt, 
Lajos király fegyverre szólította a nemességet, az or- 
szággyűlés treugát azaz a magánharczok félretevését 
parancsolta, de ez a Horváth családra úgy látszik nem 
nagyon hatott. Spicz Mihály, krakói polgár és a Hor- 
váthok nedeczi várának kapitánya Kaczinka (ma Kaez- 
vin) községre ront és a Soldos és Sváby családok bír-

*) Mat. Moler. föl. 12: 1521 dnca ante Johannis baptiste fuit Sinodus 
in ecclesia Sti martini. Jegyzőkönyvei még lappangnak.

*) Johannes Jaussen, Geschichte des deutschen Volkes. Freiburg, 1886, 
II. köt. 257 lapon.

3) lb 311. lapon.



147

tokain rabol,1) Mihály maga pedig Haraszton garáz
dálkodik,* 2 *) és midőn a királyi ember és a káptalan 
tagja Palocsára utána viszik a király kérdőre vonó le
velét, még be sem ereszti őket. A városok a nemesek 
szabadalmai iránti ellenszenvből szintén vonakodtak 
letenni a füstpénzt és az ipar utáni járadékokat, úgy 
hogy a királyi rovásszedők (dicatores) sokszor kegyet
lenséggel igyekeztek nehéz feladatukon lendíteni.8)

A káptalan ezen idők alatt törekedett birtokait 
fentartani. 1520-ban védte sárosi Saigon való jogát 
Bálpataki Annával szemben4) 1523-ban megint királyi 
levelet nyert, melyben Zápolya János az itteni birtokok 
megvédésére szóllíttatik fel5) 1524-ben megint Alsó-Szá- 
lokot tartotta meg Tárczay Miklós támadásaival szem
ben,6) míg ugyanezen évben Paulik Pál, váraljai pol
gárt s másokat szorított ki az Aranyos jogtalan hasz
nálatából.7)

A XXIV. testvérület. János prépost úgy látszik 
már akkor leginkább Lőcsén tartózkodott, mert mind 
a két lőcsei plébános, úgymint Henkel János és utódja 
Henkel Sebestyén egymásután helyetteseiként szere
pelnek.8) Közelebb volt ily módon azon -

*) Szép. orsz. levélt. Serin. Z, fasc. 3. nr. 12. cf. Wagner If., 182, hol 
Spicz százezereket hagy maga után.

*) Ib. Serín. G, fasc. 8, nr. 8; cf. Serin. V. fasc. 1. nr. 21.
*) Wagner, II., 142. De még ezen rovásszedők is hfitlenfil kezelték a 

pénzt, így pl. Tőke Kristóf, zólyomi várnagy és Thurzó Elek tárnokmesternek 
szedője, ki emiatt el is veszítette hivatalát, cf. Prot. 1522, Index I., föl. 39 a.

4) Szép. kápt. levélt. Serin. 2, fasc. 7, nr. 17.
s) Ib. Serin. 1, fasc. 1. nr. 18.
«) Ib. Serin. 2, fasc. 7, nr. 18.
T) Ib. Serín. 9, fasc. 7, nr. 52—54.
8) Mat. Moler. föl. 835 in fine; (cf. fejebb a 80. lapon) hol a plé

bánosok ellenzik a káptalanon kívül lakó helyetteseket. A prépostnak a káp
talanban való lakását nemcsak a papok követelték, hanem a pápai s királyi 
leíratok határozottan megparancsolták.

10*
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hoz, melyet a XXIV királyi község plébánosainak test
vériedéként már többször említettünk s mely nem 
egyszer karolta fel a plébánosok ügyeit a prépostokkal 
szemben. Mivel leggazdagabbak voltak és testvérüle- 
tök is a legrégibb, lassanként a többi hat testvérület 
szószólói s vezetői gyanánt kezdtek szerepelni. így 
történt, hogy a prépostság lefolyó dolgaiban lépten- 
nyomon találkozunk velők. Mi a társulat czélját illeti 
nem volt az egyéb, mint mit mai napon lelki gyakor
latoknak (exercitia spiritualia) szoktunk nevezni. Mint 
ma összejönnek az emberek, hogy három-öt vagy több 
napon által a vallásnak legszükségesebb tételei fölött 
komoly gondolkodással elmélkedjenek, értelműket a 
vallási dolgok összevetése által jobban élesítsék, szívó
két pedig a gyakorlati élet netán bekövetkezendő har- 
czaira megedzzék és a végén gyónás és áldozás által 
mintegy újakká alakuljanak: épen úgy jöttek össze már 
századokon által ezen testvérület tagjai, hogy ezáltal 
papi szeliemöket minden esztendőben megújítsák, a 
rossz hajlamokról egymást leszoktassák és a példás 
papi élet további folytatására serkentsék. Igaz, hogy 
nem voltak formaszerinti lelki gyakorlatok, de azoknak 
szellemét magokban rejtették. Még nem született volt 
az a nagy szt. mester, ki a világot rendszerinti lelki 
gyakorlatok mikénti tartására tanította. A társulat 
külső ügyeit, úgymint az összejövetel meghatározását, 
a gyűlésekben való hivatal-kiosztását, a gyűlés rendben 
tartását mindig egy tapasztalt tagtársukra bízták, kinek 
csupa jó akaratból mindenki engedelmeskedni tartozott. 
Az összejövetelek alkalmával nagyon egyszerűen éltek 
s csak a XVII. században szerepelnek főkiadás gyanánt 
a borpintek és lelki gyakorlat gyanánt a vallási dolgok 
fölötti veszekedések, mint azt későbben látandjuk.
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A milyen érdekes a testvéridet maga, ép olyan 
érdekesek és a régi közművelődési viszonyokra is fényt 
derítő czikkelyei, melyeknek némelyikéből ide igta- 
tunk csekély részletet.') Már az elsőbben olvassak, 
hogy csak jó hírű és életű plébános lehet a társulat 
tagja 2) A második megmondja, hogy az összejövetel 
napján három énekelt mise mondandó, melyek tartama 
alatt a jelenlévők égő viaszgyertyát tartanak kezökben. 
A harmadik után kihirdettetik a társulati búcsú és haza 
eresztetik a nép, mire egy közülök nem hosszú, de 
hasznos exhortatiót mond a többihez. Csak azután 
következnek a társulati ügyek, miket sobrio vultu kell 
ebéd előtt bevégezni. A harmadik czikk büntetés terhe 
alatt távolít el mindenkit a társulat asztalától, ki köz- 
zéjök nem tartozik. A negyedik csak négy ételt enged 
meg és azt mondja, hogy asztal fölött szt. olvasmány 
folyik, melyre hallgatagon figyelniük kell. Az ötödikben 
az otthoni élet módját határozzák meg, midőn azt mond
ják, hogy a szolgaszemélyzetnek külön lakóháza és háló
terme legyen.8) Egyházi ünnep alkalmával, mondja a 
hatodik, kizárandó az asztaltól minden komédiás, tán* * 
czos vagy tánczosnő, csepűrágó és jósló, csak egy-két 
ártatlan figellator (figle =  tréfa, bohóság) engedhető 
be. Ki nyerészkedő játékban vagy lófuttatáson csak 
egy uncziát is nyerne, annyival büntetendő, előírja a

·) Wagner, 1., 268, van az első kettő, a többit mint mondja, nem tudta 
kézre keríteni. Megtaláltuk a káptalani levéltárban. Az ,e‘ jegyzet alatt ma
gyarázza a második czikk közepében álló ,A* betűt. Ezen minden czikk végén 
előforduló betű csak az elkülönítő jel, mely szemlekapva valami fekvő nagy 
á-hoz hasonlít, de sem aranyat, sem ezüstöt nem jelent. — A fő csikkeknek 
magunk adtunk számot és evvel jelöljük.

*) cf. 7. czikk, hol a kóborlók kizáratnak.
*) 2. §. Item famuli per se domum habeant et cemeterium. Lásd fel

jebb a 9. lapon: épületek. Az itt említett czikkelyeket művünk első kiadása 
óta kiadta Hradszky József kanonok ár 1895-ben. de nem azon általunk em
lített kézirat után, mely a szepesi káptalan levéltárában őriztetik.
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nyolczadik, mert szeretet hiányára és kapzsiságra vall 
az, ha máson nyerészkedni akarna a papi becsület 
embere. Megbotránkoztató ez a világra nézve (Matth. 
XVili). Ki becstelenné lesz, folytatja igen komolyan a 
kilenczedik, először a három provisor által intendő, 
azután a társulat színe előtt feddendő és végre kizá
randó leszen, mert a társulat a gonoszságnak sem ápo
lója sem védpajzsa lenni nem akar. A meghalt tagok
ért mindenki szent misét és a hallottakért zsolozsmát 
elmondani tartozik, olvassuk a tizenegyedikben. Sőt 
temetésök után a szent Gergely-féle misékre lesz min
denkinek gondja, mert szent és üdvös gondolat imád
kozni az elhunytak lelki üdvéért (II. Maccab. 12). 
Azon ünnepeket fogják megszentelni, parancsolja a 
tizenharmadik, melyek a prépost úr megyei zsinatán 
előíratnak. Az esküben, melynek mintája oda van csa
tolva a czikkek végéhez, arra esküsznek egyebek között, 
hogy ezen szabályokon sohasem fognak változtatni.

így igyekeztek, mint látjuk, már 1298 óta a papi 
élet tiszteletre méltó voltát fentartani és azért nem 
csoda, hogy kegyszerei adásában az egyház sem fukar
kodott velők szemben. Kaptak számos búcsút és elő
jogot, így mindjárt 1302-ben Miklós pápai követ negy
ven napi búcsút engedett; és tíz napot, ha az oltári 
szentséget körűlhordják; 1309-ben Tamás érsek száz 
napot engedett és hozzá azon rendkívüli előjogot, hogy, 
ha konsekrált oltár nincsen, közönséges oltáron is miséz
hetnek. 1311-ben Gentilis követ újra kitünteti őket, 
és végre 1502-ben Péter pápai követ és későbbi vesz
prémi püspök.1)

Ezen társulat 1520-ban szintén rendes jegyző- *)
*) Mat. Moler. föl. 2, hol a későbbi Xylander oda írja, hogy Magna 

contuinelia in Christum azaz Krisztus nagy gyalázatára engedélyezte Miklós 
követ a búcsút, cf. Wagner, II., 190.
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könyvet alapított, mely folio-alakú vaskos kötet és 
összesen vagy 977 lapot számlál. Az írás az egyes 
seniorok ideje szerint változik. Megjegyzendő azonban, 
hogy a későbben készített tartalomjegyzék nem egyezik 
mindenütt az illető hely tartalmával, mert az első laj
stromozó az 1614-ben nagy szerepet játszó Xylander, 
saját nézeteit vitte be oda. Miután írása legjobban 
olvasható, az eddigi írók többnyire az ő jegyzetein 
indultak és Wagner könyve is sokat vett fel azokból. 
Így olvassuk pl. föl. 271 in margine Xylander betűivel: 
Contributio in oppressionem Lutheranorum azaz a luthe
ránusok elnyomására megkövetelt pénz, és ez van a 
tartalomjegyzékben is, holott a könyvben magában ez 
áll, hogy János prépost 1532-ben nedeczi várában épí
teni akarván, újra megsarczolta a testvéridet papjait.1) 
így van az még több helyen, mint a gondos figyelőnek 
feltűnhetik. Ezen könyv szolgáltatja tehát a XVI. szá
zad szepesi viszonyainak megitélhetésére a legtöbb 
adatot, melyek némelyike közművelődési szempontból 
is igen érdekes, így írja pl., hogy 1520-ban a Krakó- 
ból ide származott angol Cox Lénárt Lőcsén nagyszerű 
színdarabot játszatott el, minek következtében ugyan
oda iskolamesternek Ion szerződtetve a város által.2)

·) A kézirat czíme: Liber seu Registruin fraternitatis Venerabilium do
minorum vigintiquatuor plebanorum Regalium in Scepus in se continens re
cepta: data: Exposita, acta ac omnia facta eiusdem laudabilis fraternitatis or
dinatum per honorabilem dominum laurentium Hylbrandi de wogendroesszel 
pro tunc plebanum in Iglo et Seniorem fraternitatis Cum suis consenioribus 
videlicet domino Valentino venerabili viro plebano In Waralia. domino Andrea 
de odorino. domino Stephano de palmarum Ab anno dominicae Incarnacionis 
1520. Az tredeti példány Késmárkon található. Eoi. 4 ez áll; Liber iste con
tinet X. L. papiri faciunt LX denarios, pro introligacione de [di] domino 
Adam XXVIII denarios.

*) Coxo Laurato poete qui repraesentavit Comediam coram fratribus 
dedj 1 florenum in Auro. Mat Moler. fol. 8. Két esztendő múlva Kassára 
ment által. cf. Wagner, II., 140: novemb. 15-én.
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Ámbátor tehát a prépost nem tartózkodott szék
helyén, jogait mégis védelmezte, mert midőn Szathmáry 
György érsek charitativumot követelt Körmendy János 
esztergomi kanonok által, János prépost azonnal Kra- 
kóba küldé Ilkusch Mátyás kanonok-prokátorát, ki 1524 
febr. 1-én óvást emelt az 1515-iki pápai bulla biztosai 
előtt az érsek ellen.1) A következő évnek október 
havában azonban Szepesváralján találkozunk vele, hol 
a híres Kmytha Péter,8) a XIII városi főkapitány tár
saságában azon határ pert elintézi, mely a Branyiszkó 
miatt Váralja és a Berthóty-család között támadt. A 
város lett pervesztessé.8)

Ezen években folytak ama szomorú versenygések 
a Zápolya-párt és a királyi ház között, melyek avval 
végződtek, hogy az 1526-iki országgyűlés Verbőczit és 
Szobyt honárulóknak jelentette ki, de a királynak Mo
hácsnál történt halála után fenmaradt minden eddigi 
bajnak okozója, Zápolya János, kinek ezentúli végzet
teljes szereplése hazánkat a török önkénynek szolgál
tatta ki és a Szepességre is a legnagyobb veszélyt 
hozta. A bekövetkező viszonyok a prépostot is átala
kították és katonát csináltak belőle, kit ezentúl legin
kább hadban találunk. Felvette lassanként ő is az 
akkori hadfiak gonosz erkölcseit, préposti állását pedig 
legfölebb pénz és magánbirtok szerzésére használta fel.4) * *)

*) Wagner III., 79.
*) Erén Kmytha, kit Zsigmond lengyel király fiának never, talán 1500— 

1553-ig volt /»'kapitány és a többiek kiket Wagner III., 261. és 262. említ, csak 
annak kapitányai, mert Boner János határorottan csak kapitánynak neveztetik pl. 
1538-ban holott Kmytha, Bonernek ura gyanánt szerepel. Prot. 1628, Nr. XXIII, 
föl. 5 a — 8 a cf. Wagner II., 57. ad annum 1553. ^/kapitányok: Lomniczky 
Jakab és utána: Gladics Simon, mint Lászlófalvának (ma Laczkova) birtokosa.

») Prot. 1522, Index I., fel. 36, b. stb.
*) Hogy milyenek voltak azon erkölcsök, mutatja Kaczianer János élete. 

Wagner II., 180. ante medium.
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Hogy pénzre folyton lehetett szüksége, mutatja még 
egy 1525-iki levele, mely szerint személyesen jelen 
lévén, a káptalanban, Spicz Mihálytól 300 irtot vett fel.1)

Magyarhonnak, mint tudjuk, a németországi viszo
nyok miatt kellett elvéreznie. A szultán ugyanis az 
V. Károly császár által elfogott Ferencz franczia 
királynak anyja által felbujtatván, Velenczével és a 
francziákkal szövetségre lépett, hogy mig hajóhada 
Spanyolhont megtámadja, Ibrahim nagyvezér a száraz
földi sereggel Karinthián keresztül Milánó felé vonulna 
honnan közösen a császár tartományaira vessék magokat. 
Hogy ezt elérhessék, először Lajos királynak ajánlottak 
bizonyos fegyverszünetet, mit az ország bízván a meg
ígért német segélyhadban el nem fogadott. A szultán 
azért, mint Ferencznek írja, Magyarhonban készült elfog
lalni mindent, Budát szétrombolni és a próféta zászló
ját mindenütt feltűzni, hogy azután akadálytalanul a 
németre ronthasson.8) És valóban a szerencsétlen szer’ 
dai nap után, melyben Mohács a honfiak vérében ázott, 
nyitva állott előtte Ferdinánd és Károly birodalma. 
Ferdinánd maga remegett és szeptemb. 22-én azt írta 
Károlynak, hogy ha segélyemre nem jösztök, nemso
kára azt hallhatjátok, hogy Lajos királyéhoz hasonló 
lett az én sorsom is.8) A török azonban egyelőre 
Budáról kénytelen volt visszatérni, hogy az Anatoliában 
kitört kalugyer-lázadást elfojthassa.* * * 4) Hogy aTemesben 
álló Zápolya János seregét bántatlanúl hagyta, sajátsá
gos világot vet Zápolya szereplésére, ki a török elvo
nulta után valóban a koronát fejére tenni igyekezett, a

*) Prot. 1522. Ind. I., föl. 23. b.
*) Jausten stb. III. köt. 10. lap.
») lb. 12. 1.
4) Schmitth Miklós S. J. Imperatores Ottomanici, Tyrnavjae, 1760, föl. 123.
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mi novemb. 11-én sikerűit is. Elérte tehát vágyainak 
főczélját és azt az országnak tudtára is igyekezett adni. 
Ugyanazon hó 23-án jelenti Eperjesnek, hogy Perényi 
Pétert erdélyi vajdává és temesi főispánná tette, és 
hogy a felsővidéki városoktól ezer forintot követelt a 
temesi várnak helyreállítására.1) Bevallja egyszersmind, 
hogy a pénznek felét sem tették le eddig az illető 
városok. Csak Kassa hajolt föltétlenül Zápolya uralma 
alá, míg a többi város a nádor által egybehívott ország- 
gyűlés határozatát várta, mely Lajosnak sógorát, Fer- 
dinándot választotta királynak, mint kinek házi hatal
mában legtöbb védelmet véltek találhatni a fenyegető 
török veszély ellen.

Szepesben különösen Lőcse városa karolta fel 
Ferdinánd ügyét s tartotta azt fenn Zápolya hivatal
nokával szemben, talán nem annyira meggyőződésből, 
mint inkább azon ellenszenvnél fogva, mely a nemes
ség és a városok között régóta létezett, miután a so
kat fizető városok a nemesek szabadalmait igen rossz 
szemmel nézték. Zápolya ezen időtől fogva a habs- 
burgi ház romlásán dolgozó külhatalmak játékszerévé 
Ion. Az udvarában tartózkodó angol követnek főkö
telessége volt Zápolyát Ferdinánd ellen uszítani. A 
franczia király pedig Rincone Antal nevű követe által 
szintén minden kitelhető módon élesztette Jánosban a 
nagyravágyás emésztő tüzét.2) Eck pedig, a bajor her- 
czegek kanczellárja, élte legszentebb feladatát látta 
abban, hogy Ferdinándot mind a cseh mind a magyar 
tróntól megfossza, miért is húszévi szövetséget ajánlott 
Jánosnak és avval vigasztalta, hogy csakis a bajor * *)

l) Wagner V., 251. cf. Wagner II., 149, hol Lőcse még szintén Zápolya
biztosának fizet.

*) Jaussen, III., 19.
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herczegek működésének köszönhető, hogy Németország 
rendei minden segélyt megtagadtak Ferdinándtól.1)

Mindezen biztatások daczára Zápolyának hatalma 
nem állt még erős lábon. Ámbátor adott leveleivel, 
mint pl. a káptalannak a megtámadott Aranyos érde
kében adottal2) még mint király intézkedik és az 
egyes városokat biztatja is, mégis lassanként hátrálnia 
kellett Ferdinánd és a hozzája csatlakozott urak dan- 
dárai elől. Május 7-én még Budán van,8) honnan a 
jövedelem tizedrészét követeli a városoktól, de augusz
tus 24-én már Eger alatti táborából védekezik Ferdi
nánd ellen, kit idegennek és koronázatlannak mond ;4) 
október 4-én Nagyváradnál találjuk, honnan újra írja, 
hogy tanácsosabbnak tartotta a Tiszán túlra visszavo
nulni, mig októb. 16-án Kolozsváron véli megtalálhatni 
azon pontot, honnan Czibák Imre és mások segítségé
vel nagyobb sereget szedvén össze, majd Ferdinándra 
üt.5) Ez pedig Csehországban minden ellene szőtt terv 
daczára megkoronáztatván, ugyanazon évben, mondja 
egy itteni jegyzet, hatalmas sereggel jött Magyarhonba 
és a várakat Pozsonytól Budáig és Budától egészen 
Tályáig hatalmába hajtotta. Onnét újra Budára tért 
vissza.6) Később megkoronáztatván lassanként az egész 
ország által elismertetett, míg Zápolya János Erdély
ben sereget gyűjtött, melylyel 1528 elején Abaujban 
a Tarcza völgyön szerencsét próbált. Leveretvén Tar ·)

*) Ib. 17.
*) Szép. kápt. levélt. Serín. 9, fasc. 8, nr. 58.
») Wagner, V, 160.
*) lb. föl. 200.
*) lb. föl. 158 és 157.
·) Prot. 1522 Ind. I., föl. 45 b, Eperjesi Csay István, Zápolya-párti 

káptalani jegyző sorai. Előtte jegyzőként szerepel a híres Révay Ferencz, ké
sőbbi turóczi gróf. Több híres ember kezdte a szepesi káptalani jegyzŐségen, 
köztök Baksay Ábrahám is a neves történetíró, (cf. Prot. 1502. föl. 90, a.)
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novba vonult vissza, honnan az idegen hatalmakkal 
való alkudozásokat folytatni igyekezett. Laszky Jero
most, a vállalkozó sieradzsi vajdát már azelőtt küldötte 
volt Konstantinápolyba — hová az 1527-iki deczember 
22-én el is érkezett, — hanem mint látszik kölcsön 
vett pénzen, mert Varkocs Menyhért, késmárki kapi
tánya ugyanazon év nov. 1-én János királynak nagy és 
sürgős szükségleteire, mint mondja, 500 aranyat vett 
fel Berzeviczy Jánostól.’) Laszky, ki azelőtt már Fran- 
cziaországban járt, leírta a szultán előtt mindazon ter
veket, mikkel Törökország ellen volnának a fejedelmek, 
míg végre 1528-iki febr. 3-án az élő Istenre és Jézus 
szentséges nevére esküdött, hogy mindig lesz a 
szultánhoz és a kereszténység titkait mindig elárulandja 
előtte, mire a török segélyt ígért. Ferdinánd követei 
elkésve jöttek.8)

Rövid idő múlva megjelent Zápolyánál Pack Otto, 
Fülöp hesseni tartomány grófnak ügynöke is, kijelent
vén, hogy ura nemsokára (máj. 22-én) kihirdeti Német
országban a vallásháborút, csak a Zápolya részéről 
esedékes pénzt kéri, hogy Ferdinándot megtámadhassa. 
Zápolya százezer forintot ígért a felszerelésre és azon
kívül havonkénti húszezer forintot, vagyis azon pénz
nek felét, mit ő Velenczétöl és Francziaorszagtól kapott})

Míg Zápolya így alig nehány mérföldnyire Magyar- 
országtól ennek jövője fölött a legjellemtelenebb két 
fejedelemmel, úgy mint Ferencz franczia királylyal és *)

*) Prot. 1522. Index I. föl. 48 a, Zápolya szepesi várnagyának, Deren· 
csényi Miklósnak, űgylátszik volt pénze, mert még 1527-ki júliusban tudott 
birtokot vásárolni, lb. föl. 47 b.

*) Bél Mátyás, Adparatus ad Historiam, Posonii, 1735, föl. 159— 189 
a Laszky-féle jelentés.

*) Jaussen, III., 115 és 117. Fülöp heszeni grófnak kitűnő jellemzését 
lásd Schmitt Lajos S. |. Der Kölner Theologe Nikolaus Stagefyr czimű köny
vének 103. lapján (Freiburg, 1896.)
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Fülöp, hesseni tartománygróffal alkudozott, a Szepesség 
nagy versenygéseknek lett színhelyévé. Derencsényi 
Miklós szepesi kapitány, segítve Máriássy Ferencz (az 
1515-ben elhalt Istvánnak fia) emberei által, valamint 
Tőke Kristóf és talán Berzeviczy Frigyes *) által, a 
Ferdinándhoz szító gölniczi várda ellen indult, honnan 
azonban nagy veszteséggel visszaveretett. Visszavonulta 
után a közben szepesi kapitánynyá lett János prépost 
Lőcse városával egyetemben elhatározta, hogy Deren- 
csényit véglegesen kiküszöbölik Szepesnek területéről.*) 
1528 febr. 9-én felszólítja tehát János prépost Kis-Sze- 
bent a vár elleni segélyadásra, és ennek birtokain sza
bad prédát ígér, hozzáteszi azonban, hogy a káptalan 
jószágai minden pusztítás alól kivétetnek.8) Összegyűl
tek tehát a városok csapatjai és a Kaczianer által 
Thurn vezérlete alatt ide küldött katonák s virágvasár
napja előtt a vár birtokába helyezték magokat4) Nem
sokára reá Késmárkot vették be, hová Pekry Lajos a 
könnyű lovasság kapitánya ült, Nedeczet hová Potur- 
nyai István kapitánynak ment.8) Augusztus 30-án pedig 
már Eperjesről jelenti Bebek Ferencz tábornok Bárt- * * * 4 5

·) Berzeviczy János prépostnak fogságába került s később csak Herber
stein Rupert tábornok közbenjárására azon föltétel alatt bocsáttatott szabadon, 
hogy magát sem Jánoson, sem annak rokonain nem fogja megboszűlni. Prot. 
1622. Ind. I., föl. 68, a, b.

*) Ügy látszik a megye is velők tartott, mert Poturnyai István alispán 
s hivatalnokai 1528-ki ang. 16 e körűi azt mondják, hogy egész évben har- 
czoltak Ferdinándért. Wagner III., 242. A prépost csak 1631-iki ápril 24-én 
szűnt meg kapitány lenni, midőn ugyanis a szepesi várat Thurzó Eleknek által 
adta. Ib. föl. 224.

*) Wagner, V., 202.
4) Lőcsei krónika ad Annum 1628.
5) Wagner I., 74 d to .: 1628-iki jun. 4-én, hol Késmárk már Ferdinánd- 

tói kap szabadalmakat, miután János prépost s Poturnyai előtt hűséget esküdött. 
Késmárkot és Liptó-Újvárt ugyanazon év novemb. havában Battyáni Ferenci
nek adja Ferdinánd. Ib. föl. 75.



158

fának, hogy Richnó várdáját földig leromboltatta.1) Lőcse 
pedig közben Márkusfalvára vetette magát s ennek 
várdáját lerontá, s Máriássy Ferencznek birtokait elfog
lalta.2) Elfogta továbbá Tőke Kristófnak Péter nevű 
fiát is. Májusban Kaczianernek Szína mellől visszatérő 
serege Liptó-Lykavkát vette be, mit a király aztán 
Pekrynek adott, és tovább vonult Trencsén elfoglalá
sára. Csak Árvában tartották magokat Zápolya vár
nagyai Kosztka Péter és Horánszky Péter, daczára 
annak, hogy szeptemberben Kosztka és Tőke Kristóf 
Liptó-Szt.-Miklós mellett vereséget szenvedtek. Ugyan
azon májusban jött be végre Lengyelországból Atyhai 
Deák Simon a Rincone Antal közvetítésével szedett 
700 emberrel és a Hegyaljának tartott. Serédy Gás
pár szeptemberben segélyt kér ellene Bártfától, és e 
hó közepén Révay Istvánnal és Horváth Péter huszár
jaival egyesülvén Sárospatak mellett támadja meg őt. 
A huszárok hűtlensége következtében azonban, kik 
csata közben ott hagyták kijelölt helyöket, vereséget 
szenvedtek,8) mire Ferdinánd novemberben újra vissza
küldi erejét.4)

Hogy mennyit szenvedett ezen idő alatt a Sze- 
pesség, mutatja a Jekelfalusyak esete, kik egy-egy fél
teiket két-két forintért zálogosítottak el ezen viszonyok 
alatt János prépostnak.5) Szintúgy nagyon sokat szen
vedtek a görgői Csorbák és a Svábyak is.6 *) A káp-

«) Wagner IV., 212.
*) Prot. 1566. nr. VI. föl. 275 a, hol Lőcse ezen várdáért 5000 irtot 

kénytelen letenni Ferencz fiának, Pálnak. Ad ennek czímén 1900 frtot és 
Ganfalván egy nemesi kúriáját. Prot. 1570. nr. VII. föl. 101 b.

8) Wagner, V., 163. Ezt a Simont Gritti Lajos Zápolyai gubernator 
1533-ban felakasztatta Timon, Epitome, föl. 132

*) lb. 164.
5) Prot. 1522, Index I., föl. 49 a, és 54 a.
«) Ib. föl. 49 b, és 48 a.
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tálán Aranyosát ugyan megtámadták vélt joggal bíró 
régi ellenségei, de a káptalannak mégis sikerűit azt 
megtartania, sőt aranyosi Egyednek Zsófia nevű özve
gye és létánfalvi István kanonok még nagyobbították 
is az ottani bírtokállományt, midőn részleteiket 150 
aranyforinton és örök szt. misén oda adták az igaz
ságtalanul megtámadott káptalannak, melynek bizo
nyára előnyére vált, bogy prépostja volt az itteni ha
dak vezére, ki kímélettel járt el földjeiken.1)

Deák Simonnak győzelme új bizodalmát öntött 
Zápolya embereibe; és miután Laszky is hazatért volt 
azon a hazára nézve rémítő, bár Zápolyának örömet 
okozó hírrel, hogy a szultán igen nagy sereggel készül 
jönni Ferdinánd ellen, a hadak tovább folytak s külö
nösen az árvái hivatalnokok és Basó Mátyás, Zápolyá
nak murányi kapitánya (kit a krónika Bocze rablónak 
nevez) kezdték meg az ellenségeskedés. Míg Basó a Her- 
nád völgyére rontott s a Murányban vert hamis értékű 
pénzt is igyekezett forgalomba hozni, addig a már is
mert Kosztka Liptón keresztül törekedett a Szepes- 
ségre. Ferdinánd emberei elállták ugyan Rózsahegy és 
Martinkfalva között az Árvából Liptónak vezető utat, 
de a hűtlen huszárok megint ott hagyták a csatatért, 
minek következtében Kosztka győzött. Ennek hírere 
János prépost, schachern Pern er Kristóf szepesi várnagy 
és Révay István 1529. husvét keddjén vagyis tizen
négy nappal a fenti vereség után Liptóba indúltak; 
de ellenséget nem találván csata nélkül tértek vissza.8) 
A megye Késmárkon tartott gyűlésén már azelőtt el
határozta, hogy határait védeni fogja a támadások el- * *)

‘) Szép. kápt. levélt. Serit». 9, fasc. 8. nr. 60, 61. 62 és 67— 69, hol 
végre hét évvel későbben megnyugszik a támadd.

*) Lőcsei krónika ad An. 1529. Murányt 1549, aug. 12-én bevette Salm 
gróf és Basót felakasztana. (Beszlerczcbányai levéltár egy régi kéziratából,)
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len és azért segélyt kért a szepesi papságtól. Szintén 
gúnynak látszik, midőn olvassuk, hogy ezek 130 dé
nárt tettek le Varkocs Menyhért kezébe.1) Kaczianer 
ez alatt Ujhelyt vívta meg, de a parancsoló Simont 
menekülni engedé, miért a kétszínűség gyanújába esett. 
Júniusban onnan visszatérvén Lőcsén tartózkodott, hol 
János prépostot is oldalán találjuk. A prépost köz
vetítésével hadi segélyt szedetett a plébánosoktól, kik 
valóban vagy 589 forintot tettek le Poprádon Kaczia
ner kezébe.* ·))

Ferdinánd maga a nehéz idők daczára is foglal
kozott a káptalan ügyeivel, ugyanis 1529 június elején 
Sklabynán tartózkodása alatt meghagyja a megyének, 
hogy két emberével védesse a káptalani Aranyost kis- 
száloki Csudák Mihálylyal szemben.8) Nemsokára reá 
visszavonulni volt kénytden, mert Szulejmán serege 
Magyarhon földjére tette vértől gőzölgő lábát.

Az itteni szomorú helyzetnek összekúszálásához 
hozzá kezdett járúlni a Németországban fellépett val
lási forradalom. Az egyház és ennek feje elleni gyű
löletet át akarták ültetni azon nemzet kebelébe is, mely 
eddig az egyház iránt legnagyobb odaadással viselte
tett. Mert mit Németországban sérelemnek vettek, azt 
a magyar országgyűlés legnagyobb bölcsességgel intézte 
volt el, midőn pl. az 1507-iki 12-dik és az 1514-iki 
59-ik czikk által az egyházi javadalmaknak egy kéz
ben felhalmozódását semmisnek nyilvánította, vagy mi
dőn ugyanazon év 65-ik törvényczikke elrendeli, hogy 
a magyar papság, ha Rómába készül, írásbeli biztosí
tékot kérjen a pápától arra nézve, hogy javadalmaikat,

*) Wagner, II., 202.
*) Matric. Moler. föl. 87 és 70.
·) Szép. orsz. levélt. Serin. T., fase. 1, nr. 16.
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ha Rómában halnának is meg, nem fogja Curia 
megürülteknek tekinteni, hanem a királynak kinevezési 
jogát csorbítatlanul meghagyja. Hozzájárult, hogy egy
ház és haza együttesen állt századokon által a csata
téren a műveltséget mindenütt vakdühhel pusztító török- 
ség ellen, együttesen küzdöttek a vérengző huszita 
rablók és azok vallási tanai ellen, mert régi tapasz
talat tanította őket arra, hogy egyház és haza egy
aránt szenvedett az említett két ellenfél csapásai alatt.

A vallási forradalom, mely nemsokára Europa 
összes művelt országait bejárta, Németországban azon 
vette kezdetét, hogy nehány felszentelt kath, pap és 
szerzetes az egyháznak látható feje, a római pápa ellen 
nyíltan kitűzte a lázadás zászlaját. A papok megta
gadták a pápa iránti hűséget, a szerzetesek az enge
delmesség fogadalmát és eleinte a szószéken, későbben 
pedig számos röpíratban keltek ki a római szent szék 
és annak intézkedései ellen.

Harczoltak eleinte a római pápák úgynevezett 
túlkapásai ellen; a szenvedély nővekedtével azonban 
nemsokára az egyház régi tanának némely czikkclyéit 
is megtámadták, minek következtében a forradalmi 
vezetők követői lassanként vallási nézetökre nézve is 
különváltak azoktól, kik az egyháznak átvett régi ta
nítását még továbbra is fentartandónak vélték.

A régi tanban a római pápa Krisztus helytartója 
gyanánt szerepelt, kinek hatásköréhez meg vallási dol
gokban is a legfőbb Ítélkezési jog tartozott, az új 
vallási nézet azonban tagadta a pápa fenhatóságát, és 
kimondotta, hogy vallási tekintetben egyedüli illetékes 
bíró a szent írás. Ennek magyarázata azonban nem 
a pápához tartozik, hanem az egyes emberek belátá
sától függ.

Szép. Tört. Társ. mill, kíadv. IV. köt. 11
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Ezen nézetnek az életbe való átvitele azt ered
ményezte azután, hogy a szent írásnak eddig szokásos 
értelme az egyes tanítók belátása szerint módosult, 
mint azt különösen a szentségek száma és azoknak 
hatási módja feletti új tanokban észlelhető volt. Kö
vetkezménye aztán az volt, hogy azok, kik kezdetben 
csak a pápa fenhatósága ellen keltek ki, lassanként 
vallási tekintetben is több pártra szakadtak.

Ezen új tanítás keletkezésének közvetlen oka, a 
búcsúhirdetés t. i. oly annyira ismeretes már, hogy 
annak bővebb fejtegetését bátran mellőznünk lehet. 
A vallási forradalom lélektani és mélyebb okát azon
ban régibb időkben fog kelleni keresnünk. Nem más
ban leli úgy látszik magyarázatát, mint azon a világ- 
történelemben számtalanszor megujúló tényben, hogy 
a nagy urak romlottsága átszivárog lassanként a mű
velt elemre és attól tovább a népre is. A visszahatás 
aztán rendesen annál borzasztóbb, mennél nagyobb 
volt a romlottság.

És e tekintetben különösen a XV. századnak olasz 
fejedelmi udvarai a leggonoszabb példával jártak elől. 
Ezen udvarok elseje, a római pápák udvara az összes 
fejedelmi házak példányképe gyanánt tekinthető. Ott 
pedig, mint tudjuk, olyan nagy volt a XV. században 
az erkölcsök elfajulása, hogy a század írói azon er
kölcsök 1 efestésére nem tudnak elég sötét színt ta
lálni. Elvilágiasodott szellem, erkölcstelenség, hírvágy 
és kapzsiság jellemzik az akkori személyeket.1) Sőt a 
pápai szék maga is VIII. Incze (1484—1492), VI. Sán
dor (1492— 1503) és II. Gyula (1503— 1513) pápák *)

*) Leghívebben leírja az akkori viszonyokat Pastor Lajos, Geschichte 
der Päpste czímfi munkájában (IIT. köt. 124 stb. lap. — Herder, 1895.), mely 
a római és más levéltárok legtitkosabb okmányai nyomán készült.
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személyeiben olyan birtokosokkal rendelkezett, kik 
Krisztus legméltatlanabb helytartói közé sorolandók. 
Azok életéből világos, hogy a tudomány iránti szere
tet, a művészetek nagylelkű pártfogolása nem mindig 
karöltve jár a valódi papi élettel és hivatástudással. 
Az erkölcsök romlottsága maga után vonja a vallási 
közönyt és az abból folyó hitetlenséget, mely lassan
ként az emberi társadalom legtágabb rétegeit is meg
mételyezi.

így találjuk azt a XV. század olasz népeinél, hol 
a visszahatás sem maradott el. Hogy e visszahatás 
nem tört ki vallási forradalom alakjában, annak köszön
hető, mondják az írók, hogy az olasz nép az erköl
csöket el tudta különíteni az állástól, és azért pl. még 
a romlott erkölcsű pápában is Krisztus helytartóját 
látta és tisztelte.

Az olasz visszahatás legismertebb alakja a híres 
Savanarola Jeromos, florenczi domonkosrendű barát, ki 
lángszavakkal ostorozta korának romlottságát, és mind
addig megszámlálhatlan számú hallgatóságot talált, míg 
csak a politika terére nem lépett és Florenczet kor
mányforma tekintetében is át nem alakította. Midőn 
oda ért volt, elhagyta őt lassanként a nép bizalma, 
mit még avval sem tudott visszaszerezni magának, hogy 
isteni kinyilatkoztatás és jövendölésnek adta ki min
den szavát. A nép bizalmának való csökentével emel
kedett a mediciek hatalma és befolyása, úgy hogy az 
egykor híres barát azok bosszújának áldozatúl esett.1)

1498-ban ő mondotta a római udvar romlottsá
gára vonatkozó igaz szavakat: »E méreggel olyannyira 
telítve van Róma, hogy általa Francziaország, Német

‘) Pastor, HL. 379.
11*
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hon és az egész világ meg lett fertőztetve«.1) Igaz e 
szavakban az, hogy Olaszhonból a romlott erkölcs 
Európa többi udvaraira is átszármazott, mint az külö
nösen Németországban a XVI. század elején tapasztal
juk, hol az urak, az egyház püspökei és a papság kö
zött a legnagyobb mértékben pusztítottak a romlott er
kölcs, jellemtelenség és a XV. század Olaszországának 
mintájára szabott szokások.

És mint Olaszhonban a pápaság és minden felsőbb- 
ség elleni gyűlöletet eredményezték az ilyen viszonyok, 
épen úgy láthatjuk azt Németországban, hol különösen 
az erfurti humanista iskolához tartozó tudósok, úgy 
mint Mutian, Hutten és mások a pápa és világi feje
delmek, a régi vallás és czikkelyei ellen a leghevesebb 
röpíratokban terjesztették a gyűlöletet. S mivel majd
nem minden nagyobb városban úgynevezett tudós tár
saságot létesítettek, röpírataik a szél sebességével hor- 
dattak szét egész Németországban.2)

Ilyen módon készítették elé a társadalmi és vallási 
forradalmat, és csak ember kellett még hozzá, hogy 
nyíltan is merje azt hirdetni, mit ők álnevek alatt 
terjesztettek. Megtalálták azt nemsokára Luther Már
ton, kath. pap és ágostonrendbeli barát személyében, 
ki valóban már 1520-ban Antikrisztusnak nevezte a 
pápát mind szószéken mind németnyelvű egy röpíra- 
tában.3) Evvel kezdetét vette a tulajdonképeni vallási 
forradalom, melyet aztán a német fejedelmek győze
lemre segítettek. Egymást érte ezen időtől fogva a 
pápa és a régi egyház elleni röpírat, és szította kü
lönösen az első ellen a gyűlöletet. *)

>) lb. 394.
*) Janssen, II, 90, hol különösen Augsburg, Strassburg, Basel, Zürich 

városok mint az ilyen társaságok székhelyei említtetnek.
s) lb. II. 99. jegyzet 2.
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A pápa elleni gyűlölet volt tehát a német vallási 
forradalom vezércsiilaga. Nálunk azonban nem lehe
tett így nyilatkozni, mivel a pápának hazánk iránti 
jótéteményei még mindenkinek friss emlékében valának. 
A nép maga, mint meglátjuk, nem látta be okát, annak, 
hogy miért kellene a gyónást, a szent misét kiküszö
bölni, és az országgyűlések1) is egészen a régi vallás 
értelmében határoztak egészen a XVI. század közepéig, 
sőt még 1614-ben semmiféle oly törvényre nem tudott 
hivatkozni a vallási forradalom, mely a régi egyház és 
vallás mellett újat akarna létrehozni. Azért kellett 
nálunk más utat választaniok azon kath. papoknak, 
kik szenvedélyeiket szentírási szavakkal palástolni óhaj
tották. Titkon, lassanként, az iskolában készítették elő 
a jövendőbeli nemzedék vallási nézeteit, de azért még 
1595-ben is miséztek Lőcsén, sőt 1605-ben még úr- 
napi körmenetet is tartottak Hunfalván, holott csak 
kenyér volt az, mit a néppel imádattak. Melanchton 
maga is azt tanácsolta pl. Serpilius máskép Quendel 
nevű bélai volt tanítónak, ki papnak adta ki magát, 
hogy vigyázattal járjon el, és a misét ne küszöbölje 
ki mindjárt, mert a nép nagyon függ rajta.8)

Mivel a vallási forradalom vezetői a szentírást 
jelentették ki a keresztény vallás kizárólagos forrásá
nak, ennek magyarázatát pedig az egyes ember belá
tásától tették függővé, Németországban nemsokára sok 
új apostol keletkezett, kiknek mindegyike jobban vélte 
magyarázhatni a szentírás valódi értelmét. *)

*) Decret. 1523, 54. czikk; 1526, 23; 1537, 19; 1542, 3 és 22; 1542 
pozsonyi 4, 83, 44; 1548 pozsonyi 5; ,  Omnes Ordines et Status regni una 
voce sentiunt stb.; 1550, 12, 18; 1553, 1554, 1556, 1557 stb.

*) Tomasek J. Paul, Andenken an die 300-jährige Jubelfeier der evan
gelischen Gemeine der k. Freistadt Leutschau, Werthmüller, 1844, 37. és 38. 
lapokon. — E köuyvre még visszatérünk.
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Ezen apostolok mindegyike aztán külön-külön 
vallásfelekezetet alapított, úgy hogy Németországban 
s különösen Szászhonban nemsokára sakramentárius, 
trinitárius s újra keresztelő (anabaptista) igyekezett 
nézeteinek tért hódítani. Luther tekintélye és befolyása 
azonban oly nagy volt, hogy azon tanítókat a maga 
közvetlen szomszédságában nem tűrte, hanem tova 
űzte.1) Menekültek Csehországba, Morvába s onnan 
lassanként hozzánk is.

Valóban az első, ki az itteni vallási viszonyok 
megzavarására vállalkozott, egy Fischer András nevű 
anabaptista tanító volt, kinek eleinte Lőcsén sikerűit 
nehány vargát, szabót és kerékgyártót a maga minden 
társadalmi életnek, mint azt Némethon újra keresz
telőiről tudjuk, tökéletes lerontására czélzó eszméinek 
megnyerni, kiknek bizonyára tetszhetett az, hogy ezen
túl Krisztusnak ezer éves uralkodása kezdődik, mely
ben minden vagyon közösen elosztatik, minden felsőbb- 
ség megszűnik és egyedül a szent lélek fogja az igaz
gatást vezetni.2)

Ámbátor a lőcsei bíró egy ideig elnézte ezen 
dolgot, későbben mégis Kaczianer közbenjárása folytán, 
egyhangúlag elhatározta a városi tanács, hogy András 
papnak boldogító álmaiból felzavarják hallgatóit. El
kergették őt és szigorú rendelettel eltiltották ezentúl 
mindenkit a vallási dolgok megbolygatásától.* * * 8)

A népboldogító Svedlérre vetette magát, és ott 
az elzárt hegyek között szintén elámított nehányat, 
mire Perner szepesi kapitány és János prépost fegy-

*) Janssen, II, 219 kk.
*) lb. 471. — Szép. orsz. levélt. Prot. 1655, föl. 120, hol de anno

1538 a lőcsei vargák czébszabályai előfordulnak.
8) Wagner, II. 154; és Lőcsei krónika ad Annum 1529.
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veres kézzel indultak utána. A félrevezetett nép ne- 
hánya fogságba került, honnan nem szabadultak ki 
hamarább, migcsak engedelmességet fogadván minden 
további újítási szándékról le nem mondottak.

Az apostol maga 1534. julius 13-án még Sved- 
léren van, honnan azt írja a Selmeczieknek, hogy hozzá- 
jok jön prédikátornak; ugyanazon év augusztus 19-én 
pedig egy Tanitzer Jakab nevű ember azt adja tudtára 
Salai selmeczi bírónak, hogy Andrást csakugyan rábe
szélnie sikerült, miszerint Selmeczre menjen prédiká
tornak; András maga pedig augusztus 15-én már Sze- 
pes-Olasziban tartózkodik, honnan Selmeczbánya csak
ugyan meghívta volt.1) Hogy meddig marad Selmeczen 
nem tudjuk, mivel 1538. február 25-én már megint 
Beszterczebányán szerepel mint prédikátor.2) Közben 
pedig vagyis 1536-ban Késmárkon fordul meg, hol meg
nősült. Halála fölött különböző vélemény uralkodik a 
krónikákban. A szepesi krónikások, úgy látszik, összes 
viselt dolgait az 1529. év alá fogták.3)

Ugyanazon év teljesítette a Habsburg! ház ellen
ségeinek óhaját is, midőn Szulejman Budán megjelen
vén, Zápolyát, mint maga mondja, Magyarország kirá
lyává tette, aztán pedig harmadfél százezernyi seregével 
Ferdinánd fővárosa felé vette útját, hogy Némethon

*) Selmeczbányai városi levélt, fase. XXV. Acta Religionaria, hol mind 
a három levél őriztetik. Az elsőben Andreas Crembniczensis (Visher, ki tehát 
körmöczbányai volt) ex Swadell (Svedlér) ír, a másodikban Tanitzer Mittwoch 
vor Bartholomei adja értesítését, és a harmadikban meghívja Selmecz Andrást 
ex Wallendort

a) Említi őt Lewdyschid azon levelében, melyet említett napon a besz* 
terczebányai tanácshoz írt. Beszterczebányai városi levélt, fasc. 209. nro. 7.

s) Mat. Moler. föl, 41 és 307, hol a későbbi Xylander épen ezen An
drásra való tekintettel azt írja: »látszik, hogy a Németországból jött prédikáto
rok tudatlanok voltak és képtelenek arra, hogy a pápistaságot megczáfolják, 
migcsak Stöckel (Lenárd, a bártfai iskolamester) s má'ok oda nem hatottak, 
hogy bonus Scholarum et Ecclesiarum status constitueretur* (fol. 41. in fine).
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kulcsát kezébe ejtvén, végre a keresett Károly csá
szárral mérkőzhessék. Zápolya, ki Ferdinándot idegen
nek nevezé, már szeptember 1-én egy idegen (?) 
utódról gondoskodott, midőn a francziákkal olyan tit
kos szerződést kötött, hogy az orleansi herczeg, I. Fe- 
rencz fia, követné majd Zápolyát a trónon, hogy ha 
Bécs elesett és Ferdinánd elveszítette tartományait.1) 
A félhold azonban igen rosszul világított a Kahlen
berg felől és Szulejmánnak serege a rossz időjárás miatt 
és a városbeliek gyakori kirohanásai következtében 
végre győzelem nélkül fel kellett szednie sátrait és 
visszavonulnia. Lasky azonban, ki Zápolya oldalán tar
tózkodott, még novemberben azt írta, hogy a törökök 
okvetetlenűl tönkre fogják tenni Ferdinánd tartomá
nyait, ha ez nem engedi által az országot Zápolyának. 
így írták kifelé, itthon azonban alig állhatták olyan fé
nyesen Zápolya ügyei mert egy itteni levelében, melyet 
valami püspökhöz írt, ki Konstantinápolyban volt kö
vete, nagyon panaszkodik és tanítja arra a törököt, 
hogy állandó sereget tartson Magyarországban}) A 
levélből megtudjuk, hogy Ferdinánd hadai nyomban 
követték a kitakarodott törököt és Magyaróvárt meg
vették. Várday a változékony esztergomi érsek még 
Zápolya pártján van, de Ferdinánd őt már bibornok- 
sággal kínálja. Egert bevette a kassai parancsnok, 
miért Zápolya Kosztkát és Laszkyt a vár visszafogla
lására volt kénytelen küldeni. Ha tavasszal újra reánk 
ront Ferdinánd, mondja ő, úgy képtelenek leszünk 
ellenállani, hacsak a felséges császár nem küld hadat *)

*) Janssen III., 157.
*) A levél dto: Bude, 1530-iki jan. 25-én. A registratio szerint Frange- 

pán Ferencz, kalocsaihoz volna intézve, mivel azonban Egert a czímzett várá
nak mondja, holott Szalaházy Tamás volt a püspök, egyelőre nem merjük 
eldönteni az ügyet.
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és hajókat. Ha ágyúink, porunk és hajóink lettek volna, 
mostanáig* *) sem szenvedtünk volna vereséget, sed illis 
omnino caremus, hanem mindennek híjával vagyunk. 
Károly császár sereggel jő Németországba, hogy ott 
gyűlést tartson és Ferdinánd is oda megy; attól tar
tok, hogy onnan sereggel jönnek majd reám és nem
csak én szenvedek vereséget, hanem még a felséges 
császár tartományai is megfognak támadtatni általok. 
Jó volna tehát, ha a felséges úr a rendes segélyhadon 
kívül még állandó erőt is tartana itten minden netán 
közelgő veszély ellen.1)

Szegénységről panaszkodik Zápolya a fenti levél
ben, de Ferdinánd serege sem bírt elegendő pénzzel, 
s azért midőn a zsoldosok zúgolódni kezdtek, Herber
stein Rupert a felvidéki sereg vezére és a két zászló
ból álló lándzsások (Lanczknechtorum) vezetői, Perner 
és weissenkircheni Haubicz Venczel, arra bírták Rozsén 
Mihály schavniki apátot, hogy Vidernik és Teplicz köz
ségeit zálogosítsa el Lőcsének és az értök kapott 
600 forintot nekik adja által.2) Hasonló nyomor érte 
a létonkői és lechniczi karthauziakat, kik meg 200 frtért 
összes birtokaikat kötötték le Késmárknak.3) A káp
talan ekkor üresen állhatott, vagy csak nagyon vesze
delmes lakással kínálkozott, mert a kanonokok közűi 
Váralján találunk többeket. Ott idegen házban vég

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 1 fasc. 2, nr. 25, hat kis folio lap teleírva. 
Neque illud quoque esset malum, Si eciam Majestas sua cesarea Ultra Auxilia 
que Nobis dature est, haberet istic in promptu aliquas Vires suas, tanítja Zá
polya a kereszténység pusztítóját. Látjuk innét, hogy miért tartotta meg a török 
későbben Budát stb.

*) Prot. 1522. Ind. I., föl 56. a és 57 a, b, dto.: augusztus 20-án. 
a) lb. föl. 57 és 58 a : Óíalu, Lechnicz, Lessnicz, Richwald, Körtvélyes, 

Kolcsó, Arnoldfalva, Tamásfalva, Frankvágása, Velkfalva, Sunyava, Stoősz, 
liszkai, bényei, tarczali, szikszói szőlők szerepelnek. Szép. kápt. levélt. Serin. 
6, fasc. 5, nr. 9.2.
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rendelkezik granosi Kolyn András kanonok és hagy 
lelki üdvéért filefalvi birtokáról bizonyos jövedelmet 
a gánfalvi szt. István kápolnájának.1) Ezen szomorú 
viszonyoknak okát abban találjuk, hogy novemberben, 
midőn Herberstein Rupert seregével Lőcséről az al
földre vonult, Kosztka Miklós2) Péternek testvére és 
Minkwitz Miklós*) kozákjaikkal4) a Szepességre vetet
ték magokat és Késmárkot Zápolyához nyervén Lőcse 
ellen indúltak, ezt egy ideig haszontalan ostrommal 
ijesztették, közben pedig környékét rablók módjára 
kifosztották és egészen a káptalanig mindent felpré- 
dáltak.

A következő évben szerencsét próbált ellenök 
Serédy Gáspár, ki legelőször Schavnikra vetette ma
gát, hol Kosztka emberei és a murányiak megfész
kelték volt magokat. Serédy, a királyi katonaság itteni 
vezére elhamvasztotta Schavnikot s aztán tovább in
dúlt Késmárk ellen, mit azonban elegendő csapatok 
hiányában be nem vehetett.5) Nem sokára Laszky Je
romos, ki még 1528-ban örökös grófság czímén kapta 
Zápolyától az egész Szepességet, Késmárkra tette át 
lakását, hol ezentúl ő és utána fia (Albert) mindaddig

») lb. föl. 59 b. és 60 a.
*) Kosztka megtartotta Árvát s későbben mint Férdinánd-párti annak 

és Lietavának (trencséni Ljethava) uraként szerepel, Wagner, IV, 103. és Prot. 
1622. föl. 170, a.

8) Minkwitz Miklós siléziai rablólovag s Zápolya által 1527-ben az alsó 
Lausitz helytartója, többszöri küldetésben járt el s mint Nedecz birtokosa is 
szerepel egy ideig. Janssen, III., 116, 247 stb.

*) Ezen kozákok másképen oláhok úgy íratnak le, mint kik báránybő
rökben járnak, nagy nyelvű kozákféle lándzsát viselnek, nomád életet élnek. A 
sarmat síkságról behozták Árvába a Horváthok s későbben Thurzó; Liptó 
hegyeibe és a Szepességre (Vidernik) is hivattak. Árvában még negyven esz
tendő múlva is külön vajdával rendelkeztek, cf. Prot. 1560, Index 11., föl. 
219 b : Michael vayvoda alias gubernator Sylvarum Valachorum de Bsdyna stb.

s) Wagner, II, 205.
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tartózkodtak, mig Albert Rueber Jánosnak nem en
gedte által a várost és tartozékait.1)

Mivel azonban Ferdinánd Thurzó Elek tárnok- 
mestert 1527-ben szintén a szepesi grófsággal meg
adományozta volt, az egykori Zápolyai bírtok ezentúl 
kettészakadt. Késmárk Lászkyé maradt, mig Szepes- 
vár és a hozzá tartozó községek a Thurzókéi lettek. 
A várat János prépost és Riby Sebestyén kapitányok 
Thurzó biztosainak kezébe adtak át, hol ezentúl Ipoltífy 
Miklós várnagy vitte a parancs szót.2)

Ugyanazon 1531-iki ápril 27-éről jelenti Ferdinánd 
Prágából, hogy Zápolyával a szultánnak határozott 
beleegyezése következtében egy évre fegyverszünetet 
sikerült kötnie, miért is felmenti a nemességet s ösz- 
szes híveit azon országgyűlésen való megjelenéstől, 
mely épen a béke-tanácskozások végett áldozó csü
törtökön Veszprémben lett volna megtartandó.3) így 
nyert végre a Szepesség és a káptalan is nyugodalmat, 
mit azelőtt még Ferdinánd parancsa sem volt képes 
számára biztosítani.4)

Első vallási villongás. Nemsokára azonban más
utt lobogott fel a vészes viszály lángja. Az egyház és 
vallás forgott veszélyben. Megint találkozott kath. 
pap, ki saját szenvedélyeit rászerette volna erőszakolni 
a népre. Valamint azonban röviddel azelőtt Lőcse 
megmutatta az egyház iránti odaadását, épen úgy nyi
latkozott jelen esetben az egész Szepesség; mert nem- *)

’) Wagner I, 36, Zápolyára nézve rendkívül jellemző okmány, Ferdinánd 
Serédynek nem tudván elegendő hadiköltséget adni, 1536-ban átengedte 
számára az egész lőcsei harminczadot, mint azt egykoron a Zápolyiak bírták· 
Prot. 1562, föl. 148, a.

*) Prot. 1522. Index I, föl. 70, a.
») Wagner, V, 33 stb.
«) lb. I. 374



172

csak a XIII város, hová tartozott, foglalt vele szem
ben állást, hanem még a megye is. Ezen ember 
Kunsch Mátyás váraljai plébános volt Már 1523-ban 
mint nagyravágyó emberrel találkozunk vele szülő
helyén, Eperjesen, honnan Szálkay László akkori egri 
püspökhöz levelet írván úgy írja magát alá, hogy per 
Reverendissimam Dominationem vestram electus suffra- 
ganeus Agriensis futurus.1) Szálkay egy évvel reá az 
esztergomi érseki székre általmenvén, úgy látszik, nem 
nagyon törődött az ilyen jövendőbeli püspökkel, miért 
is 1526-iki húsvétkor már váraljai plébánosként szerepel 
Mátyás. De már akkor nagyon haragos lehetett, mert 
Tolnay György nevű dézsmaszedőjét halállal fenyegeti, 
ámbátor számadásait rendben találta.2) A következő 
évek megérlelték benne a gyűlöletet, úgy hogy 1531- 
ben már nyilvános szószékről ócsárolta a boldogságos 
szüzet, nagypénteken a bőjtött megszegte, káplányt 
nem akart tartani, a húsvéti gyónásról le akarta szok
tatni a népet és egy férjétől elcsábított asszony nyal 
élt, midőn pedig Márton nevű káplánya a szt. atyák 
példáira figyelmeztette, azt mondá neki, hogy a pokol 
fenekén vannak ők, hová Márton is jut majd, ha pél
dájukon indúlva szent életet folytat. A község azonban 
másképen gondolkozott, és a papot a világiak uta
sították rendre. Augusztus 6-án összejöttek Feyler 
Imre, a XIII város grófja, és összes városok bírái, 
Koxpanovszky János, Kmytha Péter országos marsainak 
lublói, Kunszky Miklós podolini alkapitányai, Euszták 
préposthelyettes, Lupki Márton meg leibiczi Jakab ka
nonokok és megtartották a Mátyás elleni keresetet, 
ki sok dologban vétkesnek találtatván, elveszítette ja-

>) Wagner V., 247 stb. Ladislaus Zalcanus - - Szálkay nem Szálkány 
Prot. 1522, Ind. I., föl. 41 a.
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vadalmát s ezen alkalommal a véle élő nőt erősen 
elítélték, a tanúk vallomásai. Ugyanazon napon gyű
lést tartott Váralján a megye is, és bizonyítványt állít 
ki Justitia postulante et religione ipsa exigente, mivel 
az igazság és a vallás parancsolják és követelik 
azt.1) A város azután, hogy lakói — mint mondák 
— józan tanítással és üdvös intelmekkel az Isten és 
a boldogságos Szűz iránti tiszteletben megtartassanak 
és az örök boldogságra vezetessenek, váraljai Mátyás 
kanonokot kérte a káptalantól és nyerte meg plébá
nosának.* 2) e

A következő évben Laszky megint a franczia ki
rálynál járt, ki azon fáradozott, hogy megakadályozza 
a Ferdinánd és Zápolya közötti békekötést és május 
elején már Gieszenből a hesseni tartományi gróftól 
jelenti a bajor herczegeknek, hogy Angolország, Dánia 
és Zápolya között erős szerződést hozott létre, melynél 
fogva a török újra mérheti csapásait Ferdinándra.3) És 
valóban augusztus elején Kőszeg alatt találjuk Szulej- 
mánt, hol Jurisicsnak sikerűit megállítania seregét. 
Laszky visszatérve a Szepességen űzte garázdálkodá
sait, augusztus 5-én éjjel a káptalanra támadt és azt

*) Prot. 1522. Index I., föl. 62 a —63 b. Ezen okmány rendkívüli vi
lágot vet az akkori szepesi viszonyokra. Mutatja egyebek között, hogy a nép 
mind elvégezte húsvéli gyónását és áldozását és hogy vallási dologban sem 
buta sem hanyag nem volt, sót még azt is tudja, hogy a breviarium elmon
dása a papnak legelső kötelességei közé tartozik. Nunquam enim orat horas 
canonicas stb. mondják. Van még erre vonatkozó okmány föl. 61 a, 61 b, 
65 a, 64 b.

3) Wagner II., 165. A prédikátor név nem új. Régóta voltak Szepes- 
nek nagyobb helyein külön hitszónokok, így pl. 1501-ben Iglón: Erhardt pre- 
dicator et Stephanus, Martinus Capellani; 1509-ben: honorabilis dominus Er- 
niolaus predicator in Késmárk. Prot. 1510, föl. 43 a, apró papír darab, és
föl. 68 b. Mivel ők vezették a népet, átment lassanként nevök az összes 
lelkészekre.

*) Janssen, III., 251.
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Zápolya hűségére akarta kényszeríteni, onnan tovább 
Rychno vidékét fosztotta ki.1) Nehány nap múlva pe
dig Kirchner Sándor éneklő kanonokát és káptalani 
dékánt hurczolta fogságba, kit csak 1533-iki január 
15-én sikerűit a káptalannak 146 aranyon kiváltania.8)

A prépostot akkor Nedeczen találjuk, kinek azt 
Laszky zálogosította el, és onnan követel a várda 
javítására költséget a papságtól.8) Említett januariusban 
pedig Lőcsén, hol előtte köti le a káptalan a Sándor 
kanonokért fizetendő váltság-összeget.

Októfcer 8-án megint a prépostságra rontanak a 
kozákok és a préposti lak belső felszerelését tönkre
teszik, az ablakokat szétvetik, a nagyobb marhát el
hajtják a többit pedig leölik.

A rákövetkező év január 4-én újra kifosztják a 
prépostságot és az olvasó kanonok lakását, úgy hogy 
a káptalan tagjai alig mertek már itt lakni. A Zá- 
polyához pártolt Bebek Ferencz és Laszky pedig a 
községek harangjait szedik össze, hogy ágyúkat öntse
nek belőlök.

Bácsi Ferencz ellenprópost. Miután János pré
post újra kapitánynyá lett, elhatározta Zápolya az ő 
elmozdítását és azért 1533-iki január 12-én saját tit
kárát, Bácsi Ferenczet4) nevezte ki szepesi prépostnak, 
ki Jánost Zápolya iránti hálátlan árulónak nevezi és 
megígéri, hogy jobban fogja gondját viselni a prépost- 
ságnak most, mivel a Ferdinánd és Zápolya közti béke 
létrejött és ő nemsokára a Szepességre jön.6) Egyelőre 
azonban a jövedelemről gondoskodott és annak besze- * *)

*) Lőcsei krónika Ad Annum 1532.
*) Szept. kápt. levélt. Serin. 1, fasc. 2, nr. 26.
») Mat. Moler. föl. 271.
*) Wagner, II., 213.
Ó Ib. T , 374 stb.
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désére a késmárki kapitányt, Zsebridovszky Szaniszlót 
hatalmazta fel, ki aztán húsvét szombatján (ápril 12-én) 
parancsot küldött a papsághoz, hogy az a székpénzt 
szolgáltassa be. Az ügyek vezetésére pedig Leudeschit 
György késmárki plébánost és Zápolya által betolt 
kanonokot nevezte ki préposti helyettesnek,1) kit aztán 
júliusban Bácsi is elfogadott és ajánlott a papságnak. 
Leudeschit pedig 1533-iki november 21-én csakugyan 
mint helyettes követelte be a székpénzt az egész 
papságtól.2)

E mellett azonban Zápolya is a papság jövedel
mén igyekezett saját szegénységét fölsegélyezni. Mind
járt az év elején a dézsmának felét követelte be.8) A 
XIII várost felszabadította ez alól Zsigmond királynak 
február 7-én Pietrikovról adott rendelete,4) de a káp
talan és a többi papság úgy látszik szenvedett, mert 
Laszky Jeromos az erdélyi vajdának ápril 25-én Budán 
kelt levelével a kirovott összegnek második felét már 
május 3-a után parancsolja beszolgáltatni.5)

János prépost ugyan megtartotta prépostságát, 
hanem ezen időtől fogva leginkább arra törekedett, 
hogy annak és a káptalannak rovására mennél több 
pénzt szerezhessen, miért is a prépostság és a káptalan 
birtokaiból többet elidegenített. Híre járt ugyanis, hogy 
Ferdinánd az egész országot átengedte Zápolyának®) 
s így attól kellett tartania, hogy rövid idő múlva va
lóban elveszíti prépostságot. Ámbár Kaczianernek ok- *

*) lb. II., 215.
*j Ib. 217. A papság már János prépostnak szolgáltatta volt be az 

egészet. E LeudeschitrŐl nemsokára többet fogunk hallani.
») Mat. Moler. föl. 71.
*) Wagner, II., 214.
») Ib. föl. 215 és 216.
«) Ib. V , 105.
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tóberben jött serege az ellenkezőről meggyőzte, mégis 
ezentúl minden törekvése magánbirtok szerzésére irá
nyúit. 1534-ben három telket szerez a káptalantól 
Olsaviczán s azért Liszkán levő Bagoly nevű szőlőjét 
adta.1) Ugyanazon évben elcseréli a káptalan petróczi 
60 holdját Petróczy Boldizsár alispánnal annak az 
Aranyoson lévő egyik földjével ily módon kiegészíti 
ottani bírtokállományát.2) Elesik a káptalan régi bir
tokától Kalácstól, mert azt János prépost 300 forinton 
odaadja László nevű testvérének,* * 8) ki azon három év 
múlva túl ad Lomniczy Jakab és János testvéreknek, 
kik azt sohasem adták vissza a megcsalt káptalannak, 
sőt egy évvel reá már kolacskói Lomniczyaknak ne
vezik magokat.4)

Minden ilyen hűtlenségének fedezésére János pré
post rendesen szenteskedő szólamokat használt. A 
könnyenhívők félrevezetésére minden törvénytelen tett
nél hozzá teszi, hogy az egyház és javadalmának fen* 
tartására irányuló töméntelen nagy gond nyomja vállát, 
mit ezen templom megrövidítése nélkül abban hagynia 
nem szabad. Szüksége is volt az ilyen önámitásra 
számított szavakra, mivel botránkoztató élete után alig 
merte volna valaki benne az egyháznak becsületes 
szolgáját, a jámbor keresztény embert és istenfélő egy- 
háznagyot keresni, mert már 1536-iki júliusban arra 
tanít minket a lőcsei krónika, hogy saját feslettsége és 
részeges volta következtében nem volt büntetése azon

*) Prot. 1522, I., föl. 86, b.
*) Ib. föl. 172, a.
8) Szép. kapt. levélt. Serin. 7, fasc. 5, nr. 9 g. s. 1537-iki fr. 4. post 

Dorothee még a Babané nevű szőlőt is adja a káptalannak, midőn ez kifogást 
emelt. Prot. 1522, Ind. I., 120, b. és 120 B. [háromszor áll föl. 120.] Polya: 
nócznak birtokosa is Baba névvel rendelkezik, miért is a községnek egyik 
neveként Babarétje szerepel.

*) Prot. 1522 Index I., fül. 12« a b, és 136 a.
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András nevű prédikátorra, ki Lőcséről Késmárkra szók* * 
vén ottan nősülni készült, holott a székpénz esetleges 
elmaradása miatt kemény büntetéssel szokott fenye- 
getődzni. Ugyanazon év augusztus havában egy vasár
napi napra hívta össze a papságot, hogy tőlök pré
posti lakának javítására pénzsegélyt követeljen. Csak 
miután a papok figyelmeztették arra, hogy vasárnapon 
az isteni tiszteletet otthon abban nem lehet hagyniok 
választotta a keddi napot az összejövetelre.1) A kí
vánt segélyt megadták neki, de még 1538-ban is pa- 
naszkodólag írnak fel Ferdinándhoz, hogy a mai napig 
sem épített még semmit a préposti lakon.*)

Laszkyt budai fogsága, melyet Czibak Imre meg
gyilkoltatása és Gritti gubernator feldaraboltatása után 
Zápolya börtönében ki kellett állania, úgy látszik meg
puhította; mert ezentúl Ferdinándhoz kezdett hajolni, 
hol Loboczky Mátyás nevű rokona által készítette elő 
útját. 1536-ban többször találjuk Késmárkon anélkül, 
hogy a Szepességet az előbbi évekhez hasonlóan fel
dúlta volna, sőt udvarában néhányszor káptalani tago
kat is találunk, kiket ő maga kéretett oda hivatalos 
íratok kiállítása végett.3) A káptalannak ekkor nem 
kellett tőle félnie, és azért ez év őszén szüretének meg
tartásáról gondoskodott, hová Thurzó Elek gróftól kért 
és kapott menlevelet.4) A következő évben Laszky még 
inkább közeledett F'erdinándhoz, mert már Lőcsén is

‘) Wagner, II., 219.
») lb. föl. 224.
*) Prot. 1522, Tnd. I., föl. 117, 108, a. Loboczky (de Lowossycze et 

in Malyn) Mátyás igen derék és jellemes ember volt. A káptalannak, mint 
hallani fogjuk, kegyelője.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 1, fasc. 1, nr. 19. Ugyanakkor cserélnek 
a schavniki és létonkői kolostorok. LétonkŐ ad Greniczen egy szabad birtokot 
(scultetia) és kapja érte a Káposztafalva mellett lévő Grynberg nevű majori 
és földeket, mely eddig Schavniké volt. Prot. 1522, Index I., föl. 118, b.

Szép. Tört. Társ. mill, kíadv. IV'. köt. 12
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találjuk őt, hol János prépostnak vendége, holott a 
Ferdinánd által beküldött Fels Lénárd főkapitány ké
relme folytán János prépost újra magára vállalta a 
szepesi kapitányságot. Midőn pedig Fels Sáros-várát 
ostromolta, nemcsak Lőcse küldötte neki a megkívánt 
lőport, hanem Laszkyról is olvassuk, hogy száz mázsá
val vitetett által a· városba, hogy onnét tovább szál
lítsák a sárosi táborba.1) Szeptemberben jut a vár Fer
dinánd kezébe és ezentúl a leghívebb kapitányok szék
helyévé lesz. Mellette emelkedett Eperjes is, hol a 
Zápolyához tért Kassa helyett számos éven át találjuk 
a szepesi kamarát és Wernert, Tordayt, Pesthyt, a 
királyi jövedelmek itteni kezelőit. Szerencsétlenebbül 
harczolt Ferdinándnak Pekry Lajos és Kaczianer alatt 
lévő serege az alsó vidéken. Pekry azért hét évi bör
tönben sínlődött, míg végre szabadságát s lykavkai 
birtokát a főasztalnok mesteri hivatallal egyetemben 
visszanyerte. Miképen járt Kaczianer ismeretes.

Egyházi birtokok hadi adója. Mindezen hadakra 
pápai engedély következtében az év elején minden 
kisebb egyházi javadalomra, névszerint a plébánosokra, 
kápolnák, altariák javadalmazottjaira és a szeretethá- 
zak igazgatóira három forintnyi adót szabott az ország. 
Várday Pál érsek a bojt elején tudtára adta azt János 
prépostnak is és felszólította őt a pénz beszedésére. 
A prépost azonban e helyett Lőcséről ápril 3-án kö
vetet menesztett a Prágában tartózkodó Ferdinánd- 
hoz és tekintettel arra, hogy prépostsága és az egész 
környék annyit szenvedett a lefolyt évek alatt és a 
papság még az 1535-ben volt nagy Ínség által oko
zott bajokat sem tudta orvosolni ama kirótt összeg-

‘) Wagner II., 188.
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nek elengedését kéri.1) Mivel a kérésnek nem volt 
foganatja, vagy az ügynök a királyhoz jutni sem tu
dott, János maga indult Prágába, hol ápril 25-én sike
rűit királyi iratot nyernie, melyben Ferdinánd őt ma
gát a fizetés alól felmenti, mivel kezdettől fogva némi 
kedves szolgálatokat tett és saját költségén tartja fen 
katonáit a királyi seregben; a papságra nézve azon
ban, mivel arról azt mondják, hogy azt nemcsak az 
ellenpártiak, hanem az ő emberei is többször kifosz
tották, meghagyja, hogy ne rovás szerint, hanem csak 
a lehetőség és tehetségeik szerint fizessenek. A XIII 
város plébánosait még ez alól is felmenti a lengyel 
királynak krakói irata. A prépostnak így önönmagá
ról sikerűit elhárítania a fizetés veszélyét, hanem pap
ságától azért rendkívüli segély czímén mégis 200 frtot 
követelt, mely alól csak Felsnek jóakarata mentette 
fel őket. Megjegyezte ezt jól János prépost és az 
1538-ik évben pótolhatni vélte a szenvedett kárt. De 
most már nem kevesebb mint 600 frtot követelt, mely
nek kisajtolására sajátságos tervet eszelt ki. Reábírta 
ugyanis az Eperjesen tartózkodó Lascano Tamás fő
kapitányi helyettest, hogy a netalán bekövetkezendő 
török háborúra, melyre mint tudjuk a Ferdinánd és 
Zápolya közti béke miatt készen kellett lenniök, hadi- 
sarczot vessen ki a szepesi papságra, melynek behaj
tását János a már akkor királyi tanácsos és titkár 
czímével rendelkező prépost magára vállalta.2)

Szeptember 8-áról Szepeshelyt keltezett levelével 
oda parancsolta az egész papságot, mely szept 13-án 
egy csütörtöki napon Moler lőcsei plébános vezérlete 
alatt mégis jelent. Már az oda vezető úton többször

l) lb. föl. 219 stb.
*) Mai. Moler. föl. 172 stb. nagyon körülményesen adatik elő az egész eset.

12*
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megálltak és fogadták, hogy egymást el nem fogják 
hagyni akármi történjék is. A prépost hosszú beszél
getés után végre horvátul megparancsolta inasának, 
hogy a külső ajtót csukja be, aztán pedig a mellék
szobát kinyittatván, egymásután felszólítá András mül- 
lenbachi, Urbán kakaslomniczi és György káposztafalvi 
plébánosokat, hogy lépjenek be oda, mire őket fog
lyoknak nyilvánítá s még aznap este 25 fegyveres kísé
rete mellett Nedeczre szállíttatá és a templom alatti 
pinczébe csukatta.1) Nyolcz nap múlva végre hazake
rültek, hanem csak miután az egyik 40 frtot, a másik 
100 aranyat és a harmadik 245 aranyat tettek le és 
megígérték, hogy az egész dolgot titokban fogják 
tartani.

Közben a többiek a váraljai plébániára szálltak 
és három napig vártak, míg Eperjesre küldött embereik 
visszatérvén, Laskanótól levelet hoztak, melyben ő ezen 
ügyben ártatlannak mondja magát.2) A fenti sarczon 
kívül azonban még az egyház és becsület törvényeit 
jellemtelenűl gyalázó és az erény leple alá bújtatott 
erkölcstelen beszédet tartott nekik. Urbán nevű ter
mészetes gyermekét mutatván, azt mondja, hogy a 
nősűlést megengedi nekik, ha úgynevezett házasság 
czíme alatt történhetik, mi által nemcsak önönmagát 
jellemezte, hanem még a XXIV testvérület már isme
retes szabályait is legnemtelenebb módon arczúl ütötte.8)

*) Mat. Mol. föl. 176: „Ita decet Sacerdotes tractare vilius quam caues 
quod sentber fecit idem Praelatus. Sed percutiet eum „Deus*.

*) Per Deum, mondja Lascano a követeknek, non est commissio mea, 
sed ipse Praelatus vester venit ad me, quid nos scivimus de vobis, et supplicavit 
nobis, quod Vestras Dominationis Venerabiles taxare debemus*.

*) Mat. Moler. fol. 251: Vr pffaffen Vorberget ewr Kynder Ich Vor- 
berge meyne nicht Secht Dfcmoustrans unuin [?] puerum filium suum Vrbanum. 
Ich will nicht gestattenn Ebrecherey von euch oder [hanem] Das eyner ey 
Eliche Bey ym Habenn soll zwt Koecchen Sunder [különösen] so ym
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iMilyennek kellett lennie az ily prépost alatt lévő pap
ságnak, ha gonosz tanácsát elfogadni hajlandó, elgon
dolhatjuk. Az egyház törvényeiben megőszűlt akkori 
emberek, mint látjuk, bűnnek tartották azt és undor
ral fordultak el tőle. Segítségért fordultak többfelé s 
a király november 21-én Bécsből adott rendeletével 
kemény szavakkal dorgálja meg a prépostot.1) Még 
keményebben fedte meg őt az érsek 1539-iki ápril 
30-án és azzal fenyegeti, hogy a főmegyei zsinat által 
a papság elnyomóira kiszabott átok alá esik, ha meg 
nem tér. Csakhogy az érseknek kemény szavai in
kább a sértett hiúság folyományának látszanak, mivel 
a szepesi egyház régi előjogait s különösen a megyei 
zsinatok tartására vonatkozó jogot támadják meg s 
így alig lett meg a kívánt sikerök.2)

A prépostra nézve úgy látszik eltévesztették a 
hatást, mert ugyanakkor látjuk, hogy már a böjtöt is 
nyilvánosan megszegi, sőt még azt is mondja a du- 
rándi plébánosnak, hogy zsinaton megfogja hagyni a 
régi böjti törvények kiküszöbölését. Azonkívül pedig 
megint erkölcstelen tanácscsal szolgál neki, midőn azt 
mondja, hogy; Weyp nemen, és hozzáteszi, hogy miért 
nem tart magának szép ágyast, vagy feljogosítja őt a 
házasságra.8) Beszédjéhez mért volt egész élete, melyet 
sajátságosán jellemzett egy udvari embere. Midőn 
ugyanis megkérdezték azt, hogy mire fordítja a pré-

y ni inat [valaki] ey Jong Megdleyn Helt kan ich leydenn Denn ich hab selber 
eyn baikenn Im oge Wie kann ich eym anderenn ey stobleyn darws nem.

*) Wagner II., 226.
*) Ib. föl. 227 stb.
*) Mat. Moler. föl. 202: , Dominus Praelatus ad eundem Parochum dixit: 

Quare non tenetis vobis pulcram Ancillam ex quo vobis prior vestra Matrona 
Mortua est. Aut Accipiatis vobis juvenculam Ancillam in uxorem. Ecce do 
Vobis Auctoritatem Accipiendi vobis uxorem*, cf. az említett könyv másola
tát föl. 1S8.
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post a sok kicsikart pénzt, azt felelte, hogy nyolcz- 
kilencz ágyast is tart és azért hol ki kell őket háza
sítani, hol másképen gondoskodni róluk, miért is foly
tonos pénzzavarban szenved.1) Ezen pénzhiány fede
zésére különben más módot is talált János, egyes 
családoktól ugyanis nagy szükség czímén arany és ezüst 
tárgyaikat csalta ki, melyekért a fizetéssel nagyon 
hátramaradt. így olvassuk, hogy a Varkocs család
nak ezüst készletét sok éven át tartotta magánál s 
még 1538-ban is csak azt ígéri, hogy félév alatt le
teszi a 300 frtot, vagy pedig Feketekút községét (a 
nedeczi várhoz tartozott) köti le.* 2 *) De még két esz
tendő múlva sem tartotta meg szavát.8)

A királynak fenti levele nagyon megharagította 
Jánost és azért midőn Nedeczre utána küldötték, elfo
gadta ugyan azt, hanem a küldönczöt az akkori szokás 
ellenére sem enni sem inni valóval nem kínálta meg, 
mit neheztelőleg említenek fel a testvérület tagjai.4)

Mig így János a prépost tekintélyét napról napra 
jobban aláásta és az egyház és a hitélet istápolását 
egészen elhanyagolta, megszűnt a Szepességen a val
lásnak két más képviselője is: Darócz és Schavnik. 
Daróczról olvassuk, hogy Riby Sebestyén, pozsonyi 
várkapitány, odaadta Laszkynak,5) kinek özvegye 1542- 
iki februárban 400 aranyon és 500 frton tovább adta

!) A Mat. Moler másolata, föl. 139.
*) Prot. 1522, Index I., föl. 126, b.
8) Ib. föl. 160, b, jul. 17-én két kanonokot fáraszt azért Nedeczre, 

mert állítólag az út bizonytalan volta miatt nem mehet a káptalanba. A 
tárgyak súlya: 27 marcas, 18 scotos, és 45 markas 9 schotos. Egy márkának 
értéke 14 frt (á 100 dénár). »

4) Mat. Moler. föl. 196. hol a prépost feslett életének uj bizonyítéka 
található.

5) Prot. 1522, Ind. I., föl. 140, b.
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teskovyczi (később tessinoviczi) Tlwk Menyhértnek.') 
Schavnik pedig Zápolya által szintén Laszkynak, Fer- 
dinánd által pedig Laszky nejének lett elzálogosítva 
Rozsén apát Primóczot kapja és míg él Schavnik köz
ségében egy kúriát meg évenkénti 70 irtot.8) Wider- 
nik és Teplicz Lőcse városéi maradnak mindaddig, 
míg vagy a király vagy a káptalan vissza nem váltja 
és az isterti tiszteletet helyre nem állítandja.3)

A prépostnak züllött élete több úrnak ürügyül 
szolgált a dézsma megtagadására, kik között Laszky 
Jeromos, Varkocs Menyhért, hevesi Bornemisza Benedek 
és Görgey Lőrincz első helyen állanak.4) János sze
mélyesen indúlt a királyhoz, hogy annak segélyével 
védhesse jogait. Mielőtt azonban elindult volna, szá
mos ellensége miatt, mint mondja, Nedeczen végren
delkezett László testvérének és a már ismert Urbán 
nevű természetes fiának, kit Horváthnak nevez, javára.5) 
Aztán pedig úti költségre 110 írtért eladja Lőcsének 
a prépostsághoz tartozó és Lőcse mellett fekvő nagy 
rétjét, melyért a prépostságot egy Deres nevű liszkai 
szőlővel vélte kárpótolhatni.6) A királynál kívánt ered
ménynyel járt el, mert Ferdinánd október 16-án Bécs- 
bői adott parancsával intézkedett az említett urak 
ellen mondván, hogy nagyon gonosz dolog elvonni azt * *)

*) Ib. Index II., föl. 19, a, b. Későbbi okmányban 15 telekből álló
nak olvassuk. Ezen Tlwk, vagy Thluk Menyhért — a ki Sváby Annával 
való házassága révén jött Szepesbe — lett a máig virágzó Drávtctky  család
nak Őse.

») Ib. Index I., föl. 135, a, b.
*) Ib. föl. 162, a sequ. Csak a káptalannak vagy egyházi személynek 

volt joga azt visszaváltani.
*) Szép. kápt. levélt. Serin. 10, fase. 2, nr. 39 és Wagner, III., 81.
*) Prot. 1522. Index I., föl. 161. Utolsó végrendeletében már más 

képen szól.
e) lb. Index II., föl. 1, b, és 9, b. így idegenítette el a közeli birto

kot a bizonytalan távoliért. Ama rét talán a mai alsó major.
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az egyháztól, mit jámbor és istenfélő elődök a vallás 
fentartására rendeltek.

A következő évben az egész Szepesség remegett· 
A szultán ugyanis Zápolya fiának gondnokai által fel
szólítva Magyarország meghódítását határozta el. Ju
nius 20-án levelet küld Ferdinándhoz, melyben azt 
mondja, hogy mivel János Király hű rabszolgám volt* 
elhatároztam, hogy fiának, ki szintén rabom és ,
oda adom az országot;1) nemsokára reá pedig Budá
nak indult, a német segély elmaradása miatt gyönge 
királyi sereget visszaverte, a fővárost elfoglalta s Zá
polya özvegyét és fiát a Tiszán túlra szorította. Sáros 
és Szepesmegye Eperjesen gyűltek össze, hogy e vidék 
védelméről gondoskodjanak, de a töröktől való félelem 
oly nagy volt, hogy sok tanácskozás daczára sem tud
tak biztos tervben megállapodni, mint azt Loboczky 
szomorúan jelenti Késmárknak * 1 2) Deczemb. 18-án békét 
kötnek ugyan Ferdinánd és Isabella, mely szerint Sze- 
pesnek újra a Zápolya-házra kellett volna szállania, ezt 
a következő év julius 26-án meg is erősíti az özvegy> 
de azt, hogy Thurzó Elek elveszítette volna a várát, 
sehol sem említik.3) Azontúl is a Thurzókat találjuk 
ott, Késmárkon Laszkyt és Nedeczen János prépostot, 
ki ezentúl még rohamosabban halad lefelé a lejtőn. 
Már 1541-iki julius 22-én házat vásárol Lőcsén Urbán 
és Katha nevű gyermekei számára, kiket azonban a 
hivatalos okmányban más ember szülötteinek vall.4) A

·) Gévay A. Urkunden und Aktenstücke stb. apud Jansen 111., 477
1 jegyzet.

*) Wagner, I., 76 stb.
>) Ib. föl. 43 stb.
4) Prot. 1522, Index III., 3 a: ,Urbano filio, Catherine filie Circum 

specti . . . .  ant* stb. A* hézag mutatja, hogy még csak keresett embert, ki 
oda adná atyai nevét. Érdekes még ez okmány azért is, hogy a ház fekvését 
in serie Theatri által meghatározván megmutatja, hogy mit értettek a régi sze-
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káptalannal nem törődött, mert midőn ennek sárosi 
birtokait megtámadta szinyei Merse (Marsilius cf. Wagner 
V., 285 és 323) László szepesi várnagy, a káptalan ma
gára hagyatva Loboczkyhoz fordult, ki valóban legne
mesebben igazolta a benne helyezett bizalmat, miért 
a káptalan őt egyedüli törvényes védőjének nevezi.1)

1542-iki virágvasárnapja körűi panaszkodik a pré
post ellen Margit nevű testvére, Segnyei Kristóf öz
vegye, kitől Kis-Toporczon lévő bírtokrészletét elfog
lalta.2) Junius 26-án meg Bebek Ferencz két embere 
vallja, hogy János prépost 100 aranyat vett fel űrök
től Somodira.3) Júliusban pedig egészen új nemét ta
lálta ki a pénzszerzésnek; lelkiismeretlenŰl kezdi 
egyházi javadalmakat árulgatni. Meghalt ugyanis Ja
kab leibiczi plébános, ki még a prépostnak és a pré
post-helyettesnek is egy-egy ezüst poharat hagyott· 
A felbujtatott község azonnal a hagyatékra tévé kezét, 
úgy hogy Urbán késmárki és András durándi plébá
nosok hiába igyekeztek végrehajtani az elhaltnak aka
ratát. A testvérület a préposthoz fordúlt, ki jun. 24-én 
Nedeczről adott levelében keményen meghagyja Má
tyás kanonok, váraljai plébános és prépost-helyettes
nek, hogy senkit ne merjen leibiczi plébánosnak elfo
gadni, hacsak nem olyan, ki teljesítendi akaratát.4) A 
prépost azonban kétszínű szerepet játszott és pénzért 
mindenre kész volt; és így történt, hogy daczára an
pesiek a Theatergasse alatt, azaz a városház útczáját. A városházán adták 
tehát elő a hosszú középkor alatt a híres színjátékokat, miután a templomok
ból kiszorúltak volt. Így találunk azért Theatergasse-t Lőcsén, Késmárkon és 
Némel-Lipcsén is. Német-Lipcsén az 1551. évhez azt olvassuk, hogy: in 
domo pretorii sive Theatro* *, Prot. 1550. föl. 71, b.

*) Ib. Index II., föl. 115, a, b.
») Ib. föl. 24 a, b. és Index III., föl. 20, b.
») Ib. föl. 84, a, b.
*) Wagner, II., 231.
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nak, hogy jul. 8-3n még megígérte a papságnak, mi
szerint csak kath. papot fogad el plébánosnak, mégis 
julius 13-án a már ismeretes Leudeschit Györgyöt 
engedte a község által megválasztani. Hogy előzete
sen milyen szerződést kötött Leudeschit a köz- 
séggel nem tudjuk, de a prépostnak három aranyat 
adtak és ő egy évre megerősítette a plébániában, 
daczára annak, hogy mint esküszegő és feslett életű 
régen ismeretes volt és a késmárki plébániát is már 
azért veszítette volt el s most Toporczon élt mint ma
gán ember.1) A még ekkor egészen kath. papság azon
ban nem volt hajlandó tűrni keblében Leudeschitet és 
azért a világiak közbenjárását vették igénybe. Kitűnt 
buzgóságával Lomniczy Jakab, lublóvári jegyző, ki ne
hány lőcsei tanácsnok mellett leginkább karolta fel az 
egyház ügyét. Midőn ugyanis a prépost, ki az egész 
szentségtörő dolgot farsangi tréfának tekintette, nevetve 
mondogatta, hogy elejti Leudeschitet, ha a testvérület 
neki még egyszer megadja a már letett székpénznek 
felét, Lomniczy Lőcsére, Iglóra és Ménhárdra lovagolt 
a testvérület főnökeihez, kik valóban újra megfizették 
a 25 aranyat.* 2 * * * * *) Leudeschit visszavonult, hogy a követ
kező évben újra feltűnhessék.

Míg a prépost így bánt el az egyházi dolgokkal, 
Pauschner Gergely a szepesi vár élelmezője is igyeke
zett a várhoz tartozó plébánosok jogait megnyirbálni.8)

*) Nem lehetett ott plébános, mint az írók vélik, mert 1542-iki feria
2 post Visitationem Beatissime Virginis Marie Márton szerepel mint toporczi 
plébános, ki a svedléri dézsmáról tesz tanúságot, miután azelőtt 10 éven át
Svedléren működött. Prot. 1522, Index II., föl. 8, a, b.

*) Mat. Moler. föl. 274; és Másolata 217 és 218, Lomn:czy mellett
buzgólkodott Jakab kanonok és lublói plébános.

9) Szép. orsz. levélt. Prot. 1522, Index IV, föl. 112, b, sequ., hol rend
kívül érdekes tanúkereset lefesti azt, hogy miképen bántak a Thurzók (s Pausch
ner) a XIII. szepesi városokkal (ad 1549).
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Beszállásoltatott hozzájok mindenféle marhát és annak 
eltartására kényszerítette; különösen a zsákóczi plébá
nost szemelte ki üldözésének tárgyává, úgy hogy még 
a káptalan közbenjárása sem volt foganatos. A káp
talan ugyan maga részére védelmet nyert, mert Fer- 
dinánd jul. 9-én adott parancsával Thurzó Elek ország
bírónak és Loboczkynak meghagyta, hogy a káptalant 
bármi támadás· ellen védjék, minek következtében a 
vár hivatalnokai nem merték azt megtámadni,1) de a 
papság maga kénytelen volt panaszával a királyhoz 
fordulni; sőt a lengyel király közbenjárását is igénybe 
vette,*) és így sikerűit végre kinyernie, hogy október 
21-én Ferdinánd ráparancsolt a megyei alispánra, mi
szerint a régi jogok és kiváltságok megnyirbálói ellen 
bocsássa hatalmi karát a papság rendelkezésére.8)

A prépost maga is pillanatnyi jó indulattól meg
nyerve, megújította 1524-ben adott és az új vallások 
ellen szóló rendeletét,* * * 4) sőt megtoldotta avval, hogy 
kemény büntetést szab azokra, kik elhanyagolva a régi 
zsinatok és az egyházi elöljárók rendeletéit suapte 
pertinacia saját megátalkodottságuk erején két szín 
alatt merik osztogatni az oltári szentséget.5 * *) Leudeschit 
ellen szólt az egész, ki mint azonnal halljuk, még töb
bet is megengedett magának, mit azonban egyik írónk

*) Wagner, I.. 377.
*) lb. II.. 232.
») Ib. föl. 233 és 234.
4) Johann Scholcz, Kirchliche Nachrichten von den evangelischen Zipser 

Gemeinden besonders in den XIII Städten stb. czímű kézirat I. köt. 71 stb. lap.
J) Ib. 86. lap és Math. Moler. fol. 280 és 281: »Datum Leutschoviae 

sub Sigilli Nostri testimonio. Ex Aedibus nostris 22. Julii, alias in feria divae
Magdalenae Anno Dni. 1542. — Megújítása volt az azon rendeletnek, melyet
I. Ferdinánd 1527 aug. 20-án Budáról adott ki, s melyet a király meghagyása 
szerint minden pap húsvét· és karácsonykor a szószékről kénytelen volt kihir
detni. (Dr. Ant. Mayer, Wiens Buchdruckereigeschichte, 1883, I. köt. fol. 50.
Nr. 120.)
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következő szólammal vél kimenteni: >Ez volt tehát 
ama férfiú, ki az evangélikus tanfogalomnak a Szepes- 
ségre hozatala által a legnagyobb érdemet szerezte 
magának. Dáviddal kénytelen volt ugyan mondani: 
vétkeztem az Úr ellen. Vigyázatlan vjselete által sok
szor rossz színben tüntette fel magát és veszélybe 
hozta azon tant, melyért harczolt, de azért mégis meg
marad ama dicsősége, hogy első volt, ki elég bátor
sággal rendelkezett nyilvánosan fellépni az új tan mel
lett és férfias bátorsággal harczolni mellette, mígnem 
állandósítani tudta.1)

Hogy a prépostnak ismeretes élete mellett épen 
azokra, kik ellen szólt a rendelet, nem lehetett nagy 
hatása, képzelhetjük, annál is inkább, mivel saját maga 
leghamarább tette magát azon túl és használta újra 
pénzszerzési forrásnak azt, ki ellen büntetéssel fenye- 
getődzött. Látta talán, hogy a prépostságtól végre is 
meg fog kelleni válnia, mert Loboczky, Werner György 
a sárosi vár parancsnoka s mások, kik a káptalan és 
papságnak ügyeit fölkarolták, kötelességüknek tartották 
feljelenteni a királynál azon veszélyt, melybe az ilyen 
prépost a minden oldalról megtámadott egyházat és 
vallást döntheti. Már az 1543-iki esztendő elején ügy
nököt küldött fel János, kinek a királyi udvarnál gonosz 
ügyét újra lábra kellett volna állítania, közben pedig 
pénzszerzéshez fogott: előre elzálogosította Krupek Se
bestyén lőcsei polgár és királyi harmiczadosnak 237 írt
ért több községnek dézsmáját, de hozzátenni kénytelen; 
hogy a következő prépostot ez nem kötheti és azért 
halála esetére Feketekút községét köti le a bérlőnek.2)

’) TomaSek, Andenken stb. 26. lap,
») Prot. 1522. Index II., föl. 50 a, b .: in villa Magni Matbei (ma Ma· 

jtheócz) 45 fr t; Michaeli· (Strázsa) 60 írt; Nagy-Szátokon 60 írt; Csötörtök*
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De ügye nem fordult jobbra,^ mivel közben újra arra 
ítéltetik, hogy Dubraviczky Albertnek Kaczvinkon jog
talanul elvett birtokát adja vissza, mit május 3-án kény
telen is volt megtenni.1) Május 8-án visszatért követe 
némi biztatást hozhatott, mert a prépost azonnal Leu- 
deschit Györgygyel lépett érintkezésbe.

Mivel nálunk a vallási forradalomnak kezdetei 
még oly kevéssé vannak felderítve, hogy az írók e 
tekintetben inkább a hagyományok mint az eredeti 
okmányok után indulnak, mivel továbbá ezen Leude- 
schit György az akkori idők és viszonyok typikus 
alakja, kénytelenek vagyunk bővebben foglalkozni vele 
azon kézirat nyomán, mely a Szepességen a vallási 
átalakulás kezdetére a legtöbb fényt van hivatva de
ríteni, értjük a Matricula molerianát. Ebben olvassuk 
az ő viselt dolgait s találjuk azt, hogy Müllenbach 
község csak annak árán hívta meg őt plébánosnak, 
ha a plébániai malmot a községnek engedi által, mit 
meg is tett. Azonkívül a prépostnak 12 aranyat fize
tett és ez a papság ellenzése daczára egy évnegyedre 
megadta neki a ottmaradhatási jogot. A papság azon
ban nem nyugodott bele oly hamar, hanem levelet 
küldött Nedeczre, melyre válaszúi a prépost jun. 6-áról 
azt jelenti nekik, hogy Leudeschitnek neve nem is 
volt az ajánló iratban.* i) 2) Őszinte azonban alig lehetett 
e nyilatkozat, mert midőn nyomban reá Bornemisza 
Miklós várnagyhoz fordultak és a király által április 
21-én adott és az idegen tanok ellen szóló parancsát

helyen 30 írt; Tepliczen 42 írt. cf. Prot. 1675. nr. XXIX, hol föl. 305—314 
a strázsaiaknak adott sok nyugta átíratik.

i) Ib. föl. 60 stb.
*) Mat. Moler. föl. 315 és föl. 314, hol I^eudeschit Toporczrbl megy 

Müllenbachra
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megmutatták neki,’) ez a préposthoz mint legbizalma
sabb urához ír és a papságot mint a becsületes em
bernek ellenségeit jellemezvén, felkéri és bízik a pré
postban, hogy ez Istennek ügyét el nem ejtendi.2) A 
papság maga már pár nappal azelőtt gyűlt egybe, hol 
igen emlékezetes határozatot hozott A lőcsei plébá
nos megmutatja nekik a királyi iratot8) és mondja, 
hogy Leudeschit, ha veszélyben forgott mindig aláza
tossággal ígért javulást,4) de ha a veszély elmúlt, rá
galommal pótolja azt és a papságot gyalázza, mintha 
ledér életet folytatnának,5) elhatározták azért, hogy a 
gyanús személyeket, ha volna valakinél, azonnal el- 
bocsátandják, mivel igen jól tudják, hogy az oltári 
szentség körül forgolódó embernek angyali tisztasságra 
kell törekednie. »Placet« mondák mindnyájan azaz egy 
szívvel elhatározzuk.6 *)

A prépost helyettese megbízta a fel.kai és szepes- 
szombati plébánosokat a Leudeschit elleni keresettel, 
kik azt végre hajtva legelői azon iskolákat és módo
kat nevezik, melyeken Leudeschit a vallási tudomá
nyokban való tájékozott műveltségét szerezte s mond
ják, hogy tanulói pályán kezdte, de azt csakhamar 
Krakóban udvari mássággal cserélte fel, aztán átment 
Olmützbe, hol szabó mesterségre adta magát, majd 
Lőcsén a szűcs mesterségen folytatta. Megunván a

») Wagner II., 235.
») Ib. föl. 237.
8) Mat. Moler. föl. 810: „contra latrones (Leudeschit) lutheranos omni 

h aeres i infectos Et exhibui eis legendum*. A kemény szót Leudeschit viselete 
magyarázza.

*) Ib. fol. 314, hol pestifer nek neveztetik azért.
i) Ib. fol. 310 in fine.
e) Ib. fol. 311, hol a 9. sorban a saját szívéből beszélő Xylander bees

ni érlőleg hozzáteszi: „Placuit in congregatione, nescio utrum similiter in Se* 
gregaoione*,
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munkát megint Krakóba származott el, hol részint ta
nulással részint inaskodással töltötte idejét. Visszatérte 
után Gönczön foglalkozott iskolamestcrséggel, honnan 
végre, úgy látszik nagybátyjának Henkel Sebestyén
nek unszolására Budára tartott, hogy valami pápai kö
vet által papnak szenteltesse magát.1) Nyomban reá 
káplányul találjuk Lőcsén, hol egy férjnek nejét el
csábította, miért állomásáról eltávolíttatván Strázsára 
ment segédlelkésznek. De bűnös viszonyát onnan is 
folytatta, végre a nővel Boroszlóba szökött, hol állító
lag azzal egybekelt. Ott kereskedőnek állt be és mint 
ilyen járt 1528—1530-ig Lőcsén, hol mint kereskedés
sel foglalkozó pap s mint nőrabló Kaczianer által el
fogatván bitóra ítéltetett. Megmentette hiszékeny nagy
bátyja és saját esküje, melylyel tagadta, hogy valaha 
felszentelt pap lett volna és a szt. misében az átlénye- 
gűlésre vonatkozó szavakat használta volna. Midőn 
pedig kérdezték, hogy miért imádattá hát a kenyeret, 
avval mentegette magát, hogy azt mások is teszik. 
Megmenekedett mint látjuk, és 1533-ban már Kés
márkon találjuk mint plébánost; minek magyarázatát 
talán azon véres csatákban kell keresnünk, melyeket 
Lőcse és Késmárk vívtak azon időben, midőn is Lőcse 
hűtlen emberei rendesen Késmárkon kerestek mene
déket. Késmárkon rövid tartózkodása alatt két szín 
alatt osztogatta önhatalmilag az oltári szentséget és 
gyónás nélkül oldotta fel az összes embereket egy
szerre, a papokat gyalázgatta, Krisztusnak az oltári 
szentségben való létét tagadta, a pápistákat mind nyil
vánosan népámítóknak nevezte, kremniczi András pa
pot nyilvánosan adta egybe egy nővel, nagypénteken *)

*) Per Sanctissimi Legatum quendam ordinatus (?) még pedig saját 
tanúsága szerint 1522-ben. (Mól. föl. 307)
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a passio után azonnal füstölt hússal szegte meg a böjtöt. 
Késmárkról Rozsnyóra szökött, és most szentségáru
lással tolakodik a müllenbachi plébániába.1)

Ezek voltak a Leudeschit ellen felhozottak, a ki 
Tomasek szerint 1547-ig Müllenbachon van, 1555-ben 
meghalt 2) Okmányaink azonban még 1558 ban róla 
mint keresztfalvi és nagy-őri plébánosról szólanak, hol 
Varkocs Menyhért védszárnyai alatt él és a lőcsei har- 
minczadról bizonyítványt állít ki, melyben magát pap
nak nevezi.3) A papság még nem adta fel fentemlített 
ügyét, hanem Bornemisza Miklósnak elutasító válasza 
után, melyet az a préposthelyettesnek adott volt, ju
nius 14-én másodszor fordultak Jánoshoz Nedeczre és 
jellemzően mondják, hogy Leudeschit nem az evangé
liumi tan tisztasága miatt állt a bitó alatt, hanem go
nosz tettei miatt, valamint Fischer Andrást sem apos
toli egyszerűsége miatt kergette tova Bebek Ferencz, 
hanem mivel félrevezette a népet, a szentségeket becs
mérelte, a Salve-Regina-féle éneket csúfolódás tárgyává 
tette s magát a boldogságos Szüzet is ocsmány sza
vakkal illette. Bornemisza szavaiból látszik, folytatják, 
hogy ő Leudeschitet nem képes fentartani a prépost 
tekintélyével szemben, valamint általában az egész Sze-

*) A fentemlített Fischer András és az itteni kremniczi András egy és 
ugyanazon személy. Több fényt derítenek e viszonyokra a beszterczebányai 
okmányok, melyeket hazánk egy nagynevű társasága kiadni készül, és melyek
ben több ismeretes név között kremniczi Fischer András-ét és Leudéschit 
György-ét is láttam.

») Tomaiek, 22— 26. lap.
*) Prot. 1562, nr. IV., föl. 148 a — 151 b, hol egyéb tanúk között 

május 6-án írja: »Ego Georg. Lewdyschedtth, homo Sexagenarius, Sacerdos 
triginta quatuor annorum, Pastor animarum in Nere, senior fraternitatis Infe
rior. Popradtth fateor Bona conscientia fíde mea Christiana Mediante, quod 
tricesimam lewchowiens ab anno Dnj 158 (sic. 1528) usque ad annum dnj 
1530 Scio Novi et Intellexi* *). A tanúvallomásokat szedő bizottság egy nap este 
felé már nem tudott vele boldogülni, csak reggel írta a fenti sorokat.
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pességben nem létezik ember, ki a préposttal szemben 
annak ügyét felkarolni merné. Zárassa tehát ki a pré- 
postság területéről s megszűnik minden baj.1) Azon
kívül megígérték neki a 12 frtot is, melyeknek Leu- 
deschit elejtésével állítólagos kárát vallaná,*) és így si
került végre Müllenbach községét ezen »plenum fraude 
et dolo« embertől megmenteni,8) mert ugyanazon év
ben már a káptalan egyik kanonokját találjuk ott 
plébánosul, ki még 1547-ben is ellátja hivatalát.4)

Az új tanoknak Szepesben való akkori állását 
mutatják Molernek szavai, melyeket az 1543-iki jul. 1-én 
Ferdinándhoz írt leveléhez csatolt. Kevesen vannak 
mondja, és azok is Németországból furakodtak népünk 
közé, kik mind a két szíri alatt úrvacsorázni akarnak 
s kik azt állítják, hogy esküvel fogadták volna, misze
rint egy szín alatt nem fognak áldozni, holott mi a 
konstanczi és baseli zsinatok értelmében járván el ed
dig senkit sem áldoztatunk meg két szín alatt.5) E

*) Mat. Moler. föl. 320: „ipse (Bornemisza) hunc hominem tueri no« 
potest contra Dominationis Vestrae Veverendae Auctoritatem et Jurisdictionem* 
és „Neminem video tantae potestatis, qui contra auctoritatem et Jurisdictionem 
D. V. Kdae eundem retinere posset*. E szavak jellemzik a Szepesség akkori 
viszonyait és mutatják, hogy minden bajnak oka csakis a prépostban rejlett.

*) Ib. föl. 29 b és 299.
») 1b. föl. 309.
*) Prot. 1522, Index II., föl. 43: Magr. Martinas parochus de Miiem· 

bach; és index IV., föl. 75 stb. egy Máriássy féle tanukeresetben: Magr. Mar
tinos Parochus de Mihlenbach annorum sexaginta vel citra.

*) Mat. Moler. fol. 322: Sunt nonnulli, qui novis intendentes doctrinis 
Eucharistiam esse adorandam negant, et dicunt Idololatriae esse peccatum illam 
adorare. . . . Dicunt se sub juramento jurasse, se nunquam velle sub ana 
communicare specie, cum adhuc nullum communicavimus sub utraque, nec vo
lumus contra Concilii Sacri Constantiensis et Basileensis praeceptum quemquam 
sic communicare. Cum autem in hac elapsa Quadragesima, in plebem nostram 
ex Germania irrepserunt, plures ex ovibus nostris seduxerunt, qui nec confiteri 
volunt; ex .quo sub utraque eos communicare nolumus . . . talibus, cum sint 
pauci, ut obviari possit . . . per Deum ipsum obtestantur et rogant Pleban 
XXIV. Regales, cf. Wagner IF., 238 és 239.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. JV. köt. 13
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szavakból látjuk egyszersmind, hogy a későbbi predi- 
dikátorok eleinte csak azt állították a nép előtt, hogy 
Wikleff és Húsz szerint csak akkor érvényes az oltári 
szentség, ha mind a két szín alatt vétetik és hogy a 
papok házassága szükséges, mivel az ördög találta ki 
azt és vitte reá az embereket, hogy elhigyjék, misze
rint bárki feleség nélkül élhessen.

A prépostnak fenti szereplése olyan hatalmas ellen
felet támasztott neki, ki elől mindaddig hátrálni volt 
kénytelen, míg prépostságát el nem veszítette. Báthory 
András, az 1543-iki jan. 25-én elhalt Thurzó Eleknek 
veje, ipjának végrendelete szerint mindaddig volt bí
randó a szepesi várat, míg neje gyermek nélkül el 
nem hal. Csak ennek elhaltával szálland a bírtok a 
fiatalabb leányra s ennek családjára; ha pedig annak 
utódai is elhagynák ez árnyékvilágot, János, Eleknek 
mostoha fivére kapja meg az egész birtokot.1) Báthory 
András az országnak főkapitánya és Szepesvárának 
ura már augusztusban lefoglalta a prépostság jövedel
mét8) és szeptember 13-án Szikszón kiadott levelében 
meghagyja a papságnak is, hogy a székpénzt ezentúl 
a szepesi várba szolgáltassa be.3) János prépost ugyan 
a várba tartozó községek megsarczolásával fenyege- 
tődzött, de Nedeczről egyelőre kimozdulni alig mert. 
Csak Moler jelenti szeptemb. 20-áról Báthorynak, hogy 
e tekintetben semmit sem tehet, mert ő ugyan seniorja 
a testvérületnek, de csak azokban, mik a társulat be
csületére vonatkoznak, a székpénzre nézve pedig alá *)

·) Wagner Γ., 168 stb. Ezen János világi volt, nem pedig mint Íróink 
gondolják, püspök, cf. Wagner IV., 75 és TomaSek, 33. lapnak közepén. Árva 
sem volt soha Thurzó Elek-é, hanem volt Corvin-é, Horváth-é, Zápolya-. 
Kosztka- Dubovszky·, Szedlniczky Vanyek (Wenczel)·, Thurzó Ferencz-é.

*) lb. II., 241.
») Ib. föl. 242.
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van rendelve a prépostnak.1) A papságnak ezen ma
gatartása miatt többnek közűlök szenvednie kellett, 
mert xMcrse László elfogatta őket és börtönre vetette, 
honnan csak Werner György közbenjárására szabadul
tak ki, miután egyenként 25 frtot, a testvéridet pedig 
110 frtot fizettek.

Báthory tovább vitte a dolgot, míg végre kinyernie 
sikerült, hogy Ferdinánd október 4-én Pozsonyban kelt 
levelével Jánost a prépostságtól megfosztotta s helyére 
Grecsméry (Kretschmar) LŐrincz, székesfehérvári pré
postot s Miksa fiának volt nevelőjét nevezte ki a 
Szepességre.2)

Ezen évben még két nevezetes esemény hagyott 
nyomot a Szepesség történetében. Mind a kettőnél Bá
thory szerepel, az egyik a létonkői kolostornak és a 
gölniczi várdának tökéletes lerombolása, a másik pedig 
a prépostsági jövedelem megnyirbálása. A létonkői 
kolostort elfoglalták volt Muránynak zápolyapárti ka
pitányai, hogy innen, mint egykor Basó Mátyás, a 
Ferdinándhoz tartozó Szepességen garázdálkodjanak. 
Szepesnek és Sárosnak nemessége Báthory alatt a 
káptalanban összegyűlvén sok tanakodás után végre 
elhatározták, hogy az úgyis ronda zárkákat körfalastul 
együtt lerontják. A szerzetesek részint a lőcsei régi 
kolostorba, részint Lechniczre költöztek. Ezen utóbbiba 
szállították marháikat is, csakhogy Nedecznek ura el- 
állotta útjokat, és nemcsak a marhákat foglalta le, 
hanem még a kolostorra is rárontott, honnan a fia

lj Wagner II., 242.
*) lb. III., 82. A kinevetési okmányt, melyre Ferdinánd itt hivatkozik, 

nem sikerűit eddig megtalálnunk. Vgy látszik, hogy a beszterczebányai ország· 
gyűlésen lett kiállítva. A Grecsméry nevet azért használjuk, mert későbben 
ngyanily nevű kanonok fordúl elő, ki sem a Krecsmár sem a Kretschmar né
ven nem, hanem az általunk használton nevezteti magát.

13* *)
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talabb szerzeteseket elűzvén az ott hagyott öt elag
gottnak életfogytiglani ellátását Ígérte, a kolostort 
pedig egy időre Nedeczhez csatolta.1) Hasonlóképen 
foglalták volt el, még Thurzó Elek idejében, Gölniczet 
Zápolyának kassai kapitányai és a bánya városok bir
tokába helyezkedtek. Báthory őket onnan is kiker
gette, a várdát lerontotta és a várhoz tartozó közsé
geket visszafoglalta.2) A bányavárosi kerületet ekkor 
szakította el az esztergomi érsek, ki mellett János 
ellen Báthory működött, a szepesi prépostságtól és 
elrendelte, hogy ott Szepes-Olaszival egyesülve új test
véridet — a nyolczadik — létesüljön, mely a szék
pénzt nem többé a Szepességre szolgáltatandja, hanem 
az érseki káptalanba, melynek székesegyházi főespe
rese és szt. Györgyről nevezett grünangeri prépostja 
ezentúl mint a bányavárosi székpénznek birtokosa sze
repel.8) A tornai főesperesi czímet azonban még ké
sőbbi prépostok is viselték.4) A matricula moleriana 
a fenti intézkedést feltűnőnek találja ugyan, de alig 
lehetett az egyéb mint ama régi viszonynak, melyet 
Kún László király teremtett egykoron, visszaállítása. 
Ama király ugyanis a tornai főesperességet az esz- ·)

») Ib. ΙΓ., 240, cf. Prot. 1522, Index I.. föl. l a - 5 a ,  ho ld to .: 1580, 
in festo B. Sylvestri Papae sok tanú mondja el azon igazságtalanságokat, 
melyeket János prépost a lechniczi kolostorral szemben elkövetett. — A 
A csendes életű szerzeteseknek a lőcsei kolostor nem adta meg a kívánt nyugal
mat, és azért még egyszer megkísértették a létonkőn meghonosodni, de a vi
szonyok csakhamar kiszorították őket onnan, cf. Prot. 1522, az Index III után 
következő különálló 46 stb. lapokon, hol föl. 55, b, elmondatik, miképen fog
lalta el Merse László Kolcsót stb.

*) Ib. föl. 289; cf. Mat. Moler. föl. 803.
·) Mat. Moler föl. 368. A Báthory-családra nézve vesd össze Wagner, VI 

(azaz: Decas 1., Collectanea, Posonii, 1802) pag. 39. — Van ilyen kötetke, 
melyek mindegyike külön lapszámmal egy-egy Decas-t vagyis tíz-tíz nemesi 
családnak leírását tartalmazza. Idézni fogjuk: Wagner VI., VII., VIII. és IX.

*) Prot. 1562 nr. IV., hol a könyv fején schemniczi Bakscha Abrahám, 
káptalani jegyző stb. írja: Tempore . . . Gregorii Bornemyzza Praepositi Eccliae 
ScepusieuMS, Archidtaconi Tkormnsis stb.
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esztergomi sz. György zöld mezejéről (de viridi Campo) 
nevezett székesegyházi prépostsághoz csatolta volt. A 
következő századokban Esztergomba folyt tehát a tor
nai székpénz, mi ellen sem a szepesi prépost, sem az 
itteni káptalan nem emelte fel kifogásoló szavát.

A XVI. században, midőn a szepesi prépostság 
alá tartozó plébánosok lassanként az új valláshoz át
mentek, és az esztergomi érsekben ellenségüket ke
resni kezdették, sérelmesnek találták azt, hogy az 
olaszi plébános, kit a XXIV. testvérület szájának és 
gyámjának (os et tutor) nevezték azért, mivel ő szokta 
volt a szepesi papságot az érseki zsinaton képviselni, 
sérelmesnek találták tehát azt, hogy tőlük elszakítas- 
sék és a székpénzfizetésre nézve a sz. györgyi prépost
nak alárendeltessék. Azért említik azt kézirataikban 
mint reájok nézve sérelmes és új dolgot. Mivel azon
ban az említett század prépostjai közül többen még a 
tornai fŐesperesi czímet is viselték, azért nem léptek 
fel a plébánosok nyíltan a nyolczadik testvérület úgy
nevezett elszakítása ellen. De a XVII. században sok 
veszekedés támadt e miatt és az íróknak is igen sok 
fonák nézetre adott alkalmat, kik mai napig sem tud
ják azt megmagyarázni, hogy miképen tartozhatott az 
olaszi plébános a XXIV. testvérűlethez és a sz. györgy- 
prépostsághoz is, és hogyan lehetett tőle kétféle szék
pénzt követelni. Sőt 1671-ben, midőn a híres Klesch 
Dániel vezette a testvérület ügyeit, egyenesen a lublói 
várparancsnok hatalmi karát hívta fel az olaszi plébá
nos védelmére.4)

4) Matricula Goltziana XIII. opp. föl. 263 dto 5 Decembris 1671. — 
Ezen kézirat, mely a XIII. város prédikátorainak 1604— 1672-ig terjedő ügyeit 
leírja, teljes czíme a következő: Codex Seu Tabulae Accepti Et Expensi, Ac
tionum Item Molestiarum Et Gravaminum Pastorum 13. Oppidorum Iu See- 
pusio: Confectae Et Inceptae Seniore M. Joachimo Goltzio Pastore Igloviensi
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Sokáig kerestünk erre vonatkozó okmányokat, 
míg végre olyan hivatalos iratot megtalálnunk sike
rült, mely ezen ügy érdemében a legvilágosabb ma
gyarázatot szolgáltatja. A megtalált okirat úgyanis 
elősorolja azon községek neveit, melyek a sz. györgyi 
prépostsághoz voltak kötelesek szolgáltatni a székpénzt; 
köztük előfordul Szepes-Olaszi is, csak azon 
vel, mely a királypatak, vagyis azon patak, mely Vá

raljáról Olaszin keresztül folyik, baloldalán fekszik, és 
melynek régi neve » Kaczvinkelvolt. A községek 
ugyanis a következők: Svedlér, Remete, Szomolnok, 
Stoósz, Helczmanócz, Gölniczbánya, Jekelfalva, Folk- 
már, Richnó, Krompach, két Meczenzéff, Jászó, Mind- 
szent, Debrőd, Somodi és Olaszi-Kaczvinkel})

E szerint tehát a királypatak képezte volna ha
tárát a XXIV. testvérűlet és a tornai főesperességnek. 
Az olaszi plébános tehát a XXIV. testvérűlethez tar
tozott, de a Kaczvinkel nevű részért, melynek dézs- 
máját szintén élvezte, Esztergomba szolgáltatta a szék
pénzt.

Ezen viszonynak tudása lassanként elmosódott 
volt az itteni emberek emlékezetében, minek folytán az 
életben sok veszekedés, az íróknál pedig ferde nézetek 
és téves ítélkezések támadtak.

Grecsmóry Lőrincz prépost (1543— 1544), ki úgy

Anno Christi Magni Dei Id est 1604. — A nagyobbik kézirat, mely hasonló 
czímet visel, mely azonban a XXIV. testvérűlet ügyeit tartalmazza, szintén 
Goltz által kezdetett s ugyanazon időig terjed. Idézni fogjuk a nagyobbikat: 
Matricula Goltz. XXIV. Reg. czimén. — Mindakettő a szepesi prédikátorok 
legtitkosabb ügyeit tartalmazza, és a XVII. század valláserkölcsi, sut politikai 
viszonyainak kellő megítélhetésére megbecsülhetetlen értékkel bír. Mindkettő 
azért a szepesi káptalannak féltékenyen őrizett kincsét képezi.

') Szép. orsz. levélt. Prot. 1685, föl. 87, a , hol dto 1686, fér. 4. post 
Dom. Trinitatis (szept. 4-én) Balassa Pál, sz. györgyi prépost elősorolja az 
említett községeket.
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látszik köszvénybaja miatt sohsem jött a Szepességre 
fentemlített október 4-én ajánltatott Ferdinánd által a 
káptalannak; november 28-án pedig megjelent Szánkó 
János nevű ügynöke, hogy magát ura nevében a pré
postsági birtokba bevezettesse. Nyomban reá bemu
tatta a káptalannál kinevezését, valamint saját meg
bízási okmányát, de az épületeket olyan elhagyott 
állapotban találta, hogy már decz. 3-án arra kéri a 
papságot, lenne szíves kimutatni azon összegeket, me
lyeket eddig a várhoz szolgáltattak, hogy Báthorynak 
előterjeszthesse az arra vonatkozó számadásokat.') 
Míg aztán a káptalan Budai Boldizsár nevű kanonok- 
ját és káptalani jegyzőt Pornóra (Vasmegyében) me
nesztette Lőrincz préposthoz, Szánkó tovább indúlt, 
Báthory után, ki nemcsak az eddigi jövedelemről szá
molni kész volt, hanem még a papság ezentúli védel
mét is megígérte, hacsak hű marad az új törvényes 
préposthoz. Szánkó azért már a következő év jan. 7-én 
a prépostsági épületből jelenti, hogy Hernádpetri és 
Liszka birtokába be Ion vezetve.2) Báthory maga pedig 
még 1543-iki deczember 21-én ád ki Bátorról (Nyír- 
Bátor ?) levelet a papsághoz, melyben jelenti, hogy hiva
talnokainak meghagyta, miszerint őket ezentúl védjék 
és a prépost iránti engedelmességben támogassák.3)

A papság azonban az előbbi üldözésekre gon
dolva, bizalmatlanúl fogadta mind a két levelet, annál 
is inkább, mivel a káptalani követ csak 1544. jan. 31-ke 
után indúlhatott el Pornóról és így János prépost biz
tatásaival szemben vagy nem tudott vagy nem mert *)

*) Wagner I I , 245 és 246, hol az érsek szintén október 4 én megerő
síti LŐrincz prépostot.

·) Wagner, II., föl. 248.
«) 1b. föl. 247.;
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másra támaszkodni, annál is inkább, miután János váltig 
erősítette, hogy a király ama pontot is elnézte már 
neki, a miért megfosztotta volt a prépostságtól. Szánkó 
jelenléte azonban és a várbeli hivatalnokok magatar
tása megértették velők, hogy Horváth Jánosnak nincs 
már kilátása a prépostság nyugodalmas birtoklására. 
Ily viszonyok közt indúlt János 1544-ben február 7-én 
útnak, hogy a királyt más elhatározásra bírja.1) Nem
sokára megjött azonban a követ, ki négy királyi pa
rancsot hozott, melyekben az összes papságnak lelkére 
köti az új prépost iránt való engedelmességet, Báthory 
Andrásnak, Serédy Gáspár kapitány társának és Lo- 
boczky Mátyásnak pedig meghagyja, hogy Lőrínczet 
a prépostságban megtartsák. Szánkó május 9-ére ösz- 
szekéreti az egész papságot és a királyi elhatározást 
tudtára adja, mire az a dolgok új rendjébe belenyu
godott.8) Késő volt tehát Jánosnak igyekezete, ki jú
lius 21-én újra jelenti, hogy a prépostságot megtartania 
sikerült,8) és hogy abban egyeztek meg Lőrinczczel, 
miszerint János neki évenként 100 frtot fizetend, de a 
javadalmat továbbra is kezeli.4) Jul. 29-ére egybegyűlt a 
papság és a megye is Lőcsén, hol János prépost bemu
tatta nekik állítólagos visszahelyezését és segítségre 
kérte, hanem Merse László kijelenté, hogy nem enged *)

*) Ib. föl. 249, legalább mondja, hogy útra készül.
*) Wagner II., föl. 251, hol Moler lemondása után megint az igló 

Hylbrandit választják seniornak, ki azonban el nem fogadja, mire jul. 9-én 
György (Leudeschit?) leibiczi plébános lesz azzá, kinek azonban a Matriculát 
ki nem adják. A prépost iratában egyebek között elöfordúl’ ut . . . Sectam 
luteranam fugeremus Deinde ut Mulieribus dimissis Bonum exemplum vite secu- 
laribus praestaremus, cf. Mat. Moler. fol. 391, hol Xylander hozzáteszi: petita, 
sed non aeque justa.

») Ib. fol. 252.

Ib. fol. 253.
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mindaddig, míg Báthorytól hiteles felhatalmazást nem 
kap, mire János kénytelen volt Nedeczre visszavonulni.1)

A káptalani okmányokban csak egyszer találko
zunk Grecsméry prépost nevével, még pedig febr. 23-án, 
midőn Lőrincz nevű megbízottja és a káptalani alének- 
lője által budai Boldizsár kanonokot és káptalani jegy
zőt bevezetteti a Máté (Mátyás ?) kanonok, hálával meg
ürült aranyosi alafába.2)

A káptalannak ezen veszekedések alatt nem volt 
irigylendő dolga, mert jövedelme elmaradt, azért is 
birtokait adóssággal volt kénytelen terhelni. így találjuk, 
hogy Késmárk az éneklő kanonok jövedelmét lefoglalta, 
és midőn a városiaknak esküvel kellett volna magokat, 
tisztázniok, még csak meg sem jelentek a káptalanban.8) 
Ez pedig szükségleteinek fedezésére 60 frtot vett fel 
Werner Györgytől Alsó-Szálokra.4)

János prépost pedig nemcsak a régen kizárt pa
pokat engedte újra bejutni, hanem maga is a préposti 
hivataltól egészen elütő dolgokkal foglalkozott, mert 
daczára annak, hogy még mindig viselte a préposti 
czímet, már deczember 9-én kijelenti, hogy feslett éle
tére a házasság szent leplét akarja borítani és azért 
vesz el nőt, mivel a préposti jövedelemtől elütötték. 
Terveit helyeselte az akkori lőcsei bíró is névszerint 
Polirer László. A prépost megjelent tehát a plébá
nián és követelte, hogy őt január 25-étől (vasárnap) 
kezdve rendes módon nyilvánosan kihirdessék a szó
székről, még pedig mint maga előírja, következő sza-

i) Ib. föl. 252.
*) Prot. 1622, Ind. III. föl. 57, a. Boldizsár már személyesen volt 

jelen, ki febr. 16-án tért vissza, cf. Mat. Moler. föl. 390. Alafa =  praebenda 
Magyarázatát 1. fejebb a 47. lapon.

») Prot. 1622, Ind. III., föl. 89, a.
«) Ib. fői. 47, b.
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vakkal: Der Edle Her Hans Crowath von d’ Lomp- 
nytz stb.1) Vájjon valóban ki lett-e hirdetve, nem lehet 
határozottan kivenni az idézett helynek szavaiból, ha
nem későbben mint neje szerepel Jörgel Ágnes, mert 
1547-ben kétezer forintot vall neki a nedeczi bírtok 
terhére.2) Miután a szerencsétlen János ilyen módon 
mind szenvedélyeinek kielégítéséről, mind az ahoz való 
pénzről gondoskodott, végre deczember 15-én mégis 
megjelent a káptalan előtt és lemondott ezen prépost- 
ságról, melynek szellemi és erkölcsi életére eddig is 
s még ezen túl is 2 0  éven át oly károsan hatott, bir
tokait pedig, melyekhez sem ő sem családja fillérrel 
sem járult hajdanában, a leghűtlenebb és lovagiatlan 
módon elidegenítette;3) a mit pedig elidegeníteni nem * 8

!) Mat. Moler foí. 402 és 401: elegit sibi pulcherrimam puellam No
mine Agnetam, filiam Providi viri domini Jost Jorgel alias Jorg. Czipsers. — 
Ezen előadás toldaléknak látszik, mert az író azt mondja: ego parochus. 
Csak nem rendezte az egészet Moler háta mögött az erdélyi Bogner Bertalan, 
kit azért dicsérnek az írók, mert tizenkét esztendei prédikátorsággal végre mégis 
rávitte a népet, hogy két szín alatt áldozzék. cf. Lőcsei krónika, ad Annum 
1544, hol nem annyira a nép mint Polirer, ki a következő évben pestisben 
elhat és Türk Dániel a tanító látszanak érdekelve.

*) Prot. 1522, Index II., föl. 76 b, dto.: 1547. Eredeti, hogy az ok
mány végén ki van törölve: Septimo és oda írva helyébe: Quarto Ha az 
idézett vallás 1544-iki ápril 27-én történt volna, még inkább kétszínűnek mu
tatja a prépostot. — Ágnesnek atyja különben János prépostnak házi embere 
familiaris) volt. Őt küldi 1539-ben Beszterczebányára a Fugger-család hiva
talnokaitól pénzt kölcsön kérni. A hivatalnokok azt a pellio Györgyöt be
csukják, mire János szabadon bocsáttatását kéri: Ex Curia mea pptali feria 
sexta post festum Emerici (nov. 7.) Anno 1539 — Beszt. levélt, fasc. 236, Nr. 10.

8) Prot. 1522. Index III., föl. 96, a: 1544 Reverendus Dnus Joannes 
Horváth de Lompnycza resignavit hanc prelaturam huius ecclie Scepus. feria 
2-a ante Thome apostoli (decz. 15 én) Sacre Matti Regie et die Sequenti ad 
relationem Venerabilis Magr. Jacobi parochi Waralien., Vicarii et Canonici 
huius ecclie in persona dicte majestatis Egregium Dnum Leonardum Lang, Capiti 
taneum castri Sáros tamquam Legittimum procuratorem sue Matis installavi- 
mus stb. Öt kanonokon kívül jelen van Circumspectus Alexius Diringer Cives- 
Lechov, Ladislaus Csorba Index Nobilium, Joannes Dalmata Capellanus ac 
aliis quoque pluribus nobilibus et ignobilibus cf. Wagner III., 82, ki az ilyen 
helyeket mint MS (Manu Scriptum) idézi.
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volt képes, azt düledező romban hagyta úgy, hogy a 
következő prépost keserű panaszszal adja elő, milyen 
elhagyatott a préposti lak és környéke; sőt még a ka
nonokok számát sem lehet megtudnia. Jánossal ezentúl 
még sokszor találkozunk az okmányokban, 
halta után másodszor nősülve egy igen fiatal nőt vett 
el, névszerint Polyánkai Annát, Ferencznek a későbbi 
többszöri alispánnak leányát,1) kitől származó gyer
mekei még a következő században is szerepet ját
szanak Szepesnek történetében. Végrendeletében azon
ban mintegy a régi vallás szellemétől látszik áthatva, 
midőn azt mondja, vallom, hogy azon szent, katholikus 
és keresztény hitben akarok meghalni, melyet az apos
tolok követtek és Krisztus hirdetett . . .  a tőlem sér
tetteket pedig legalázatosabban kérem, bocsássák meg, 
ha tévedéseimmel, szavaimmal vagy tetteimmel meg
botránkoztattam volna minden adósságomat akarom 
törlesztetni, nehogy bárki lelkemre átkot mondhasson, 
vagy állíthassa, hogy üdvömmel sohasem törődtem. 
Aztán különbséget tesz gyermekei között s míg a már 
ismert Urbánról azt mondja: lego Urbano adolescenti 
centum florenos, addig Anna gyermekeit örököseivé 
teszi, >meis haeredibus perpetuis (si Deoplacet)« nekik 
hagyván bárhol lévő birtokait.8)

Ha Horváth János felszentelt pap volt, nem léte-

*) lb  Index II., föl. 105 b, d to : 1546, hol Anna még puella. Éh is 
még második férjével vagy hús* * esztendeig 1564 után.

*) Érdekes, hogy milyen tárgyakat bírt zálogban Laszky Jeromos nejé
től, kinek szolgálatában három évig a késmárki várnagyságot viselte: vessem . . . 
rubei coloris, holosericam, aureis flosculis pertotum Intertextam, Item antipen- 
dium (kötény) ex tenuissimo lini genere contextum, a cingulo usque pedes pro
tensum cum Interula (ingváll) margaritis et gemmis preciosis ornata et acu 
picta*. Prot. 1562 Index II., fol. 41, b, stb .; cf. Wagner, III., 82, hol sok 
ki van hagyva. Gyermekei: László, Péter, János, Ferencz, Zsuzsánna Prot 
1576. nr. V ili. fol. 244, a, b.

Ágnes el-
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zett törvény sem a magyar jogi gyakorlatban sem az 
egyházi törvénykönyvben, mely gyermekeit törvénye
seknek s így örökképeseknek elismerte volna, miről 
egyébiránt Luther is nagyon keservesen panaszkodott, 
ki épen azért a wittenbergi egyetemen lévő tanártár
sait és az egyetemeket általában leghevesebben meg
támadta, hogy nem az ő szt. írási magyarázata, hanem 
az ész, az ördögnek — mint ő nevezte — ezen ágyasa 
szerint ítélték meg a jogi viszonyokat. Eddigelé — 
írja — egy jogászom sincs, ki ily esetben a pápa ellen 
velem tartana s rongyaimat gyermekeimnek ítélné oda; 
szintúgy nem tekintik örökképeseknek a többi papok 
gyermekeit sem.1) A végrendeletnek említett szavai 
tehát bizonytalanságban hagynak minket a prépost
nak papi jellegével szemben, hanem mutatják, hogy 
mily mélyre kellett még hatnia az akkori forradalom
nak, hogy a régi jogi nézeteket gyökerestül kiforgat
hassa és egészen új jogot teremtsen.

Nem említtetik a végrendeletben, hogy Horváth 
a templomnak legdrágább misemondó ruháját, melynek 
értéke akkori 500 frtot meghaladott, visszaadta volna, 
holott elorzotta volt; sem az nem mondatik, hogy a 
szt. ereklyék arany- s gyöngyfoglalói, melyekből, hogy 
azokat elvihesse, az ereklyéket bár-bár módon kiszórta, 
hová lettek; sem pedig azon híres drágakőről nem 
tesz említést, melyet a Zápolya István-féle márvány
síremlék sisakjából kitört volt, holott évtizedeken által 
ott fénylett az a szt. Márton egyházában és sem ka
nonoknak sem másnak nem jutott eszébe kezét ki
nyújtani utána, míg csak János prépost nem vitte el 
az idegen jószágot.2)

‘) Janssen, III., 189 ante iinem. 
») Wagner II. 245.
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János prépost ezentúl még 1564-ig élt a Szepes- 
ségen, de ezen idő alatt sem tagadta meg megszo
kott természetét, melyet a lőcsei krónika az ismert 
két szóba foglalt volt össze.1) És ha Pólyánkai An
nával való egybekelése után hívebb is volt hozzá, mint 
egykoron papi fogadalmához, azér. megmaradt nagy 
kapzsisága s durva természete továbbra is. Kapzsisá
gát éreztette különösen a landeki prépostsággal vala
mint a lechniczi karthauzi kolostorral. Csula Gáspár 
landeki préposttól nemcsak Friedmann községet fog
lalta el, hanem marháit is elhajtatta nem egyszer, 
miért is ezen Csula és Holevszky Vincze nevű utódja 
folytonosan óvást voltak kénytelenek emelni a káp
talan előtt János ellen,* 2) ki mind a mellett azonban 
olyan furfangos volt, hogy midőn cselédjeit a rablásra 
kiküldötte, ugyanakkor a landeki prépostot meghitt 
emberei által a káptalan előtt azzal vádoltatta, hogy 
papi ruháját nem viseli, hogy a juhászokkal együtt 
künn tartózkodik a szállásokon, hogy nedeczi birto
kait bántja stb.3)

A lechnitzi kolostortól pedig erőszakkal (poten- 
tialiter mondja az okmány) lefoglalta Hafka, Prileszka 
és Galgenbergh nevezetű birtokait, és haláláig sem 
eresztette vissza·4) Ámbátor midőn Kés?nárkon halálos 
ágyán feküdött, maga is elismerte, hogy a karthauzi
akkal a legnagyobb jogtalansággal járt el.5)

*) 1. feljebb a 137. lapon.
*) Szép. orsz. levélt. Prot. 1562, föl. IBI, a.
s) 1b. Prot. 1550, Index II. föl. 18, a., hol Csula Gáspár prépost ha

zugságnak bélyegzi Horváth káptalan előtti előadásait.
4) 1b. Prot. 1522, föl. 1, hol egy 1580-iki tanúvallomásban Kipscher 

Sándor, Horváth volt nedeczi várnagya, jobbágyai és hivatalnokai elmondják 
Jánosnak viselt dolgait.

5) 1b. Prot 1576, föl. 91, a—94, b és föl. 95, b, hol 1577-ben tanú- 
vallomásokat szedett Magócsi András, mint a lechniczi kolostor zálogos birto-
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Durva horvát jellemét mutatta egész életében 
majd ocsmány beszédeiben, majd a papokkal való el
bánás! módjában, mely csak sértett, de meg nem javí
tott senkit sem. Mutatta azt azonban még az úri 
társaságokban is, mint a semvizi (Sáros-Semvyz vagy 
Feketekút) búcsú alkalmával látjuk. Palocsai Horváth 
László Jánosnak öcscse és sárosi alispán ugyanis meg
hívja búcsúra vendégeit s köztük Jánost meg Berze- 
viczy Frigyest feleségestül. A mint János Berzeviczyt 
meglátja, reáveti magát, földre teperi, öklével arczába 
vágja, és hajánál fogva a földön ide s tova rángatja. 
A házi asszony közbeveti magát, de Jánosnak dühe 
nagyobb mint lovagiassága, és azért sem ereszti el 
áldozatát, hanem tovább kínozza. Végre az inasokat 
hívták be, kik erőszakkal választották el az urakat 
egymástól.

Váraljai Szaniszló prépost. Ilyennek mutatják 
János volt prépostot eddigi okmányaink,1) kinek helyét 
a préposti székben beteges és munkára képtelen em
ber foglalta el. Szerencsére azonban elhalt Grecsméry 
Lőrincz még az 1544-iki évben s utódja lett 
másképen váraljai Szaniszló (1545— 1548) pécsi püs
pök, ki a Szepességen való tartózkodása alatt mint a 
családok kibékítője szerepelt leginkább, miért is sír
irata ezen szellemét dicséri. Látta ugyanis a német

kosa. A tanúk egyike következőt mond: „Séd dnus Johannes Horváth cuin 
Arcem Nedyez vendidit, longe aliter ex Invidia metas assignavit in fluvio 
Sadnypothok. Cum autem in Agone in Késmárk hinc seculo valedicere urge
batur, penitencia ductus circumstantibus plerisque cum multis et profundis sus· 
piris hec verba Repetivit lingva sclavonica, nihil magis doleo quam quod anti* 
quavillanorum campum occupaverim, et ex Iniuria Contra eos [Lechniczhez 
tartozott Ófalu mindig] concepta alias vendiderim quibus prolatis sic de hoc 
seculo oigravit*. (fol. 94, a. — Nedecz várát és tartozékait elzálogosította 
1562-ben 8200 frtért Serédy Gáspárnak. (Prot. 1562, fol. 41, a, b )

·) 1b. Prot. 1550, fol. 18, b.
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honi kétségbeejtő viszonyokat, hol esküszegés, egymás 
ellent véres s pusztító hadakozás napi renden voltak, 
s azt mind a vallás szabadságának védelmére lenni 
mondották, ámbátor a németországi szomorú viszonyok 
teremtője, Fülöp hesseni tartománygróf még 1539-ben 
írt egyik levelében nyíltan bevallotta, hogy részben 
olyan vallási dolgokat hoznak társai szőnyegre, melyek 
úgy visixmylanak a valláshoz, mint a nyúl a katonai 
doboshoz; * *) látta ezeket Szaniszló és azért mindenütt 
oda hatott, hogy az ellentéteket kiegyenlítse, habár a 
vallás is szenvedett néha c miatt.

Legelőször találkozunk vele 1533-ban, hol mint 
székesfehérvári prépost s Zápolyának már azelőtt sok 
hasznot hajtott emberre Gritti gubernátorságával szem
ben foglalt állást.8) Onnantól kezdve a Zápolya ural
mával járó nagy visszásságok lassanként elidegenítették 
őt s úgy néhány év múlva Ferdinánd pártján találjuk, 
ki őt pécsi püspökké tette. Midőn 1543-iki júniusban 
a törökök Pécs felé vették útjokat és az ottani ka
pitányok előlök elvonúltak, Szaniszló püspök is ott 
hagyta székhelyét,3) s Ferdinánd Királyhoz tartott, ki
nek oldalán ezentúl tartózkodván, Horváth János pré
postnak is sokszor kezére járt, úgy hogy tulajdonképen 
neki köszönhette azt, hogy Báthory Andrással szemben 
annyi ideig fen tarthatta magát. Midőn János mégis le
mondani volt kénytelen, Szaniszlót szólította fel a pré- 
postság megszerzésére, mi ennek sikerűit is. Legalább 
az 1545-iki február 2-a táján Nagyszombatban tartott 
országgyűlés őt már mint szepesi prépostot ismerte, 
mert feb. 16-án kelt levele, melylyel a lengyel Zsig-

*) Janssen III., 380 in medio, és 383 in medio.
*) Timon, Epitome stb. fol 132; s Wagner III., 84.
») lb. fol. 155.
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mondot arra kérik, hogy a szepesi vár és Olaszi között 
előforduló határigazítás végett követeket küldjön, ezen 
kiküldendő bizottság székhelyéül Szaniszló szepesi pré
post házát határozza meg.1) Zsigmond valóban 1545-iki 
ápril 7-én Krakóban kelt levelével el is küldötte négy 
emberét, kik azonban Báthory részéről senkitsem talál
ván itten, visszatérni kényszerűitek.

Szaniszló maga márczius 19-én érkezett a Szepes- 
ségre, hol a préposti lakot megrongálva, a káptalant 
pedig részben elhagyva találta.*) A lőcseiek ugyanazon 
napon (feria 5 ante Judica) ajándékokkal fogadták; 
s márcz. 23-án nagyszámú liptói és sárosi nemesség 
jelenlétében megjelent nála az ismeretes testvérűlet 
nevében Molér lőcsei plébános Bogner Bertalan nevű 
prédikátorral, kit a városi tanács Erdélyből hivott volt 
meg s kivel Szaniszló állítólag a vallás tekintetében 
igen sajátságos dolgokat beszélt meg. Előadja ugyanis 
a kézirat, hogy a jelenlévő nemesség miatt csak titkon 
beszélt a prédikátorral, s megígérte, hogy lassanként 
és nagy elővigyázattal mindazon szertartásokat, melyek 
a szent íráson nem alapszanak, ki fogja küszöbölni az 
egyházból.3) Másképen nyilatkozott Molerrel szemben. 
Tekintetbe vevén ugyanis, hogy a kath. papok feslett 
éltökre a házasság szépen hangzó nevét mindjobban 
s nagyobb számban szeretik alkalmazgatni, hogy sokan,

*) Szép. orsz. levélt. Prot. 1522. Index II., tol. 87 stb. Jellemző a 
közbiztonságra nézve, bogy az olcznői paraszt, midőn a lengyelek lovait közeledni 
látta, ekéjét is a mezőn hagyván, megfutott, (föl. 89, b.j

*) Wagner II., 254.
8) Mat. Moler. föl. 404. Mivel Bognerról mint „viro integerrimo*-ról 

történik említés, és az írási jegyek is a Moler-éinál valamivel nagyobbak, aligha 
néni más kéz tette azt oda. „Sit glória Deo — írja — Evangelicam multum 

commendabat doctrinam. Et de Ceremonys Ecclesie superfluis Non In scrip
tura sacra fundatis abolendas esse (sic!). Non tam subito tamen Cum debita 
Deliberatione omnia se faciendum quidem promiserat*.
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csakhogy álláshoz jussanak, először az egyházi jöve
delemre nézve szentségárúló módon egyezkednek, majd 
az egyes urakkal, mint pl. Leudeschit Laszky Jeromos
sal tette volt,1) majd a városokkal, melyeknek ügyeit 
akkortájt a legkapzsiabb emberek vezették; hogy töb
ben hamis bizonyitványnyal pap álczimén jutottak a 
községekbe, holott soha felszentelt papok nem valá- 
nak: oda nyilatkozott, hogy mindenekelőtt a vallási 
életnek felelevenítésére egyházi zsinatot akar tartani, 
hogy azon a fentemlített dolgok felett értekezzenek. 
Miután a zsinati anyag előkészítése több időt igényel, 
Moler azt tanácsolá a prépostnak, hogy a zsinatot ké
sőbbre halaszsza, mit meg is tett, mert valóban csak 
junius 14-ére hívta össze a prépostság alá tartozó pap
ságot. Az okok között első helyen a romlott erköl
csök javítása említtetik, valamint a lazult fegyelem 
helyreállítása.8) A zsinatra kirendelt biztosok, Márton 
kanonok, mindszenti plébános és bártfai Mátyás kano
nok voltak, kik előtt az egyes plébánosok kimutatni 
kötelesek, milyen czímen jutottak a javadalomhoz és 
mikor s ki által szenteltettek.8)

‘) Hogy a késmárki templomhoz mi tartozott, azt csak 1577 ben olvassuk: 
duo Molendina et terras Arabiles, quae ad Ecclesiam In dicta Arce Késmárk 
fundatam pertineret*. Miután Civitas és Arx mindig külön említtetnek, már 
Hedvig ideiében aligha nem a várban lévő templomról van szó; s így leron- 
tatnának mindazon mesék, melyek Tököly{‘kápolnát említenek. Jírval Tökölyi 
előtt lététéit tehát a várban lévő kápolna. Javadalmait, mint látjuk, világiak 
vették el. Prot. 1576. nr. VIII., föl. 63, b. — A .Tökölyi1 kápolnát alkalma
sint Rozgonyi építette a XV. századbau. (cf. Prot. 1560, föl. 48, b, hol Lászky 
Albert a várban lévő plébániához tartozó földeket Krostenszky Erasmus nevű 
írnokának eladja.)

*) Wagner I., 378. Az eredeti egykor: Szép. orsz. levélt. Serin. 9. 
Miscellania, fase. 1., nr. 1, b, most ott áll: anno 1763 Praeposito traditae, 
honnan nem került vissza. A Mólért meghívó levél. Mat. Mol. föl. 405. 
Másolat föl. 321. — A zsinati rendtartás káptalani átiratban saját birtokom
ban van.

*) Az összehívó levél a szt. Márton egyházának kapájára szegezteteit.
Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 14
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Ugyanazon időben, midőn az egyházi fegyelem 
helyreállításán oly komolysággal fáradozék, önönmagán 
kezdte gyakorolni a kibékítés munkáját Átörökölte 
volt ugyanis testvérétől, Nyársi Demeter, egykori esz
tergomi kanonok s érseki helyettestől Kajátha nevű 
birtokot, melyet emez egykoron a híres Rozgonyi Ist
vántól kapott.1) A bírtok úgy látszik a föltételeknek 
megnem tartása következtében a család kezében maradt, 
miglen Eperjes, a király pártiak itteni főhelye, nem ve
tette reá szemét s Ferdinándtól magának adományoz- 
tatni kéré. Szaniszló ugyan egy ideig ellenállott, mivel 
azonban Eperjes az ott őriztetni szokott arany és ezüst
szerekre tette kezét, végre átengedte az egész birtokot 
ad hospitale pauperum,2) min annyira megörült a város, 
hogy 300 frtnyi ajándékot ígért a prépostnak.8)

A reá következő évben meg saját szülővárosához 
adott vigasztaló levelet. Csécsey Lénárd, az Isabella 
pártján lévő kassai várparancsnok, ugyanis nemcsak a 
szepesi várhoz tartozó bányahelyeket vonta el, hanem 
még a királypártján lévő városokat is folyton hábor
gatta. A prépost háromszor intézett emiatt levelet a 
királyhoz s Lénárdhoz is elküldte emberét, hogy az 
országnak szomorító viszonyaira való tekintettel álljon 
el a folytonos hadakozás- és pusztítástól, aztán pedig 
majd Eperjest majd Kis-Szebent vigasztalta.4) Hogy 
milyen foganatja volt a Csécseyhez küldött követségnek 
csak sejthetjük, mert Merse szepesi várnagy még két

A fenti rendtartás szerint mindnyájan megjelentek. A hozott határozatok azon
ban lappangnak még.

«) Wagner, V., 493.

») Wagner, V. 266. stb.

») Prot. 1522, Index II., föl. 108, a.

«) Wagner V., 204, 205, dto .: feb. 16-án.
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héttel reá is arról panaszkodik, hogy Csécsey még csak 
tanúvallomásokat sem enged szedni abauji területen.1)

Ugyanazon év febr. 18-án meghagyja Ferdinánd 
a prépostnak, hogy Tárczay György meg Kapy György 
között a határvillongásokat intézze e l; mivel azonban 
közbejött akadályok miatt a prépost nem mehetett 
újra intézkedik arról Ferdinánd a lőcsei itélőszék alkal
mával, mire Szaniszló csakugyan Málczóra utazott.2)

Az 1546-iki országgyűlés ugyanis Lőcsét tűzte ki 
a következő itélőszék helyének és valóban magát Fer- 
dinándot is május 13-án az összes bírókkal ott találjuk, 
hol még pünkösdkor is tartózkodott.3) Milyen kötele
zettségeket róttak Lőcsén Szaniszló prépostra, nem 
tudjuk, csak azt látjuk, hogy 1546-iki augusztus 24-e 
táján nem volt itthon, hanem a király ügyeiben járt el 
valahol, mert azon peres ügyet, melyet Mérey Mihály 
királyi ítélő mesterrel egyetemben hevesi Bornemisza 
Benedek és Zsófia, Máriássy Ferencz özvegye, valamint 
Pál nevű fia között el kellett volna intézniök, a követ
kező év február havára halasztották el.4) Szintúgy isme
retlen, vájjon itthon volt-e, midőn a káptalan a görgői 
halászat miatt egyezségre lépett az ottani családokkal.5) 
vagy midőn Thurzó jános királyi parancscsal és panyiti 
Deák János nádori jegyzővel a vár átengedését kérte 
Báthory Endre és bernsteini meg helfensteini János 
Székely Magdolna nevű nejének hivatalnokaitól, mikor

l) Prot. 1522, Index II., föl. 111, a.
*) Ib Index IV., föl. 158, b, stb. dto.: Posonii, 18. febr., és: in Civi

tate nosti a Lewchovia, Sabbato proximo post festum Ascensionis Domini. A 
határlevélben több magyar szó fordul elő, úgy mint: kaknshegy, Kis pisztrán- 
gos. Nagy pisztrángos, húspatakafeje, Csikóshegy stb.

8) Prot. 1522, föl. 13. a; 16, a, stb. Április 14-én még Boroszlóban 
volt. Ib. föl. 26, b, stb cf. Decret IX. 1546, art. 32.

*) Prot. 1522, Index IV., föl. 124, a, stb.
• *) Szép. kápt. levélt. Serin. 4, fasc. 2, nr. 20.

14*
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maga Mekcsey Ferencz, pozsegai prépost, olvasókano
nok és préposti helyettes mint káptalan tanú kénytelen 
volt visszavonulni Török György várparancsnok fenye
gető szavai elől1)

A lőcsei itélőszék igen sok munkát róhatott a 
káptalanra is, mert a kanonokok minden pillanatban 
más-más helyen fordulnak meg a peres ügyek elinté
zése végett; saját magok viszonyait azonban csak de- 
czember vége felé rendezték, midőn Monoszlay Péter 
(másutt: Monoszloy) kanonokot dékánná tevén, a lisz- 
kai és hernádpatri birtokok vezetésével bízták meg. 
Lovast kell tartania, mondják, ki a káptalan és job
bágyainak ügyeit fogja gondozni. Különösen pedig a 
szőlők megmiveltetését kötötték lelkére. Fizetése gya
nánt szerepel 25 frt és a bírságok, tizedgarasok és

‘) Prot. 1522, Index IV. föl. 57 a, b. Az említett Mágdolna azelőtt 
Thurzó Elek neje (cf Decret. IX. 1546, art. 54, hol ugyanazt a harmincz· 
adók átengedésére kényszeríti az országgyűlés). A fenti bernsteini János, vagy 
mint magát tótul írja Jan z prusstenia a na Helffensteine (Beszterczeb. vár. 
levélt., fasc. 108, nro 14.) cseh utraquista volt s mint Székely Magdolnának 
férje Magyarországban is ismeretes, a mennyiben az alsó bányavárosok annak 
birtokaiból hívták be prédikátoraikat, köztük a híres Herko pátert is. Mivel a 
Herko pater nálunk ismert példabeszéd! alak, ide igtatjuk röviden, mit róla 
feltalálnunk sikerűit. Valódi neve Herko Miklós (a Herko családi név még 
későbben is fordúl elő Ó-Lublon) és 1549-iki ápril hó 22-én még Wittenber· 
gában tanúi, mert Selmeczbánya (Selmeczb. levélt, fasc. XXV. Acta Religio· 
naria) ugyanazon napon levelet ír Melanchtonnak, melyben arra kéri, hogy 
prédikátornak küldje hozzájuk Herko Miklóst, vagy Schnepf Erhardot. Erhard 
későbben Németországban szerepel, Herko Miklós pedig bernsteini János bír· 
tokaira került, hol Freistetlin (csakis Galgócz lehet, mert tótul ftrysstaknak írja 
János fenti levelében, vagy a sziléziai Freistadt [Karvin mellett], mely szintén 
János-é volt) nevű városban működött mint az új prédikátorok nagyhírű mes* 
tere és idomitója. Ilyennek mutatja be előttünk a beszterczebányai levéltár 
egyik okmánya. Bártfa ugyanis megválasztott prédikátornak valami Bertalan 
nevű s Beszterczebányán tartózkodó embert. Midőn tudatlanságát kifogásolták, 
azt ígéri, hogy Herko pater-hez megy majd s attól tanúlja el azt, mire még 
szüksége van. — Ebből látjuk egyszersmind, hogy miképen kell érteni ama 
híres magyar példabeszédet »hogy a Herko-pater sem segít rajta*, mert any- 
nyit jelent az, mint: ,.olyan b u ta , hogy a Herko-pater sem segíthet rajta többe"1*. —
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révpénz, azonkívül a petri elhagyott földek kilenczede; 
kap szüretkor egy hordóval bort és a kilenczedes bor 
első felosztása után újra egyet.1)

A prépostnak nevével csak a következő 1547-ik 
esztendőben találkozunk újra, mikor még II. Zsigmond 
is hozzá ír levelet a magyar országgyűlés által meg
pendített határkérdések elintézése ügyében,) mely kér
dések leginkább a XIII szepesi város és a vár között 
voltak napi renden. Fekete vasárnap előtti héten a 
lengyel bizottságot Szaniszló házában találjuk, hol Bá
thory András részéről Orosi Deák Pál, szabolcsi alispán 
vesz részt a tanácskozásban, és Tordai Péter nagyvá
radi kanonok mint tanú szerepel.3) Hogy mi fölött 
tanácskoztak leginkább, csak egy későbbi tanúvallásból 
sejthető. Lengyel és váraljai részről ugyanis kifogásol
ják, hogy Pauschner Gergely ideje óta nemcsak vámot 
szedet a vár a város felső részén, hanem még korcs
mát is nyitott a vámházban, míg magyar oldalról megint 
kimutatják, hogy a XIII város sok jogtalanságot követ 
el, midőn a magyar hazának semmiféle terheiben osz
tozkodni nem akar, de a magyar honpolgároknál is 
többet akar élvezni, mert daczára annak, hogy keres
kedelmi szabadalmok csak Kassa, Szepsi, Mohi s Gön- 
czig terjed, mégis az egész Hegyalját elszokták árasz
tani, miért is már Hedvig idejében volt kénytelen őket 
visszaszorítani s midőn későbben a váraljai bíró megint
Ez tehát történeti valóság, míg a többi, mit eddig Herko pater-, és a felőle 
keringő szólamokról olvastunk, mint találgatás és mese. (Bernsteini János fia 
működését 1. Innsbrucker Zeitschrift, 1893, III. füzet, 389 kk. lapokon.) — 
A vár átadásánál azt mondja Török: »Kutya legyek, ha átadom*.

‘) Prot. 1522, Index II., föl. 107, b.
*) Szép. orsz. levélt. Serin. 9 Miscell. fasc. 6, nr. 5. cf. Decret. 1546, 

art. 57.
*) Ib. Prot. 1522, Tndex IV., föl. 153, a, b. Ezen Orros még mindig 

Báthory alispánjának nevezi magát.
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áttörte e sorompót, Serédy Gáspár büntetés nélkül 
lefoglalta összes szekereit.1)

Május elején Szaniszló, Losonczy Antal és István 
nógrádi főispán között hoz létre egyezséget, nehogy 
a mostani hűtlen korszakban a testvérek egymást tönkre 
tegyék.* 2) Ugyanazon évben még bártfai Benyó András 
is felkéri őt, valamint János leleszi, péterváradi Balás 
jászói prépostokat és Werner György sárosi várparancs
nokot, hogy közötte s Bártfa városa között ítéljenek,3) 
ki aztán a következő évben, midőn Bártfa mégis há
borgatta birtokában, Serédy György sárosi főispán s 
makoviczai (ma Zboró feletti rom) földes úr védnök
sége alá helyezé uradalmait.4)

A világiak között, mint látjuk, béke apostolaként 
szerepel Szaniszló prépost; hogy azonban papságával 
szemben miképen kezelte az egyházi felügyeletet és 
saját zsinatának határozatait, nem tudjuk. De tapasz
taljuk, hogy a régiek lassankénti kidűlte után az újab
bak soraiban napról-napra nagyobb lett a szabados 
élet s épen ez évben keserű panasz emelkedik azok 
ellen, kik mint vendégek lévén jelen a nászlakadal- 
mokon, megbotránkoztató viselet tanúsítanak.5) A vi
szonyok tehát nem javúltak, mert a mindent kibékí
teni akaró prépost a sebek gyökeres s erélyes gyó
gyítása helyett az egyházi téren is a csitítás külső má
zával igyekezett bevonni a fájós helyeket, mint azt

*) Prot. 1522, Index IV., föl. 117, b. dto .: 1549, feria 3 post Jubilate 
(május 14-én)

*) Ib. föl. 127, a, stb. d to .: május 7-én azaz Szaniszló napján a pré
posti lakban, hol rajtok kivfíl jelen van: Magr. Steph. de llosva Lector et 
Vicarius Ecclesie Waradyensis.

*) Ib. föl. 71, a, nap jelzése nélkül dto.: 1547. (?)
4) Ib. tol. 39, A. E levélszám ugyanis háromszor fordúl elő, azért 

jelöltem A, B, C nagy betűkkel.
*) Mat. Moler. föl. 565.
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V. Károly császár Némethonban tette volt, nem vevén 
tekintetbe, hogy a sajgó szenvedély veszedelmesen hul
lámzó tenger, melylyel szemben gyermekes munkát vé
gez az, ki könnyű lepelnek rávetésével gondolja lecsen
desíthetni.

A káptalan úgy látszik leginkább érezte azt, mert 
komolyan panaszkodik, hogy minden felforgattatik és 
az egyház harminczadok, vámsorompók s hasonlók által 
majdnem lerontatik, mert valóban az urak mindenütt 
igyekeztek, az egyházi javakat lefoglalni,1) a nemesek 
sok helyen üresen hagyták a plébániákat, csakhogy 
azok jövedelmeit magok húzhassák, vagy olyan papo
kat igyekeztek szerezni, kik lemondtak az egyház 
javairól s a fizetésnek csekély részével beelégedtek, 
a városok pedig a dézsmát egyszerűen lefoglalták, 
miért is olyan papokat s prédikátorokat szereztek, kik 
az egyházi törvényekkel folyton hadi lábon állottak. 
A káptalan szintén olyan nyomorban volt, hogy 20 frtért 
Monete hungarice nunc satis despecte adta oda Makay 
Tamás éneklő kanonoknak Contra nevű liszkai szőlő
jé t11) Nem is sejtjük, miképen győzte kiadásait, miután 
az országgyűlés nemcsak az egyes jobbágytelkek adó
ját követelte, hanem még az altáriákat is meghará
csolta, sőt minden kanonokért egy-egy kiállítandó kato
nát rótt a káptalanokra. Báthory András ugyan szabad 
menlevelet adott a szepesi káptalannak, hanem milyen 
eredménynyel nem olvassuk.3) Maczejovszky Samu 
krakói püspök közbenjárására Zsigmond lengyel király 
hasonlóan felkarolta a XIII városi plébánosok s temp- * *)

*) Prot. 1522, Index IV., föl. 40, a, hol János leleszi prépost a Dru· 
gethek ellen panaszkodik.

») Prot. 1510, föl. 109, a.
*) Szép. kápt. levéli. Serin. 1, fasc, 1, nr. 20.
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lomok ügyeit, midőn a következő év január havában 
Pietrikovról meghagyja Kmytha Péter lublói főkapi
tánynak, hogy azoknak minden eddigi szabadalmait 
fentartani igyekezzék.1)

Szaniszló prépost ez évben még egyszer gyako
rolta a kibékités munkáját, midőn márczius 12-én a 
két Bebek (Ferencz és György) s a Máriássy család 
között ennek gömöri birtokaira nézve egyezséget ho
zott létre,* 2) aztán pedig nemsokára elhagyta az árnyék
világot.3)

Csak a prépost halála után jött meg Ferdinánd 
levele, melyben meghagyja az ország nagyjainak s többi 
hivatalnokainak, hogy az elhalt plébánosok végrende
leteinek szerezzenek érvényt, az élőket pedig a dézsma 
élvezetében védjék s megtartsák.4) Még későbben, az
az csak két évvel Szaniszló halála után intézték el 
Mekcsey Ferencz s Miletinczi László kanonokok a pré
post végrendeletét, midőn is azon 48 irtot törlesztették, 
melylyel Budai Boldizsár kanonok s Göltchen (másutt: 
Köldchen) Máté váraljai polgárnak adósa maradt.0)

Póterváradi Balás prépost Szaniszló püspök ha
lála után Péterváradi Balás szepesi kamarai tanácsos 
s jászói prépostnak sikerült megnyernie Ferdinándtól 
az itteni préposti széket is, (1549—1560) mely alatta 
nagyon válságos időket élt.

Balás mester a királyi kamaránál kezdte műkö
dését s kezdettől fogva Ferdinánd oldalán található,

*) Wagner I., 282, és Goltz, XIII. oppida, stb. föl. 56 és 57.
*) Prot. 1550, föl. 28, b, 29, a. széltében írva.
*) Wagner, II., 339. Megrongált sírkövét újra helyreállította Csúszka 

György volt megyés püspök, jelenlegi kalocsai érsek úr <5 Nagy méltósága.
4) Wagner, I., 283: ,  super libera tempore agonis . . dispositione . . 

quam etiam perceptione Decimarum* stb.
J) Prot. 1550, fol. 19, b.
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ki őt még 1551-ben is dicséri e miatt.1) 1536-ban mint 
a szepesi kamara főszámvevője Kassán tartózkodik,l 2) 
honnan 1543-ban a schavniki apátságot adatta magá
nak Ferdinánd által, melynek birtokától azonban Lo- 
boczky Mátyás a Laszkyak gondnoka által elüttetett.3) 
1546-ban mint jászói préposttal találkozunk vele, mi
dőn is weingarti Horváth Gáspár, tornai grófnak öz
vegye ellen védi a préposti birtokot.4 *) Onnan végre 
1549-iki október 12-e előtt a Szepességre jött át, 
melynek jövedelmét addig Werner György, sárosi ka
pitány s szepesi kamarai tanácsos (vagy elnök?) ke
zelte.3) Nemsokára utána, vagyis 1550-iki május 3-án 
jutott Thurzó János is a hosszú per után visszanyert 
vár birtokába. Aznap ugyanis összejöttek beszei Far
kas Ferencz s Kropacs Tász (Protasius) bajmóczi pa
rancsnok, Thurzónak biztosai, Feygel Péterrel a mu
rányi vár királyi kapitányával, valamint Görbedy Lajos, 
szolnoki Deák Benedek s Kéczer Ferencz,6) szepesi 
vámagygyal, Báthory András embereivel Lőcsén s meg
határozták az átadás föltételeit; szent György után a 
tizedik napon pedig maga János gróf vette át a vár 
birtoklását. Richnó azonban a hozzátartozó Olcznó-, 
Petrócz, (?) Zsegra, (?) Krompach-, a két Szlovenky-,

l) Step. orsz. levélt. Serin. 14, E. fasc. 8, nr. 15 dto.: 1551-iki oktob. 
6-a: ab initio felicis regiminis nostri hungar. summa fide et constantia szol
gált nékiink.

») Wagner, V., 255.
9) lb. III. 165,* és Szép. orsz. levélt. Serin. 9 Miscell. fase. 13, nr. 8.
4) Prot. 1522, Index IV., fol. 12, a, b. 1546-ben még a jászéi

prépost, cf. Index II., fol. 70, a, 78 a, és Index III., fol. 50, a. 1552-ben 
pedig Georgius Olyas,a lejebb adott zsadányi bevezetésben.

8) Prot. 1550, fol. 80, a, b. cf. Timon, Epitome, fol. 165, hol Wárday 
Pál IV Idus Octobris meghalt, (okt. 12-én).

·) E név nem Keczer, hanem Kéczer, mert eredetileg mindig de Keecz 
s későbben is többször Keeczer·, s nem Keczernek találjuk. Hogyan jutott 
a magyar i helyett a német er képzőhöz, ηίης$ felderítve.
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Szedlicze-, Miklósvágása1) stb. községekkel egyetemben 
ezen túl is Báthory kezében maradt.2) A káptalan két 
kanonokjával üdvözöltette az új főispánt s ajándékokat 
küldött fel neki.3) Egy későbbi okmányban ugyanőt 
»Ecclesie nostre singularis patronus« vagyis egyházunk 
kiváltképeni védnökének nevezi a káptalan.4) Hogy 
miképen gyakorolta Thurzó vagyis inkább, mivel ő 
folyton betegeskedett, hivatalnokai e védnökséget, meg
látszik későbben.

Balás prépost nehéz időkre talált a káptalanban, 
mert némely nemes már annyira megfeledkezett ma
gáról, hogy még a kanonokok házait is ellenséges 
várnak tekintette, hová berohanni jónak gondolta mint 
pl. jekelfalussi Varjú Gergely, ki 1549-iki húsvét táján 
pécsi Kelemen kanonok lakába rontott s az ott tar
tózkodó pókatelkei Szomor János királyi ügyészt s ma
gát a kanonokot is bántalmazta.5) A töröktőli félelem 
pedig olyan nagy volt, hogy Loboczky biztosabbnak

*) Érdekes lesz talán itt megemlíteni, hogy Szedlicze, Miklósvágása, 
valamint Richnó stb. hajdanában azon kolostorhoz tartoztak, melyet Perényi 
Miklós (Wagner, III, 209.) a XIV. században Kereszten (Sárosban) emelt, 
s mely későbben Hrapko — Sz. Kereszt nevén szerepelt. (Wagner, V, 517 
és 519). Mivel ugyanazon Perényi Richnót is a magáénak vallotta, mert neki 
köszönheti létét, arra kell következtetnünk, hogy azon prépostság, mely ma 
de Richnó prope Krompach (1. Szepesegyh. Schematismus, 1890, föl, 15). név 
alatt adományoztatik, tulajdonképen a Kereszt Midőn
a Perényiek Abaujmegyébe tették át lakásukat és a Sz. kereszti kolostor is 
megszűnt; Richnó és tartozékai a szepesi várhoz kerültek, a sárosi részeket a 
Berthóty család vette el, melytől későbben Hrapkó, Mochna, Miklósvágása az 
Eperjesen létesült jezsuita kollégium számára foglaltattak le a királyi fiskus 
által. (Prot. 1522, Index III, föl. 5, b., hol a hrapkói kolostorban a Bér* * 
thóty család egyik tagja lakik)

·) Prot. 1550, foL 2, b. és 3 b.
*) Ib. föl. 3, b : Mgr. Ladislaus Mylethynczy et Mathias Bartphensis 

missi erant cum muneribus ad arcem Sepes.
«) Ib. Index II., fol. 177, a, b.
») Prot. 1522, Index IV., fol. 100, b.



219

látta Magyarországot elhagyni s Lengyelhonba vissza
vonulni.1)

Balásnak legelső gondja volt biztos tudomást sze
rezni a préposti jövedelmek forrásairól s azért Ujlaky 
Ferencz győri püspök s királyi (nádori) helytartó leve
lével felszólíttatta Horváth János volt prépostot és Jakab 
olaszii plébánost, egykori kanonokot s préposti hely- 
nököt, hogy a jövedelmekről tanúságot tegyenek. ) 
Legelőször Primfalváról olvassuk, hogy ámbátor a Lasz- 
kyak csak pénzben fizették az ottani dézsmát, magok 
mégis természetben szedték azt a parasztoktól3) Ugyan
arról látjuk tanúskodni 1555-ben Horváthot és Jakab 
plébánost, kik Primfalváról kimondják, hogy 6 frtot 
fizet székpénznek, Milayról pedig, hogy egy forint s 
17 dénárt szolgáltatott a préposti asztalhoz.4)

Ugyanazon 1550. évben sikerűit Balásnak Gönczöt 
is visszaszereznie, azt azonban alig egy esztendő lefo
lyása után újra elveszítette a Thurzókkal szemben.0) 
Szintén akkor intéztette el Almássy László káplánjá- *)

') Prot. 1560, föl. 104, a, és 117, a, stb.
*) Wagner III , 85. Újlaki levelének kelte hiányzik ugyan, de talán ide 

tartozik vagy 1655-re.
s) Prot. 1550, föl.. 27, b. — Ezen és sok más itteni okmány mutatja, 

hogy kik viseltek harczot a dézsma ellen. Soha és seholsem a nép, hanem 
mindenkoron csak az urak, kik a papok jövedelmét magok tékozlásaira fordí
tani igyekeztek. A néptől szedték az urak a dézsmát, a kilenczedet sőt még 
a tizenegyedik kévét is. így tette pl. Dobd Domonkos Gönczön, hol e miatt 
mondják 1561. szept. 20-án a tanúk, a nép még a tavait termést a mezőn 
elrothadni engedte, Nagy Barnabást, Dobó tiszttartóját agyonverte és aztán az 
erdőségekbe elrejtőzött. (Prot. 1560, föl. 46, b.) Hasonlóképen járt el Bocs· 
kay Miklós Somosban (Sáros), ki a néptől d u p la  dézsmát szedett, az altariát- 
annak erdejét, malmát, Lovakháza nevű jószágát lefoglalta, de papot nem 
tott. (1b. föl. 57, b.) Szintúgy olvassuk, hogy Pinkfalván (Szepes) Somogyi 

Simon beszedte a néptől decimas frugum et Bladorum (azaz: len, káposzta 
után) akár volt plébános, akár nem volt. (Prot. 1576, föl. 165, b.)

4) Ib. föl, 27, b. és 28, a: villa Milay que Nunc predium eat.
í) Wagner, III., 86.
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val Mekcsey Ferencz őrkanonok s Nagyszombati Ger
gely káptalani plébános-kanonok között a baldóczi dézs- 
mának vitába vont kérdését is;1) rendezte továbbá a 
harakóczi ügyet, hová bizonyos nemes végrendelete 
szerint minden esztendő szt.- György napján a kápta
lani plébánosnak kellett kirándulnia, hogy ott a meg
holtnak lelki üdvéért szt. misét szolgáltasson, miért 
évenként 20 köböl zabot kapott2)

Ugyanily nemes tettel találkozunk Farkasfalván 
is, hol az ismeretes Kaczynkay Dénes leánya meghalt 
férjének lelki nyugalmáért három hold földet rendel a 
templomnak.8)

Egészen a király elébe került a káptalannak egy 
másik ügye. Szerdahelyi Máté mislyei prépost, egri 
kanonok, Pásztónak ura, sok altáriának birtokosa meg
szerezte a szepesi kanonokságot is és melléje az Úr 
kápolnájának grófságát s jövedelmét.4) A káptalan szük
ségben lévén, a kápolnához tartozó Codriát egy másik 
kanonok ideiglenes lakásául rendelé, mire Szerdahelyi 
a királynál bevádolta, ki 1550-iki szept 10-én Augs- 
burgból rendelte el ez ügyben a keresetet. A Codriát 
úgy látszik megkapta Szerdahelyi, mert az ott volt ka
nonokot novemberben már saját házában találjuk, de a 
jó egyetértést megbontotta, miért is Balás prépost nem 
nyugodott, míg Szerdahelyit Mislyére nem szorította, 
hol azután, valamint Kassán is többször találkozunk *)

*) Prot. 1550, föl. 25, b. Ugyanitt föl. 67, a stb. említtetik a káptalan 
által újonnan alapított ragyolcxi templom ás plébánia, melynek első javadal· 
mazottja György, előbb farkasfalvi plébános volt.

») Prot. 1650, föl. 25, b.
*) 1b. föl. 18, a. Nem lehet kivenni, vájjon a farkasfalvi vagy liptő- 

madácsházi templomnak szól az.
*) Prot. 1550, Index II., föl. 70, a.



221

vele.1) Mátét úgy látszik az 1548-ban egri püspökké 
lett Oláh Miklós hozta Szepesre.8) Utána még sok 
egri kanonok jutott ide, kik a törökök közeledte elől 
visszavonulván, itten állapodtak meg. Némelyikök igen 
rossz szellemet nyilvánított s a káptalan jó hírnevén 
könnyelműen csorbát ejtett. Vájjon Balás prépostnak 
saját akarata vagy másnak közbenjárására kapták-e az 
itteni javadalmakat, nem tudjuk, de Balásnak már 
1551-iki aug. 1-én sikerűit Ferdinándtól nemcsak a 
kanonokságra való kinevezési jogot, hanem még a 
Zápolya-kápolna feletti rendelkezést is kinyernie,8) mi
nek folytán későbben a kápolna jövedelmét ő maga 
tartotta meg, mit utána más prépostok is gyakoroltak4)

Október 6-án újra nyilvánult a prépost iránt való 
királyi kegyelem, midőn is Werner Györgyei együtt 
abauji Zsadányt, Szkárost és Nádasdot kapta Ferdi
nándtól, miáltal — mivel ezek személyi birtokká let
tek — Balás prépostnak két unokája, (Balogh) Gábor 
és Szép István állandóan a felső vidékre jutottak.5) 
Ugyanakkor karolta fel a XIII városi plébánosok és 
templomok ügyeit. Kmytha György a lengyelek orszá

*) Ib. Index I., föl. 46, a, hol dgy látszik maga Máté is restelte a dol
got, mert talán önkezűleg írta oda: Quando dominis capitularibus plecuerit, 
fiat super hac querela Regia Majestati facta Juridica revisio, ut cognoscatur 
animi symceritas, Máté Segney Lászlótól 1651 -ben még a mislyei prépostság 
fölött is megkapja a kegyuraságot. (Ib. föl. 58, b.)

*) Timon, Epitome, föl. 168.
») Wagner, III., 87.
*) Prot. 1550, Index II., föl. 70, b: Tempore Rmi domini Blasy de 

Waradinopetri Episcopi Waciensis, prepositi Scepus . . . proventus Leetoratus 
percipientis, mivel az éneklő kanonoksággal járt a kápolnai grófság, — Szer
dahelyi Máté 1554-i sept. 2-án köszönt le a kanonokságról s távozott a káp
talanból (lb. föl. 70, a.) A káptalani jegyző (kassai Minczer Mihály) követ
kező verssel tisztelte meg Mátét:

„ Dicite Pontifices, Cur Stultis Onere tanta 
Imponitis? an quia tot asinis imponere phas est.* *)

*) Szép. orsz levélt. Serin. 14. E, fasc. 3, nr. 15.
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gos marsalja, ugyanis a háborúk költségeinek fedezé
sére a templomi tárgyakat kívánta beszolgáltatni, mire 
a plébánosok Balásnál tettek panaszt, okúi adván, hogy 
a templomok nincsenek elzálogosítva, hanem a szepesi 
préposthoz s az esztergomi érsek alá tartoznak. Balás 
Zsigmond Ágost lengyel királyhoz fordúlt, hogy őt 
ettől visszatartsa, az illető plébánosoknak pedig meg
hagyta, hogy a tárgyakat semmi áron ne szolgáltas
sák által.1)

A következő évben újra a megye előtt találjuk 
Balás prépostot, ki Hunyady János nevű procuratora 
útján a dézsma eltagadása miatt emelt panaszt Teőke 
Lénárd és Gergely ellen. Mivel azonban Hunyadynak 
írásbeli felhatalmazása nem volt, panaszát elutasította 
a megye.8) Egy hónappal reá megint az összes papság 
ügyét karolta fel, midőn azoknak s különösen a XXIV 
Regales papjainak adott királyi szabadalmait átíratta, 
hogy a dézsma miatt már minden oldalról keletkező 
súrlódásoknak elejét vehesse.* * 3) Ugyanakkor tartja fen 
a káptalannal együtt birtokaik határait Váraljával szem
ben.4) Védte továbbá Szerdahelyi saját birtokait Serédy 
Benedekkel, Tokaj urával szemben, ki Szegi és Longh 
nevű erdeit pusztította.5 * *)

Ezen 1552-iki és a következő évek általában a 
káptalan legnehezebb esztendei közé tartoznak, mert 
nemcsak itthon volt kénytelen egyes tagjai között bé

') Wagner I., 285.
*) Prot. 1560, föl. 120, b. dto 1552. febr. 19-én.
») 1b. Index II., föl. 191 a, stb., hol 1243, 1297, 1312, 1511, 1552-iki 

márcz. 25-éről vannak szabadalmi levelek.
4) Prot, 1550, Index I., föl. 142, a stb. Érdekes okmány, melyben a

Steinkaul nevfí patak, a várnak felső halastava mellett említtetik, a Mind
szentről jövő patakot király pataka nevével illeti, a baldóczi vizet Schavnyk
azaz Sőpataknak mondja stb.

») Ib. föl. 129, a.
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két létesíteni és a sokszor igen veszélyeztetett erköl- 
csiséget fentartani; hanem a kívülről is folyton jövő 
támadások távoltartására is gondolnia kellett. Zápolya 
Jánosnak özvegye ugyanis még 1551-ben kénytelen 
volt lemondani s Oppelnbe kivonulni.1) A királyi sereg 
pedig Castaldo János vezérlete alatt elfoglalta Er
délyt, honnan csak 1553-i márcz. 2-án tért vissza.8) 
De ezen dolgok annyira felbőszítették a törököt, hogy 
legnagyobb erélylyel megindította Ferdinánd ellen a 
harczot, és a vitéz Losonczy István hősies halála,8) sem 
pedig Egernek nagyszerű védelme sem volt képes őt 
Magyarhon megkimélésére bírnia.

A törökön kívül egyes nagy urak, úgy mint Be- 
bek Ferencz s fia György, Perényi Gábor Abauj s 
Zemplénmegyék főispánja valamint azok rokonai (Tárczay 
György stb. Prot. 1550, föl. 39, b.) is irtó háborút 
viseltek Ferdinánd hívei ellen. Míg a török egészen 
Eger és Drégelyig mindent elfoglalt, addig garázdál
kodtak azok és Némethy Ferencz a felső megyékben, 
elfoglalták a kolostorokat, lerombolták a templomokat, 
leszedték a harangokat, hogy ágyúkká öntsék és pusz- * 2 * * * * *

·) lb. föl. 167, a. Timon Epitome, föl. 158.
*) Ib. Index II, föl. 7, a, b. Van Prot. 1550, Index I, föl. 116, a. 

okmány, melyben az mondatik, hogy a királyi sereg vezére Zwethyanzky János, 
[Szentiványi ?] volt, ki bizonyos Schwob Gergely nevű lőcsei embert vitt le 
magával. Talán egy részének a vezére volt!?

s) István haláláig fogva tartotta Szalánczon Antal testvérének özvegyét 
Báthory Klárát, ki avval volt vádolva, hogy férjét azért mérgezte meg, hogy 
máshoz nőül mehessen. Pekry Anna, Istvánnak neje enyhíteni ügyekezett 
sógornőjének nehéz helyzetén. Onnan magyarázható meg, hogy Báthory And
rás, erdélyi vajda, Istvánnak segélyt küldeni vonakodott (Wagner, IV, 96,
2. sorban.) — Ezen Báthory Klára, Andrásnak nővére még 1569-i máj. 6-án
mint pálói Kovách Bálint neje fordul elő. Első férje Drugeth István volt
második Losonczy Ant»l, harmadik ezen Kovách. Leányai közül Losonczy
Klára a hírhedt Drugeth Gáspár, Dorottya Kisvárday Miklós és Békessy Anna
dalnoki Székely Tamás feleségei. (Prot. 1565, föl. 269, a.) — Wagner, VI,
vagyis Decas I, föl. 40, leírja Báthory Klára életét.
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tították a királyhoz híven maradott urak birtokait, 
úgy hogy maga Szepesmegye is remegett tőlük. Hogy 
különösen Bebek ellen védekezhessék adót vetett ki 
a megye lakóira és katonákat toborzott ellenök. De 
a kikre a pénz kezelését bízta, azok magok is hűtle
nek voltak.1) Legrosszabb pedig az egészben az volt, 
hogy ha Ferdinánd szerencséje feltünedezni látszott, 
rögtön királyi híveknek mondogatták magokat, ha pe
dig serege nem jöhetett, újra ellene működtek. E 
jellemtelenséggel oda vitték, hogy a király bízott ben- 
nök, sőt kegyébe is fogadni volt kész bármikor, úgy 
hogy a királynak eme jóságát saját őszinte hívei is 
korholták nem egyszer. így panaszkodnak pl. a Nagy- 
mihályiak, az Eödenffyek és helmeczi Deák Márton, 
hogy Ferdinánd azon jóságánál és türelménél fogva, 
melyet uralkodása kezdetétől fogva,, és különösen most 
Perényi Gábor és Némethy Ferenczczel szemben gya
korolt saját valódi híveit elidegeníti.2)

Általános volt tehát a ziláltság és a nyomor, 
melynek növesztéséhez még az is járúlt, hogy épen 
akkor terjesztettek Körmöczről egy egészen új pénz
nemet az úgynevezett fejérpénzt, melynek semmi belső 
értéke nem volt, és mely az amúgy is nagy nyomás 
alatt lévő népet a tönk szélére juttatta.3) * *)

*) Prot. 1650, Ind. II, föl, 41, b, hol Varkoch Menyhért juxta limita
tionem Comitatus Secpus. átadja a pénzt.

*) Prot. 1562, Index I. fol. 158, b. — cf. Janssen, III, 717, hol az 
azon időben nyilvánuló jellemtelenség okai elősoroltatnak. — Ezen Bebek-féle 
forradalom leveretése után kaptak birtokot a felső vidéken Forgách Simon, 
Dezsőffy János, Péchy Gáspár, a Pesthy-család és mások, kiknek utódjai máig 
is grófi családokban virulnak.

*) Prot. 1550, Index II, fol. 7, hol Nova moneta Cremnicensis vulgo: 
feyrpénzthnek neveztetik. Úgy látszik, hogy ónkeverék volt. — Hogy az 
urak általában miképen viselkedtek, mutatják Thurzó Szaniszlónak szavai, ki 
Bebek Györgynek neje Patóczy Zsófiáról azt mondja, hogy Wesselény Farkas 
nevfi tiszttratója és annak zsoldjában lévő Ricz nevű rablókapitánya áltál a
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Legijesztőbbek lehettek a viszonyok Zemplén és 
Ung megyékben, hol különösen Drugeth Gáspár vé
rengző állatnál jobban pusztított és e mellett olyan 
hajmeresztő erkölcstelen életet folytatott, mihez fog
hatót csakis Svetonius ír le a régi római imperátorok 
történetében. Az ottani ruthen nép papjait saját ke
zével öldöste, a templomokat kifosztotta, a nép nejeit 
és leányait csordában hajtotta össze, hogy meggya
lázhassa, sőt emberi jellegéből annyira kivetköződött, 
hogy a természettörvény elleni gyalázatoktól sem ir
tózott vissza.1)

stoószi szénégetőket fülkagylójukkal odaszegesztette a fákhoz. Hasonlóképen 
tették Magóchy Gáspár tornai kapitány emberei, kik szintén clavo per
aurem dexteram percusso Turcieo plane modo a parasztokat a fákhoz szegezik. 
(Prot. 1562, Index II, föl. 87, b.)

*) Prot. 1560, föl. 62, b. 81, a, hol a tanúk eskü alatti vallomásait 
undor nélkül alig lehet olvasni. Magyarul a tisztesség iránti tekintetből nem 
merjük kitenni. Olvassuk pedig pl. föl. 68, b .: , fassus est insaper idem Attes· 
tans: quod saepenominatus Caspar Homonnaj uxores subditorum suorum vj 
et potentia mediante abducj faceret et cum ejsdem fornicaretur et scelerate 
adulterium committeret*) *, vagy fol. 77, a., hol azt mondja a tanú, hogy bizo
nyos kovácsot börtönben tartott Gáspár és »dum eundem Captivum teneret, 
venisset ad oppidum Ungh ad uxorem ejusdem vique et potential mediante 
violentiam fecisset et cum eadem fornicatus fuisset et adulterium comisieset 
propter quod postea dictus Lucas Kovach coactus fuisset clam discedere, qui 
nunc in Kyswarda habitaret*; aztán fol. 78, a. hozzáteszi: »servasset (az asz- 
szonyt t. i.) duobus vel tribus mensibus postea eundem cuidem mercenario (zsoldos) 
suo tradidisset*. Azonkívül fol. 80, a: ·,fassus est insuper sub juramento quod 
quendam Juvenem suum Adolescentem Janchy (másutt: Boh Ivan =  Iván 
Isten) vocatum sic amplexaretur tamquam mulierem*. És fol. 81, a: ,in  Zern
ien quandam probam mulierem violenter oppressisset, quae mulier eundem ut 
sineret per sacra rogasset, sed neutiquam sese potuit ab eo defendere, verum 
stuprum eidem intulisset, postea tandem etiam adolescentibus (szolgáinak) suis 
eandem ad simile adulterium tradidisset *(cf. Wagner, VIII, azaz Decas III. fol. 
49, 51, hol Gáspár csak 1595-ben bűnhődik e miatt.) — És ezen Gáspárnak 
adta Báthory András Losonczy Klára nevű unokahugát feleségül. Az esküvő 
1562-i február 10-én tartatott meg Rózsahegyen, hol Thurzó Ferencz a hite- 
hagyott nyitrai püspök s árvái gróf, Thurzó Szaniszló, Dobó Domonkos mint 
vendégek szerepelnek. (Prot. 1562, fol. 41, b.) — Svetonius, Nero élete 
26—30 fejezet.

Szép. Tört. Társ. mill, kladv. IV. köt. 15
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Ilyen urak vitték a szerepet s igyekeztek hatal
mukat a Szepességre is kiterjeszteni, miért a kápta
lannak is szenvednie kellett, habár amennyire azon 
időkben lehetett, igyekezett érdekeit megóvni. így 
mindjárt 1553-ban, midőn Ferencz mester, a szt. An
drás kápolnájának igazgatója a káptalannak Előhegy- 
Utalja nevű liszkai szőlőjét nagyon tág lelkiismerettel 
elcserélte Szőllősy János prépostsági gondnoknak, bár 
a csere a prépost beleegyezésével történt, a káptalan 
addig nem nyugodott, mig birtoka vissza nem került1) 
Ugyanakkor megengedi, hogy egy tagja, Monoszlay 
Péter, ki a szerencsi apátságot bírta Mohácsy Bol
dizsár nevű hű emberének jutalmul Szerencsen ház
helyet adhasson* 2 *) s nem avatkozik bele, midőn ugyan
az a szerzetesi ruhát el nem akarja fogadni, melyet 
a következő 1554-iki október 10-én az ágostonrend- 
beli barátok, — kik azon birtokukat is, mint sok 
mást Sárosban, idő előtt otthagyták, — a szerencsi 
apátság czímén reá akartak erőszakolni.8) Rövidke idő
vel későbben a káptalan Csula Gáspár landeki pré
posttal szemben lép fel, ki daczára, hogy szepesi ka
nonok is volt, sohasem lakott a káptalanban,4) ámbár 
Landeken nem egyszer forgott azon veszélyben, hogy 
Horváth János volt prépost s nedeczi birtokosnak fog
ságába esik, mivel ez a prépostság birtokát is kezére 
szerette volna keríteni.5 *) Szintúgy foglal a káptalan 
állást Mekcsey Ferencz kanonokkal szemben, ki Kört- 
vélyesen s Tobiásfalván a káptalan tulajdonát képező

!) l’rot. 1550, Index II., föl. II , b: ,E x Conscientia largissima*; és 
föl. 43, b, hol a csere megsemmisíttetik.

*) Ib. föl. 13, a: a plébánia és iskola között.
*) Prot. 1550 Index II, föl. 74, b.
4) Szép. kápt. levélt. Serin. 11, fasc. 5. nr. 76. Csula még 1555 ben

is landeki prépost, s igy alkalmasint leköszönt a kanonokságról.
s) Prot. 1550, Ind 11., föl. 18, a, hol Horváth ipja rágalmazza Csulát.



227

birtokot Sigér Mátyás nevű sógorának adta oda.1) 
Harsányt István kanonoktársa s dékánja által kivitte 
a káptalan, hogy a nagyszombati íőzsinat Mekcseyt 
a bírtok visszaadására kényszerítette.2)

Az 1554-ik esztendő Balás prépostra örömet ho
zott, mivel őt a király váczi püspökké tette8) s Ró
mában is kivitte, hogy püspöksége mellett megtart
hassa a szepesi prépostságot is.4) A káptalanra nézve 
azonban nem volt az év örömteljes, mert keblében 
olyan tagok akadtak, kik magukat az egyházi s az 
erkölcsi törvényen túl tenni igyekeztek s olyan szel
lemet árultak el, mely az egyházi téren akkor lévő 
sülyedtségnek mély fokát tünteti elénk. Ámbátor az 
arra vonatkozó okmány a káptalan háta mögött tit
kon került a jegyzőkönyvbe s inkább tréfának látszik 
mint komoly okiratnak, mégis igen sajátságos világí
tásba helyezi az ide származott Vály István kanono
kot, ki abban, a komoly s szomorú idők daczára ledér 
tolakodással megígéri váraljai János kanonok s káp
talani plébánosnak, hogy ha János megnősülne, ki fogja 
tartani menyegzőjét, csak azért, hogy őt maga iránt 
testvéri szeretette bírja.5) Hogy vájjon Jánosnak in
telmei voltak-e ezen csúfolódó hangú íratnak okai vagy 
más, nem tudjuk, de miután őt későbben Hunfalván 
találjuk plébánosnak, szabad talán föltételeznünk, hogy 
Jánosnak nagyon egyházias álláspontja nem volt a

»} lb. föl. 28, b, és 29, a.
*) Szép. kápt. levélt. Serin. 8. fasc. 4, nr. 3. stb .; és Serin. 11, fasc. 5. 

nr. 77. dto.: 1560, hol a béke helyreáll.

*) Timon, Epitome, föl. 179.

*) Wagner, III., 87.
*) Prot. 1550, Index II., föl. 66, b. A jegyző következőt írt hozzá: 

Dij tibi dent nullosque lares, inopeinque Senectam, Et longas hyemes: 
tuamque Sitim. Wagner II., 259. dto.: 1558*iki jul. 12-én.

15*
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gömöri Válynak ínyére, miután általában észrevesszük, 
hogy az egri püspökség területén legszomoritóbbak 
voltak az egyházi viszonyok. Sárosban pl. már húsz 
évvel előbb Bártfán 1554-ben Izsajás szerepel,1) kit 
azzal dicsérnek az írók, hogy Luther kátéját tanítván 
Hayd György és Glatz András, nevű két polgárt si
kerűit tanának megnyernie, kik megunták a lelkiisme
ret szava alatt maradni.2) Mire vezetett itt is ezen 
tanítás a lefolyt idők alatt mutatja Lperjes példája, 
hol már 1554 előtt valóságos képrombolást vitt vég
hez a nép.8)

Szepesben csak későbben fogtak a képek eltá
volításához, hanem hogy milyen szellemben vezették, 
különösen a Lőcsén működő Bogner, a híveket, mu
tatja Windek Eramusnak tette, kiről azt írja a lőcsei 
krónika, hogy Pozsonyban jártában a király szobájába 
rontott s erőszakkal akarta a királyt az igaz hitre 
téríteni.4) Elcsukatott ugyan, de későbben mégis újra 
Szepes várának hivatalnoka gyanánt szerepel, még 
pedig olyan főnök alatt, ki elsőnek nyúlt erőszakhoz 
a kath. egyház s hű papjainak elnyomására.

Főnöke bőki Paczolth János várparancsnok volt, 
kinek nevével ezentúl sokszor találkozunk. Neje ro-

*) Wagner, V., 496. (Esajás aztán 1535— 1538-ig Körmöczön tartózko
dott mint prédikátor.)

*) Mat. Moler. föl. 936: fatigati servitute Conscientiarum, sub qua in 
Pontificatu constituti continebantur, írja az 1708. évi Buchholtz. Luther káté
jára nézve lásd Janssen, VI., első rész, 467. lapján.

*) Wagner V., 272. hol a királyi biztosok világos szavai mondják, cf. 
Lőcsei krónika ad Annum 1555, hol az Eperjesen történtek justo Dei judicio 
alatt szerepelnek azért mivel a templomok- és temetőkben a képeket lerom
bolták „et Condonatorum prava doctrina, quae sub specie navae Religionis apud 
imperitos latere solet, in maximum totius populi excidium tandem erumpunt.* *

4) Lőcsei krónika ad Annum 1554. és Prot. 1550, Ind. II, föl.· 106, b. 
hol Wyndek a meghalt Pauschner Gergely Dorottya nevű özvegyét nóől bírja.
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konainak révén jutott a várba,1) honnan 1556-ban 
sárosi alispánnak ment; mint ilyen a királyi jövedelem 
eltagadóival szemben feladással fenyegetődzött, miért 
őt a szepesi kamara tanácsnokai közé felvették, hol 
aztán nagy szerepet vitt.2) Daczára annak, hogy az 
egyháznak legfurfangosabb eszű gyűlölői közé tarto
zott, Miklós nevű fiát mégis egri kanonokká tétette. 
De hogy miképen nevelte volt ezt, mutatja az, hogy 
Miklós feslett élete következtében perbe kerülvén, 
kénytelen volt a káptalant elhagyni s Bőkibe vissza
vonulni, hol (valamint Kőszegen) betegen szenvedé
lyeinek élt.3) János részint a lapispataki Segnyeiek, 
részint a Kereszthuryak ügyeiben 1552-ben Passauban 
járt Ferdinándnál, hol alkalma nyílt saját szemeivel 
látni azon vérfagylaló viszonyokat, melyekbe Német
országot a vallás leple alatt döntötték az ottani nagy 
urak,4) de úgy látszik semmit sem tanúit, mert a csa

·) Prot. 1550, Ind. I. föl. 52, b. Az egykori jakloniczai Holy Mátyás 
volt szepesi alispánnak Anna nevű leánya férjhez ment Potumyai Istvánhoz. 
Mindakettőjiik gyermekei: Potumyai Kristóf, Endre, Eerencz, Katalin lapis
pataki Segnyei László neje, Borbála pedig hoki Factolth János felesége. így  
jutott Paczolth a várba. — Holy Mátyás második leánya Margit hangácsi 
Réghy Kelemen házastársa lett.

s) Prot. 1560, föl. 59, b, hol János Pesthy Ferencz, a királyi jövede
lem felvidéki kezelőjének mondja: »Si vos sue Majestati ac Cainerarijs deb it 
rebus non scripseritis ego, inquit de omnibus informabo, ac contra vos scri
bam quod ista subticetis.

*) Prot. 1624, Index II, (melyben az 1592— 1596. évig terjedő dolgok 
fordulnak elő) föl. 288, a. azt olvassuk Jánosnak Miklós nevű kanonok fiáról, 
hogy »mulierem quandnm suspectam In Castris ad Arcem Hathwan nuper 
positis circumduxerit, cum illa consvetudinem habuerit, Idque cum maximo 
christifidelium scandalo. Item quod ab aliquot Annorum retroactorum inter
vallo nec Sacrum Missae Officiam coelebraverit nec confessus communicaverit*, 
mire ő beismeri ugyan a vádak igazvoltát, de érczhomlokkal azt mondja r á : 
»Causa non tam enormis*. — Az erkölcstelen jellemtelenség tehát napiren* 
den volt.

4) Janssen, III, 690 stb., hol borzadással olvashatja csak az ember 
brandenburg-kulmbachi Albrecht és szász Móricz viselt dolgait.



230

ládokat ugyan itthon is igyekezett kibékíteni, hanem 
az egyházat és a vallást kímélni s szabadon hagyni 
nem tanulta meg, holott Németországban e miatt folyt 
annyi vér, történt annyi esküszegés s pusztultak el 
egész kerületek. Mivé lett ezen évek alatt Magyar- 
ország, tudjuk. És Paczolth (másképen Paczóth) János 
ilyen időben foglalkozott itt az egyház üldözésével. 
1555-ben ugyanis elsőnek megszüntette a . isteni 
tiszteletet Müllcnbach községében. Lefoglalta márkus- 
falvi Márton plébánosnak, ki hét esztendeig működött 
ottan, dézsmáját s végre őt magát is kikergette egye- 

' dűl azért, mert szt. misét mert mondani, különben 
pedig mindenki szemében jó erkölcsű s békés szellemű 
papként volt ismeretes.1)

Ez az okmányilag igazolható első eset, melyben 
az egyházat s annak hű papjait egyenesen megtá
madták, mint arról maga Xylander is tanúskodik, ki
1613-ban korának viselt dolgait előadván, dicséri Thurzó 
Jánost, mint olyant, ki első hozta be az új vallást. 
Hosce Ecclesiarum Patronos, írja ő, et Nutritores 
vinitus excitatos, temporum, in quae reservati sumus, 

iniquitas testatur: testantur anteacta tempora. Nam 
ut vetus Molleriana matricula perhibet, Joannes Thurzó 
primus in Comitatu Scepusiensi author fuit reforma
tionis: primus Millenbachy,ditione sua, aliisque Ec
clesiis eandem admisit.2) Isten adta, mondja, a Thur- *)

*) Prot. 1550, Index II., fol. 198, b: Andreas Toporczer Index antelati 
oppidi Mylenbach respondisset. Se eam ob causam explosum esse, 
sam celebrasset. Márton onnan Felkára ment káplánynak, hol e szerint a plé
bánosnak még miséző kath. papnak kellett lennie. állhat meg tehát, mit
a felkai jegyzőkönyvben 1552-iki május 29-éről olvasunk; továbbá azon 
jegyzetek, melyek 1548-ra teszik az összes plébánosok áttérését. Későbbi kéz 
találgató hozzátételei azok.

*) Goltz, Matr. XXIV Regal, fol. 171 (cf. Prot. 1522, Index IV, fol. 
75, a., hol a fenti Márton kanonok már 1547-ben plébános Miillenbachon).
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zókat, kik közöl János első hozta be Mülienbachra a 
reformácziót. Miképen hozta be, látszik János gróf 
várparancsnokának az eljárásából. Hogy a papok ma
gok nem voltak vele egy nézeten, mutatja az, hogy 
ugyanazon év május 12-én Balás prépostnál össze
gyűlvén bemutatták hódolatukat, aztán pedig a káp
talani plébániában a tevékeny Regner Salamon ka
nonokot s leibiczi plébánost választották a XXIV test
véridet seniorának, kit nemsokára az egyház s régi 
vallás érdekében működni látunk.1)

Ugyanazon év nyarán a draveczi prépostságot 
(praeceptoratus) is vissza akarta Ferdinánd régi hiva
tásának adni, miért is julius 13-án kelt levelével Szent- 
györgyi Istvánt nevezte ki perjelnek.2) A bizottság 
ugyan megállapította, hogy miképen pusztult el ezen 
egyházi javadalom; hogyan adták által a lakosok 
Thluk Menyhértnek az egyházi tárgyakat, ki azokat 
elzálogosította; miképen kényszerítette a jobbágyokat 
a régi szokás elleni munkákra: de érdemlegesen alig 
intézkedett, mert Drávecz ezentúl is Thluké maradt, 
sőt utódai, midőn a király száz évvel későbben e bir
tokot a káptalannak adta, karhatalommal hajtották 
vissza a királyi kamarai biztosokat, miért is a kápta
lannak az akkori nehéz viszonyok miatt csak joga 
maradt meg, de tényleges birtoklása elveszett.3)

Balás prépost ugyanakkor felkarolta a XIII sze
pesi plébános ügyeit a lengyelekkel szemben, kik nem
csak a dézsmának felét szedték be, hanem más min
denféle szolgálatra is kényszerítették őket. A prépost *)

‘) Mat. Moler. föl. 448.
*) Prot. 1550, Ind. II., föl. 130, b. — 133 a, hol a ténykedés! kelet

ből csak ipso die Dominica olvasható, de hogy milyen vasárnapra esett, kimaradt.
*) Szép. kápt. levélt. Serin. 3, fasc. 4, nr. 10, 16, B. dto.: 1655, 1656,

1659.



232

Miksa cseh királyhoz fordult, ki atyja nevében köz
benjáró levelet írt Zsigmondhoz és a sérelmek meg
szüntetését kérte,1) mire ez Bonner (máskép: Bonar) 
János krakói és szepesi főgondviselőnek meghagyta, 
hogy az igazságtalan zsarolásoktól tartózkodjék.* 2 *)

A káptalan még deczember elején szintén gya
korolt Lőcsével szemben nagylelkűséget, midőn ennek 
liszkai házát s szőlőjét szabadalmazta, ha Lőcse is 
segít end majd szükség esetében a káptalanon, mint az 
nemcsak jó szomszédokhoz, hanem liszkai lakosokhoz 
is illik.8) Nemsokára azonban menekülnie kellvén, úgy 
látszik nem talált a Türk Dániel bírósága alatt álló 
Lőcsén menhelyet, mert midőn Bebek György a Sze- 
pességre vetette magát,4) a káptalan Késmárkra futott 
hol Laszky Albert védelme alatt várta be a királyi 
sereg megérkeztét,5) míg tárgyainak némi részeit sze- 
pesváraljai polgárokhoz adta letéteménybe,6) hol azok 
a lengyelek védelme alatt biztonságban maradtak, da
czára annak, hogy Bebek emberei a várat ostromol-, 
ták, ámbátor be nem vették.7) Későbben Telekessy 
Imre harczai alatt, miket Bebek és a Perényiék ellen 
rendkívüli szerencsével vívott, a Szepesség úgy látszik 
nyugton maradhatott, mivel maga Izabella sem érin
tette vidékünket, midőn Erdélybe visszatért, hanem 
útját Lengyelországból Munkácsnak vette.

») Wagner I., 287.
*) Ib. föl. 288. (cf. Prot. 1560, föl. 6, b: Joannes Bonarde Balicze 

másutt Balisza, Supremus Capitaneus Scepus.)
») Prot. 1550, Ind. III., föl. 107, b.
4) Wagner I., 96. (cf. Prot. cit. föl. 195, a, hol 1555. őszén a pestis 

és Bebek pusztítanak.)
4) Prot. cit. föl. 194, b, hol Albertnek erről bizonyítványt állít ki.
e) Ib. föl. 199, a, hol Hejczei Mihály egri püspökhelyettes s szepesi

kanonok visszakapja az illető tárgyakat.
») Wagner, I., 97; Prot. 1550, Ind. II., föl. 231, b ,  stb. hol Réghy

Kelemen után Bebek Ferencznek főkapitánya: Stephanus de Lazo.
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A káptalan az 1556-ik évben szintén békét volt 
kénytelen tartani, daczára annak, hogy Thurzó János 
a nádasdi dézsma miatt igen sok visszavonást támasz
tott1) s végre is odavitte a dolgot, hogy a káptalan 
vele kiegyezett. Átadta ugyanis neki Henczfalva (ma 
Hinczócz, egykor Henrikfalva községét a mellette lévő 
Kispolyánka nevű jószágával egyetemben s ezekért 
cserébe elfogadta Jankfalvát (ma Jánócz), csakhogy 
az eddigi sok veszekedést megszüntesse s mennyire a 
rossz idők megengedék, szabadabban szolgálhassa Istent. 
A káptalant illető dézsmát is átengedék s beérték a 
hotkóczival,* 2 *) de a prépostnak kötelességévé teszik, hogy 
a régi viszonyok helyreállításán fáradozzék.*)

Nem csekélyebb baj érte a XXIV plébános test- 
vérületét is, midőn a márczius 13-án Ménhárdon dühöngő 
tűzvész alkalmával összes kiváltság-lci'clei odaégtek s igy 
a régi vallás s az egyház iránti odaadás lassankénti 
kihaltával az annak révén kapott királyi kegyelmek s 
kitüntetések is megszűntek.4) Még 1610-ben sem sike
rűit többé a régi okmányok megerősítést kinyerniök s 
így kénytelenek voltak az egész idő alatt két színű 
szerepet játszani, mig t. i. a kath. egyházhoz nem tar
toztak többé, a világiakkal szemben, kiktől jövedelmök 
függött, a régi kath. papok kiváltságaira hivatkoztak, 
mi különösen 1569 után, mely évben vezetésüket a

·) Szép. kápt. levélt. Serin. 10. fasc. 2, nr. 40.
*) Tb. Serin. 7, fasc. 3, nr. 2; és Prot. 1550, Ind. II., föl. 176, a —  

179, b, stb. Ezen okmányok egyikében nevezik Jánost védnöküknek.
*) A hotkóczi dézsma helyett, későbbi grófok Mindszenlnek féltizedét 

adták s igy sohasem állt helyre a status quo ante.
4) Wagner, II, 257. Ezen esetről következő módon ir a későbbi Xylander: 

Hoc ipso Anno, quidam homo vel incurius, vel certe perjurus, Pastor Men- 
hardensis, cognomento Buchwaldt Nyssenus Silesius (Neisse, Szilézia), potiora 
privilegia 24 Regal. Originalia praesertim, eum aeterna fraternitatis jactura 
perdidit.* Későbbi kéz oda teszi: gignis voragine absorpta* és a könyv szélén: 
,A o  1556. 13. Martii.* Goltz, XIII. opp. föl. 57.
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religionis et confessionis purae Evangelicae embere 
Quendel máskép Serpilius Lőrincz vette által, igen sok
szor történt. Hogy azokhoz joguk nem volt, mutatják 
ugyanazon Serpilius szavai, melyekkel az 1557-ben Iglón 
elhalt Bognert dicséri, hogy Lőcsén' tisztán jámborul, 
őszintén s mindenki által követendő módon hirdette 
az evangéliumot, Reiectis omnibus Papisticis et Idolo- 
latricis cultibus et Ceremoniis, elvetvén a bálványozó 
pápista hitnek minden szertartásait.* 1 11) Míg tehát a régi

Matr. Moler. föl. 458: ,H ic Christianus et sincerus Vir — mondja 
Serpilius — usque in Duodecimum annum. Leutschouie Evangelium filij Dej, 
pure, pie et sincere, optima rectaque et omni Imitatione dignissima Vita 
docuit, Retectis omnibus Papisticis et Jdololatricis cultibus et Ceremonijs, 
Erroribus Anabaptistarum confutatis.* — Előfordul azonban bizonyos Boghner 
Bertalan még 1585-ben is, ki mint vclbachi pásztor két más predikátortársával 
egyetemben beszolgáltatja a székpénzt. — Mivel az erről kiállított nyugtákra 
még többször fog kelleni hivatkoznunk, ide kell igtatnunk azt is. hogy hol 
találhatók. A káptalan kincstárában őriztetnek ugyanis azon kéziratok és ok
mányok, melyek egykoron a XXIV. Regalium birtokában voltak, aztán pedig 
az 1674. évben talán a híres Klesch Dániel által Weimárba vitettek Német
országba, honnan azokat a káptalan a helytartótanács közbenjárásával végre 
1786-i február 23 án visszakapta. A helytartótanács által a megyéhez áttett 
okmányok átvételére Teoke Mihály az akkori alispán 64. számú levelével 
következőképen felszólítja a káptalant: »Instrumenta Vaj mari no ex Saxonia 
recepta et ad Archivum V. Capituli Seep, pertineuiia ex. Dispositione Excelsi 
Consilij Regii Locumtenentialis Hungaricidd. 20-a X-bris 1785 interventa, Eidem 
V. Capitulo transponenda, felhívom, hogy holnap (azaz febr. 23 án) két kano
nok Lőcsén megjelenvén azokat általvegye. Volt 12 darab, m égpedig:

1. Matricula XXIV. Reg. Goltz.
2. Matricula XIII. opp. Goltz.
3. Liber in Folio pariatorum Transsumptum Privilegiorum.
4. Liber in Folio Apocharum . . .  ex V. Capitulo.
5. Liber in Quarto continens privilegia . . Anno 1555.
6. Privileg. D. Andreae Regis Hung. 1297.
7. Transumptum recens Elisabethae Reg. et Sigismundi.
8. Recens Transsumptum Ferdinandi. XXIV. Reg de Testamentis.
9. Mandatum Thurzó. 1610.

10. Fasciculus continens Nr. XIII. privilegia.
11. Fasciculus, continens Negotium Ecelesiae Velbach.
12. Mandatum Olahi 1557. — Ezeket vette át a káptalan s őrzi kincs

tárában (minden levéltári jegy nélkül, mert nincsenek registrálva, honnan mi 
kaptuk volt használatra. A Nr. 5 alattit idéztük fent a 149. lapon, hol a
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egyház isteni tiszteletét bálványimádásnak nevezték ad
dig annak kiváltságait joggal élvezhetni követelték.

Ugyanazon év auguszt. 6-án végrendelkezett Kés
márkon Varkocs Menyhért, kinek szavai szintazon ke
verékét mutatják a régi vallás s az új predikátorságnak, 
mely ezen időben általánosan lábra kezd kapni. Míg 
ugyanis Rokuszon lévő birtokát refrigerio animae 
vagyis halotti sz. misére a késmárki templomnak hagyta,1) 
addig a prédikátornak is rendel bizonyos összeget és 
a keresztfalvi plébánosnak (Leudeschitnek) egyéb köny
vein kívül Luther predikáczióit, a plébános fiának pedig 
egy lovat adat. A káptalannak szintén 6 frtot hagyott.* 2) 
Még nagyobbszerű fényt vet Szepesnek akkori viszo
nyaira azon okmány, melyben szeptember 29-ike körül 
Regner Salamon, Jakab olaszi plébános,3) batizfalvi Six
tus, és Mihály lőcsei káplán a XXIV plébános testvé- 
rűlete nevében óvást emelnek az itteni urak ellen, kik 
mint a kath. emberek legnagyobb gyűlölői, mondja az 
okmány, a bemutatott kath. pásztorokat alattomos go
noszsággal visszautasítják, a megerősítetteket pedig^ 
ha azok a régi egyház nyomdokain haladni akarnak, 
csekély vagy semmi okból kikergetik s helyökre lute-
XXIV. testvériilet czikkelyeit adtuk. — A Nr. 4 alatti, mely régi énekes könyv
hártyába van csatolva, tartalmazza az 1556 — 1673. nov. 29-ig terjedő és 
székpénzről szóló hivatalos nyugtákat. Idézni fogjuk, Liber Apocharum czímmel.

*) Úgy mondja 1558-ban Eilífinger János késmárki megbízott gradeczi 
Horváth Márkkal szemben. Prot. 1562, föl. 138, b. A késmárki predicátor 
tehát a nép előtt nagy tiszteletnek örvendő szt. misét alig támadhatta meg, 
hanem csak a két szín alatti áldozás s a papok házassága mellett kardoskodott.

*) Prot. 1550, Ind. II., föl. 187, a — 190 b. Előfordul még egy csomó 
természetes gyermeke is. E végrendelet Késmárk erkölcsi viszonyaira rend
kívüli fényt vet. Luther poslillájára nézve lásd: Janssen, II, 176, 2 jegyzet, 
és VI., 464.

3) Hogy 1549-ben még nem voltak mindnyájan protestánsok, látjuk az 
idézett okmányból, valamint abból is, hogy Jakab még 1560-ban is mint 
kanonok Petrus Paulinus prépost helyeit nyugtázza a székpénzt. (Liber Apoch. 
ad. 1560.)
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ránus vagy más tévhitben leledzőket hoznak s azok 
elé, önönmagoknak tulajdonítván az egyházi átalakítás 
és a szentirás magyarázatának jogát, különös czikkelye- 
ket szabnak. A megürült javadalmakat megcsonkítják, 
a papok hagyatékait elveszik s mindamellett az evan
géliumi szellemnek őszinteségével kérkednek, holott. . . .  
mindez saját lelkök kárával jár.1)

Ezen kemény szavak talán Lőcse ellen is szólot
ták, mivel a város már régen kiszorította volt Mólért 
a dézsma élvezetéből s helyette csak igen csekély jö
vedelmet adott neki, úgy hogy nem épen csodálatos, 
ha a fentebbi okmány fején a derék, mint Tomasek 
nevezi, Mólért is találjuk.2) Talán ugyanazon okmány
nyal küldték fel Venczel kakas-lomniczi plébánost Oláh 
Miklós érsekhez s Ferdinánd királyhoz,3) mert az érsek 
1557 novemberben csakugyan írt közbenjáró levelet 
a lengyel királyhoz s felhívta figyelmét a hivatalnokok 
zsarolásaira és a XIII város plébánosait is vigasztalja.4) 
Alig hangzott el a panasz, már megint Tőke Kristóf 
foglalta el a káptalantól a vitkóczi malmot, melyet csak 
két év múlva Ferdinánd parancsszavára adott vissza.*)

Ugyanazon évben veszélyben forgott Balásnak 
prépostsága is. Az 1555-iki augsburgi vallásbéke után 
ugyanis, mely az uraknak (de nem a népnek) a val-

») Prot. 1550, Ind. II, föl. 197, b, és 198, a, cf. Wagner II , 257, jegyzet.
>) TomaSek op. cit. 36 lapon Gyakran, mondja, egyezkedett a tanács

osai; s aztán hozzáteszi, hogy ebből fogalmat szerez az ember »von der Ge
nügsamkeit des wackeren Möller, der es ohne Zweifel viel besser haben konnte 
wenn er es nur gewollt hätte*. A Moler után következő Serpiliussal 1558-iki 
nov. 2-án, és decz. 12-én, tehát kétszer egyezkedtek előre s még sem tudott 
sokáig maradni, cf. Lőcsei városi levélt. Serin. 5, fasc. 19, nr. 2. (Moler meg
halt 1558. jul. 21-én. — Matr. Moler. föl. 465.)

8) Mat. Moler. föl. 462 és 463. Wagner II., 259.
*) Wagner I., 289—291.
5) Szép. kápt. levélt. Serin. 7, fasc. 2, nr. 20, 21.
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lási téren való átalakíthatási jogait elismerte, Ferdi- 
nánd Cseh- s Morvaországból sok forradalmi praedi- 
kátort kikergetett, kiknek nagyobbrésze a nyugati bánya
városokban1) vetette meg lábát, hol a városi tanács, 
majdnem mindenütt jegyzőjének vezetése alatt, ren
des lelkészekül fogadta őket. Köztük legnagyobb szere
pet játszanak Cammerknecht Ulrik selmeczi, Kintzel 
János, Aquila Márton beszterczebányai s más lelkészek.

Ferdinánd azon egész idő alatt, melyben Német
országban a vallásbéke helyreállításán fáradozék, nem 
felejtette el sem Magyarországot sem pedig saját 
örökös tartományait, hanem inkább azon ügyekezett, 
hogy a mindenünnen felforgatott viszonyok daczára, a 
régi vallást épségében megtarthassa.

Hazánkban még az 1550. évi 12. törvényczikkel 
is azt akarta elérni, hogy az összes karok és rendek 
hívek maradjanak ama régi valláshoz, mely annyi 
századon át az egész művelt világ vallási meggyőző
dését képezte. Saját tartományaiban pedig az 1551. 
május 30-án kiadott rendeletével arra kötelezte az 
egyházi hűbéres urakat, hogy csak igazi katholikus és 
jámborerkölcsű papokat hívjanak meg lelkészekül.2) 
Midőn pedig 1554-ben a híres Canisius Péter jezsuita 
katekizmusát kiadta Bécsben, Ferdinánd még ugyan
azon év aug. 14-én meghagyta nemcsak az osztrák, 
hanem még a magyar püspököknek is, hogy az alájok 
rendelt iskolában aszerint oktassák a gyermekeket és 
a templomokbán a népet.3)

*) Nyugati bányavárosok voltak : Korpona, Selraecz, Körmöcz, Besztercze- 
bánya stb., melyek C. S. N. B. (Rakabánya vagy Bukaucz) K. D. (Dille vagy 
Bélabánya) I.. (Libelbánya) bötükkel jelöltetnek némely okmányban.

*) Dr. Anton Mayer, lluchdruckergeschichte stb. föl. 61. Nr. 247, és 
föl. 62 Nr. 251.

3) Ib. föl. 78. No 375. Ezen Summa Doctrinae Christianae, mint 
Canisius könyvét nevezik, ezentúl egészen a jelen századiglan a kathol. iskolák
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Oláh Miklós érsek és a prédikátorok: Első, ki 
Ferdinánd meghagyásában eljárt, Oláh érsek volt, ki 
a fenti könyvet érseki megyéje minden részébe me
nesztette, ámbár a prédikátorok eretnek és istentelen 
könyvnek mondották s ellenszenvvel fogadták azt. Nem 
maradott azonban az érsek csupán csak a könyv ter
jesztése mellett, hanem figyelmét arra is fordította, 
hogy megyéje területén az egyházi viszonyokat is 
rendbe hozza és a hol lehetne a kath. hitéletet újra 
feléleszsze. Összehívta azért a papságot 1557. évi 
aug. hó 1-ére Nagyszombatba főzsinatra, hogy azon 
mindenikök azon czímet és jogot kimutassa, melyen 
egyházi javadalmát bírja.1) A nyugati bányavárosok 
prédikátorai nem jelentek meg, de Balás szepesi pré
post az érsek parancsának eleget tenni nem vonako
dott. Ügye aug. 4-én került a zsinati bizottság elé, 
minthogy azonban itthon súlyosbetegen feküdt, csak 
mentegető levelét olvasták fel s azután húsz napi 
halasztást engedtek neki, mire sept. 11-én gergelyfalvi 
György prókátora által mindenre, bár nem egészen 
kielégítőleg, megfelelt. Mai napig sem volt megerősítve 
az érsek által, mivel azonban püspöki kineveztetésé- 
ben meg volt neki engedve, hogy prépostságát is meg
tarthatja, nem tették le, hanem a jogtalanul élvezett

híres könyvét képezte, mely csak akkor szőrűit ki azokból, midőn Deharbe 
József, Canisius rendtársa, 1847-ben saját katekizmusát sajtó alól kibocsátotta.

J) Breznyik János, A selmeczbányai ág. hitv. evan. egyház és lyceum 
története, Selmeczbánya, 1883. pag. 95, hol Oláh érsek Camnierknecht Ulrik 
selmeczi prédikátorhoz irt levele áll. Mint jegyző szerepel a későbbi szepesi 
prépost Petrus Paulinus notarius de mandato. — E könyv a selmeczi városi 
levéltár sok érdekes okmányát szórúi szóra adja, de az írónak hol jámbor 
hol pedig frivol közbeszúrásai s toldalékai miatt majdnem élvezhetetlenné válik. 
Lehetséges, hogy az írd azon megjegyzésekben vélte kimutatni az úgynevezett 
írói objektivitást s akkor kimenthető. — cf. továbbá Péterfi'y Károly, S. I. 
Sacra Concilia, pars II. föl. 7.
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jövedelem fölött alkudozásokra az érsekhez utasították, 
kitől csak a következő év október 5-én kapta a meg
erősítést.1)

Az 1558-ik évben, mely Balásnak prépostságát 
megerősítette, a káptalan, mely az általánosan terjedő 
romlottság s könnyelműség között s daczára annak, 
hogy minden oldalról szoríttatott, hivatásának eleget 
tenni igyekezett, kénytelen volt becsületében véde
kezni. Ugyanis, egyik tagját, a már ismert Monoszlay 
Péter kanonokot, egy felbujtott nő erkölcstelenséggel 
vádolta. A gonosz vád az egész testületre gyanús 
árnyékot volt vetendő; miért is a káptalan Monosz- 
layra egyházi tisztázást szabott. Ez tehát január 18-án 
ötödmagával, mint az okmány mondja, katholikus, be
csületes s jóhírnevű papi személyekkel eskü alatt visz- 
szautasította a rágalmat, mert valamint eddig mindig 
jó hírnévre s becsületre törekedék, úgy ezentúl is a 
sír széléig azon nyomdokon akar haladni.2)

Nemsokára azt látjuk, hogy Balás prépost a ka
mara jogait gyakorolja. Meghalt ugyanis Body György 
Csanádi püspök, ki leleszi prépostsága mellett a lan- 
dekit is elfoglalta. A miechovi kolostor sokáig perle
kedett vele, eleintén a szepesi préposthelyettes előtt, * *)

») Péterffy, föl. 19, col. 1; föl. 24, col. 2; föl. 32. — Prot. 1550, 
Index II, föl. 6, b. és 7, a, létezik okmány, mely szerint 1553-ban visszakap
ják Imre Nagh de Ugra nevű elhalt testvérüknek tárgyait, melyek Göldechen 
Máté szepesváraljai bírónál letéteményben voltak, Jacobus Nagy de Ugra alias 
Oláh és Ol&hy M ik lós . — Ha ez az érsek családja (s aligha nem az övé) 
akkor Oláh Miklós a biharmegyei Ugráról való. Hízelgői későbben valami 
oláh császártól származtatták, alkalmasint azért, mert egyik unokaöcse Császár 
Miklós alias Olachchazar nevén fordűl elő. (cf. Prot. 1650, föl. 345, a, hol az 
érsek végrendelete olvasható.)

*) Prot. 1562. föl. 132, a, b. Egyéb neveken kívül előfordúl az ok
mányban : Christophoro Kayner Archieppo thornensi, mi azonban hiba, mert 
ugyanazon kanonok más helyen Christoh. de Cassovia Archidiaconus Tormmsis· 
nek neveztetik, cf. Prot. 1550., Ind. II., föl. 187, a.
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később pedig Ferdinándnál, míg végre sikerült kivinnie, 
hogy Landeket visszakapja,1) a prépostság tényleges 
birtokába azonban csak Body halálával jutott. Hagya
tékát lefoglalta Balás prépost, ki azt Récskey Margit
tal, Body nővérével szemben is megtartotta a kamara 
számára.1 2 * 4 * *)

Közben folytatta Oláh Miklós a kath. egyháztól 
eltért és törvénytelenül megnősült papok elleni harczot. 
Derecskey János kanonokot a bányavárosokba küldte, 
ki május 16-án tizennyolcz pontot, melyben nagyon 
rövid s világos határozottsággal ki van mondva az 
egyháznak tana, terjesztett a Selmeczen egybegyűlt 
papok elébe.8) Ezen pontokat azonban különösen Cam- 
merknecht (másképen: Cubicularius) nagyon kifogásolta, 
ki velők szemben forró epébe mártott tollal a maga 
tételeit állította fel, melyek közül a pápáról szólóban 
az áll, hogy a római pápa sem nem feje az egyház
nak, sem nem tagja, hanem inkább Istennek ellensége 
és antikrisztus, ki az erkölcstelenségen kívül három 
nagy gonoszság bűnében részes4) Az egyházról, mely
nek talán még felszentelt papja volt, azt mondja, hogy 
a római egyház manap sem nem anyja sem nem gyö
kere a kath. egyháznak, mint volt Cyprian idejében, 
hanem bálványok szemétje s latrok barlangjé.5) A ke
resztjáró s úrnapi körmenetek, mint hajmeresztő bál
ványos őrület és sok bűnnek kútforrásai, mellőzendők.15) 
Hasonló módon folytatja, míg a nőtlenségi fogalmat

1) Wagner I., 433.
*) Prot. 1562, föl. 152, b. Holevszky Vincze, a következő landeki 

prépost már miechowiai szerzetes volt. 1b. föl. 131, a, b.
*) Breznyik, 101 —103, lap. Selmeczi Ulrik vagy más társa oda írta 

reájok : Exhortatio impia vagyis istentelen intelmek.
4) Breznyik, 135. lapon.
4; 1b. 137, 138: „colluvies idolorum et spelunca latronum.*
®j Ih. 137, in medio.
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minden őrültség legnagyobbikának nem nevezi.1) A 
pápistákat már Nestorius, a visszakeresztelők s más 
tévtanítók sorába helyezi/) s így eléri azt, hogy az 
egyház hívei egyszerre azon kívül találták magokat, 
míg a forradalmi prédikátorok annak jogait élvezhetni 
gondolták. Vájjon ezen keményhangú iratot átadta-e 
Derecskeynek, nem világos; annál kevésbé pedig ad
hatta által, mivel május 22-én sajátkezűleg azt írja 
neki, hogy nos Augustanae Confessionis sumus socii, 
miből azt következtette Derecskey, hogy Ulrik az elébe 
adott biztosi czikkekre felelni nem akarván inkább az 
1530 ban benyújtott augsburgi vallási formulára hivat
kozik.

Erre Derecskey jelentést tett az érseknek, mire 
mindaketten egy ilyen vallási formulát kutatni kezdet
tek, mível Oláh érsek, ámbár maga volt jelen akkor, 
midőn Augsburgban benyújtotta Melanchthon ama for
mulát, tartalmára mégsem tudott visszaemlékezni, Derecs
key pedig soha annak színét sem látta. Kutatásaik 
eredménytelenek maradtak, miért is azt írja Derecskey 
1558. aug. 1-én Garam-Sz.-Benedekről Ulriknak, hogy 
annak a formulának egyetlen példányát sem tudta fel
találni Bécsben és azért sem ő sem az érsek nem ké
pes annak vallási tartalmát megítélni. De azért mint 
megyebeli papok jöjjenek össze Ulrik s bányavárosi 
predikátortársai s nyújtsák be az érsekhez hitvallásu
kat, hogy abból némi vigaszt meríthessen.8)

Az érsek ezek után September 16-ára Znio-Váraljára 
újra hirdetett egyházi gyűlést, remélvén, hogy a predi- * *)

*) Breznyik. 140 in fine.
*) lb. 136 post initium. A németországi akkori viszonyokra nézve 

lásd Janssen, IV., 28 stb., hol Staphylus, Brencz s más itt említettekről fel
világosítás adatik.

») Jb. 110. és 118. lap.
Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. Ki
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kátorok arra megfognak jelenni, de hiába várta őket 
Sem személyesen nem jöttek el, sem hitvallásukat nem 
küldték be, mire September 24-én a városok tanácsaihoz 
fordult és arra kérte, hogy prédikátoraikat küldjék el 
hozzá. Sikerűit neki azon idő alatt egy vallási formu
lát is megszerezni, mert azt írja, hogy Augustanam 
Confessionem, de qua scribitis . . . apud nos habemus, 
és azért ha megjelennek, aszerint fogja őket meg
vizsgálni.1)

A prédikátorok September 26-án Znio helyett Kör- 
möczön gyűltek egybe, hol Ulrik elébők tette a fenti 
kemény czikkelyeket. Vájjon helyeselték-e nem lehet 
kivennünk, annyi azonban biztos, hogy mikor aláírásra 
került volna a sor, Ulrik e ki aztán 
alá is irta azokat.* 2) A többiek inkább az augsburgi 
vallási formula mellett akartak maradni, ámbátor épen 
úgy voltak vele mint Derecskey, hogy t. i. egyik 
közülök sem ismerte már annak valódi tartalmát.3)

Megfelelt ez az akkori német viszonyoknak is, mert 
valóban daczára annak, hogy Luther azt mondta, hogy 
ezen hitvallásnak örökké kell maradnia, ha mindjárt 
Németország tönkre is menne miatta,4) mégis már 
1557-ben magok a németek sem ismerték többé, mi
vel 1531 óta annyiszor alakították által, hogy majd
nem minden kiadása másképen hangzott/’) s azért akkor

') Ureznyik, 123. lap. és 129. kk. lapokon, hol az 1558. septemb. havában 
Znión megtartott zsinat hatáaozatai állanak. A zsinaton kétszázan (qui numero 
fuerunt ducenti) voltak jelen.

8) Ib. 142. lap.
3) Pázmány Péter, Kalauz, Posony, 1G37, III. kiadás, hol föl. 410—435 ig 

az említett augsburgi hitvallás bőven le van írva és ismertetve. — Továbbá 
Pázmány P. összes munkái (Magyar sorozat), Budapest, 1894, I. k. 462. lap, 
hol ama hitvallás különböző kiadásai előszámláltatnak. Az eredeti, azt mondja 
Pázmány, a császári irodában maradott.

4) Janssen IIT , 199.
») Tb. IV., 24, 25
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s 1561-iki január 21-én a naumburgi gyűlésen nagy 
visszavonások között tanakodtak a fölött a fejedelmek, 
bogy melyik kiadásra alapítsák tanokat.1)

A hold változásaira emlékeztető sorsa lehetett a 
hasonló itteni hitvallásoknak is, mert Xylander, ki 
1610-iki november 16-án lett seniorrá,az átvett könyvek 
között hatodik helyen említi az úgynevezett confessiot 
is, de hozzáteszi, hogy tele volt törlésekkel és javítá
sokkal.2) És mégis erre volt kénytelen mindegyikök 
esküt tenni, s nevezték in variata vagyis változatlan- 
s igaznak.3)

Az érsek tapasztalván, hogy a prédikátorok sza
vára nem hajolván inkább a városi tanácsok mögé 
rejtőznek, Ferdinánd királyhoz fordult, hol kivinnie sike
rült, hogy a király még ugyanazon évben parancsot 
küldött a városokhoz, melyben meghagyja nekik, hogy 
prédikátoraikat az érseki felhívás értelmében a zsina
tokra küldjék, mivel mondja a király, az érsek tőlünk 
fel van hatalmazva (a Nobis Commissionem habet — 
általunk meghagyatott neki) arra, hogy az engedetle
nek ellen főpásztori jogával élhessen.

A király tekintélyére támaszkodva tovább hala
dott az érsek a megkezdett utón s 1559. deczember 
2-án új zsinat tartása fölött tanakodott az oldala mel
lett lévő püspökökkel.4) Ámbár a zsinat csak a követ
kező évben jött létre mégis talán ennek nyomása alatt

·) Janssen 132, 133.
*) Goltz, XXIV. Regales, föl. 43, nr. 6: Duos libellos in 4*to, ejusdem 

argumenti, continentes Confessionem fraternitatis, et nomina illonim Pastorum, 
qui confessioni subscripserunt: quorum prior multis lituris et correcturis plenus 
stb., a másodikat /jSpbcn  adta nekik a lőcsei Platt ner.

*) Ib. föl. 293 dto.: 1622. jun. 26.: invaritae illi et dicta,
t. i. subscribere debent.

4) Péterfty, fül. 37, col. 2, hol Bornemisza, a későbbi prépost szava· 
zata áll.

16*
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állították végre össze a prédikátorok 1559-iki deczember 
6-án a híres Confessio hhitvallást, 
mely Cammerknecht Ulrik pontjaitól egészen elüt, s 
melyet, mint magok mondják, a szent írás s tudós 
emberek könyveiből szedtek egybe.’) Pontjai szórul- 
szóra megegyeznek avval, mit nálunk tévesen Stöckel 
Lénárdnak tulajdonítanak, s némely helyen egészen 
katholikus módon hangzanak, mert az oltári szentségről 
szóló fejezetet pl. így kezdik: Az úrvacsorában tanít
juk és hiszszük, hogy Urunk teste s vére valóban s 
lényeg szerint jelen vagyon stb.; s csakis a két szín 
alatti áldozást s a nép nyelvén való éneket akarják 
e mellé2); a gyónásról pedig az egyház tanítását erő
sítik meg, midőn azt mondják, hogy Privatam confessio
nem, a magány gyónást három okból megtartjuk stb.3)

A szepesi Confessio. A nyugati bányavárosok, 
mint az írók mondják, fenti hitvallásukat csakugyan 
benyújtották mind Ferdinánd királynak mind pedig 
Oláh érseknek, de reményökkel ellenkező eredmény mel
lett, mert a király 1560. február 1-én azon rendelettel 
felelt nekik, hogy vallási tekintetben szigorúan az ér
sek akaratához szabják magokat, Oláh pedig február 
14-én meghagyta nekik, hogy az ápril 23-án Nagy 
Szombatban tartandó megyei zsinaton okvetetlenűl jelen
jenek meg.··)

A selmeczi prédikátorok nem jelentek meg, miért 
is Oláh érsek Ulrikot s társait május 4-én adott

■‘) Breznyik, 145—157., hol az egész Confessio áll. Midőn nálunk is 
befogadták azt Lőcse, Eperjes, Kassa, Bártfa, Kis-Szeben, akkor elnevezték 
Confessio quintopolit&na vagyis az öt városénak, mely néven aztán szám
talanszor fordul elő az íróknál.

*) Ib., 153 nr. XI.
3) Ib. 154 nr. XII.
*) Ib., 160.
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határozatával kiátkozta. Kinczel János és Aquila Már
ton beszterczebányai prédikátorok pedig azért, mivel 
ezelőtt Olmützben lázongásokat előidéztek volt s on
nan elüzetvén a király akarata ellen a bányavárosokba 
jöttének, már február 20-án adott királyi rendelettel 
Beszterczebányáról elüzettek. Mindhárman a Szepes- 
ségre menekülvén Késmárkon telepedtek le, honnan 
június 7-én azt jelentik a beszterczebányai tanácsnak, 
hogy az új szepesi prépost szintén egyházi gyűlésre 
hívta volt egybe az itteni lelkészeket.1) Nemsokára 
azonban visszatértek a bányavárosokba, mert Oláh 
Miklós 1562. febr. 22-én újra azt írja Selmecznek, hogy 
Ulrikot, ki titkon visszatért, ne tűrjék magok között.* 2) 
Kinczel János Késmárkról Sziléziába ment, honnan 
1564-ben újra visszatért Beszterczebányára,3) hol azután 
élte végéig maradott. Aquila Bánfára került, hol egy 
másik szintén nyugatról (Pozsonyból) ide szakadt Rada- 
schinus Mihály nevű társával vezették a pápista lelki- 
ismeret alól megmenekedett népet. Csak Cammerknecht 
Ulrik távozott Oláh fenyegetései elől véglegesen az 
országból s Fülöp hanaui grófhoz ment, mivel ennek 
jobbágya volt.4)

A fentiek révén származott tehát hozzánk is által 
ama confessio, mely itten a későbbi időkben az öt 
város hitvallása gyanánt szerepel. Nem keletkezett 
volt a Szepességen és nem is létezett 1559. előtt,

‘) Beszterczeb. városi levélt, fasc. 267, nr. 63, dto. 1560. jun. 7-én.
*) Selmeczi városi levélt, fase. XXV. Religinaria. A füzet okmányai 

nincsenek megszámozva, és azért csakis az év szerint találhatók meg.
3) Beszt. város, levélt, fasc. 267, nro. 26, 27, 28., hol János Tarnowitz- 

ban tartózkodik.
4) Selmeczi vár. levélt, fasc. XXV., hol ez a Fülöp 1555-ben megen

gedi Ulriknak, hogy Selmeczen maradhasson. — cf. Beszterczeb. vár. levélt, 
fasc. 108 nr. 10, hol Kinczelnek az isteni tiszteletre vonatkozó rendtartása 
(dto. 1581. április 12-érŐl) őriztetik
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miért is előbbeni időben nem adatott által senkinek, 
ámbátor a lőcsei krónika az 1548. évről említi annak 
átadását.1)

A krónikától eltérőleg Türk Daniel 1549. augusztus 
14-e utáni időre teszi annak átnyujtását és azt állítja, 
hogy ő maga, a plébános s a prédikátor szedték egybe 
és küldötték Radaschinus által Eperjesre, de már meg 
előzték volt őket az eperjesek a magokéval.8) Ez ellen 
azonban magok az aláírások bizonyítanak, melyek 
1564. junius 8-án Bártfán történtek. Az aláírók között 
ugyanis Radaschinus, Aquila és az akkor Lőcsén mű
ködő Cruciger állanak bizonyítékául mintegy annak, 
hogy a honnan a prédikátorok ide kerülték, onnan 
t. i. nyugatról került ide a confessio is.* * 3)

De még az sem biztos, vájjon a szepesi prépost
nak átnyujtották-e, mert még 1568-ban is, midőn a 
prépost zsinatot tartani készült, csak azt írja Serpilius 
Lőrincz, hogy október 26-án összegyűltek a XXIV. 
plébánosok s felolvasták az általa leírt confessiot, mely 
azonban a zsinat elmaradása következtében szintén a 
testvérület szekrényében maradott.4)

Thurzó Elek végrendelete. Mig ezek folytak 
F'erdinánd egy régi adósságáról sem feledkezett meg, 
melylyel a Szepességnek vagyis inkább Lőcse városá
nak tartozott. 1543. évi január 25-én meghalt ugyanis 
Thurzó Elek országbíró, ki végrendeletében Lőcsének 
tízezer forintot hagyott volt azon kikötéssel, hogy a

*) Lőcsei krónika, ad Annum 1548. — Látszik ebből, hogy ezen krónika 
Sperfogel és Hain között, tehát több mint száz éven át, nem egykorú kéz írása.

*) Wallaszky Pál, Conspectus rexpublicae litterariae stb. Pozsony s 
Lipcse, 1785, 115 1. a) jegyzet. — Ez tehát mind nem felel meg a történeti 
valónak, vagy jobban mondva, az eredeti okmányuk a krónikák ellen tanúskodnak.

3) Tomasek, 31. lap. jegyzetben.
4) Matr. Moler. föl. 505, in tine.



247

plébániai templomban tanúit és képes szónokot tart
sanak száz forint évenkénti fizetéssel, és azonkívül két 
tanulót neveltessenek, hogy azokból szintén valamikor 
szónokok lehessenek az egyházban.1) A pénzt tíz éven 
át a kamara az ország javára fordította, most azon
ban mivel a tiz év elmúlt, arra kérte Ferdinánd a 
várost, hogy további tíz évre engedje át használatát. 
A város beleegyezett, miért is a király odautasítja a 
beszterczebányai kamarahívatalnokokat, hogy kamat 
czímén évenként ötszáz forintot jutasson a város kezére, 
hogy a végrendeletnek eleget tehessen és különösen 
>ut Concionatorem doctum et idoneum virum Catho
licum neque Lutheraná neque ullá aliá haeresi infec
tum sed sanam doctrinam profitentem in Ecclesia Paro- 
chiali Leuchoviensi semper alant c vagyis hogy olyan 
szónokot tartsanak, ki a régi kath. vallás értelmében 
oktassa a népet stb.8) A király ezen rendelete, mely 
1559. október 10-én kelt, az évi fizetés napját minden 
esztendőnek januárus 1-ére teszi, s Hohenvarter Far
kas beszterczebányai kamaratanácsnokot s hívatalbeli 
utódjait oda utasítja, hogy a fizetés napját pontosan 
betartsák mindenkoron.

Ugyanazon évben, midőn Ferdinánd a vallás ügyeit 
felkarolta, gondoskodott a káptalannak világi birto
kairól is, és meghagyta a főispánnak, hogy a vitkóczi 
malmot, melyet két évvel előbb Teőke Kristóf fog
lalt volt el jogtalanul, vegye vissza a bitorlótól és 
adja I t a káptalannak.3)

Balás prépostnak azonban mindazokban már nem *)

*) Wagner, I. 168, sequ.
*) Prot. 1675, föl. 443 b, — 445, b. — E rendelet világosan mutatja, 

hogy a Thurzó-féle alapítványt csakis kath. czélokra felhasználni volt szabad. 
8) Szép. kápt. levélt. Serin. 7, fasc. 2, nr. 20, 21.
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volt része. Folytonosan betegeskedett, míg végre 1560. 
elején végrendeletét Ferdinánd által jóváhagyatván 
kiköltözött ez árnyékvilágból.1)

Hagyatékára s a prépostság jövedelmére Thurzó 
Szaniszló, ki az 1558. évi márczius hó 29-én elhalálo
zott János után jutott a vár birtokába, azonnal rá 
tette kezét, miért is Ferdinánd már ápril 15-én kény
telen volt reáparancsolni, hogy az elvett dolgokat 
Bodogh (másutt: Balogh) Annának, a prépost nővéré
nek adja vissza.2)

Petrus Paulinus prépost. Balás halála után a 
király oda fordította figyelmét, hogy olyan prépostot 
küldjön a Szepességre, ki a vallási viszonyok rende
zése tekintetében Oláh érsek szellemében eljárjon, 
miért is választása Petrus Paulinus (1560—1561) Csanádi 
püspökre esett, ki mint az érsek titkára már eddig 
is fényes és ismeretes nevet szerzett magának.

Petrus Paulinus 1553-ban mint az egri szt. Péter 
prépostja szerepel, honnan urával egyetemben Észter- 
gomb került.3) 1557-ben mint zsinati bíró esztergomi 
kanonok és szt. István prépostja,4) s ugyanazon évben 
Csanádi püspök. 1558-ban mint az érseknek titkára 
írt alá nehány okmányt5) s mint ilyen s az alsó magyar- 
országi bányavárosok lelkészei által jól ismert egyéni
ség jött a Szepességre. 1560. május 1-jén régi szokás 
szerint megerősíttetik az érsek által s esküt tesz arra 
hogy a prépostság jogait fentartandja s a régóta el- 
------------  »

*) Wagner I., 379.
*) Prot. 1562, föl. 34, a., hol ugyanazon Bodogh Anna Nádas nevű 

(Abaujmegyében) birtokát gersei Pethew János, soproni főispán adatja magának.
8) Péterffy, II. föl. 17, col. 1. A nevek nagyon el vannak torzítva, úgy 

hogy pl. Szeremley helyett Sthresemleyt stb. olvas. föl. 20, col. 1.
*) Ib. föl. 8., 18 col. 1.
*) Breznyik, 105 in fine.
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hanyagolt egyház-látogatást kötelességszerűen végezni 
fogja.

Valóban ha valamire szüksége volt a prépostság- 
nak, úgy a között első helyen az egyházlátogatás 
nevezhető, mely hajdanában olyan szép érintkezésben 
tartotta a prépostot papságával, mely azonban lassan
ként divatját múlta. Az egyházi törvények értelmé
ben még aragoniai János érsek s pápai követ 1486-ban 
meghagyta a püspököknek, hogy évenként kétszer 
látogassák meg > collegia et domus Sacerdotum«, azaz 
a papok és szerzetesek házait, s Mátyás király azt 
törvénybe is igtatta.1) A szepesi prépostnak mint tud
juk, szt. Mihály s böjt első vasárnapja között volt 
kötelessége bejárni egész megyéjét s a papok egyházi 
és erkölcsi életéről tudomást szerezni, s a hol kellett, 
a bajokat orvosolni, de a mohácsi vértemetés utáni 
viszonyok sokszor útjában állottak annak, sőt Horváth 
prépost még az egyházi zsinattal is csak akkor fenye
gette a ledér papokat, ha kapzsiságának feneketlen 
vágyait pénzzel kielégíteni nem voltak hajlandók.

A mostani kor tehát, hol az Oláhországban hada
kozó Laszky Albert háta mögött* *) s talán az épen akkor 
Késmárkon parancsnokoló Horváth János védelme alatt 
olyan papok tartózkodtak a Szepességen, kik mint 
Cammerknecht, azzal dicsekedtek, hogy inkább házas
ságban mint az erkölcstelen nőtlenségi fogadalomban 
akarnak élni3), nagyon megkívánta, hogy a prépostok 
régi kötelességöknek minden áron eleget tegyenek, 
annál is inkább, mivel a papság vezetését azon Ser-

‘) Timon, Purpur* Pannonia, stb. föl. 24, in fine.
*) Prot. 1560. föl. 2, b, hol május 3-án Menguszfalvát s Hodermarkot 

zálogosítja el az oláhországi hadjáratra cf. Schmitth, Imperatores Ottomaniei, 
föl. 181; és Prot. cit. föl. 48 b, 49 a, 52, t .

*) Breznyik, 87 ante med.
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pilius készült átvenni, ki daczára annak, hogy Melanch- 
ton tanácsa szerint a misét megtartotta, mégis az egy
ház tanítását folyton bálványozásnak nevezgette.1)

Még szomorúabbak lehettek a viszonyok Zemplén, 
Ung stb. megyékben, hol Belosics Ágost, leleszi pré
postnak a királyhelmeczi és pálóczi prédikátorok által 
felbújtatott jobbágyai valóságos forradalmat rendeztek 
urok ellen s egyik kísérőjét le is lőtték, míg a prépost
nak a nyíl- és golyózápor elől a kolostor falai közé 
menekülnie sikerűit. Csak Székely Antal, kis várdai 
kir. parancsnok segélyével volt képes helyreállítani a 
békét, hol aztán az öt főczinkost bitófára vonatta.* 2) 
Az urakról szintén ott olvashatjuk, hogy Herényi Gá
bor s Bebek Ferencz védelme alatt különösen nagy- 
mihályi Bánffy Sándor garázdálkodott, ki templomokat, 
sírboltokat, temetőket megszentségtelenített, úgy, hogy 
őt saját anyja kiátkozta.3) Mennyit adtak az eskü szent
ségére, megmondja maga Herényi, ki későbben állító
lag azért tért a király hűségére, mert látta, hogy Sán
dor s társai háromszor változtattak urat s mégis mind
egyiknek esküvel fogadtak volt hűséget4) Az eskü
minta mutatja, hogy katholikusok nem voltak, hanem 
az ottani prédikátorok befolyása alatt állottak s poli-

*) Mat. Moler. említ. 158, lapján.
») Prot. 1562, föl. 77. a — 84. b.
3) Ib. föl. 92. a — 113. a; föl 102, a: propria sua genitrix Alexandrum 

devovisset et execrata fuisset, illi maximum malum imprecando*, cf. Janssen 
111. 400. hol hesseni Fiilöp. szt. Erzsébet sírját kifosztja.

4) Prot. 1562, föl. 98, a, hoi a Werner György által nekik előírt eskü így 
hangzik: ,En N. Eskwzem az elew Istenre ees az Thellyes Zeutharomsagra, 
hoggy En Wrwunk ew feölsseghenek ferdinandos Magyary kyralnak hyw. lezek. 
mynd az my waronkal Naghmyhallal Egyethemben. Mynth az Egyebb yambor 
hywey ew felssegenek, ees az attyafijaknak. Walakyknek Masthan az Warba 
Kezek wagyon hyw lezek: Ez warath sem thythkon Sem Nylwan Semmy 
okkal el nem ydegenethem, Sem el nem Zakazthom, Isthen Enghem wgy 
Segellyen*.
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tikaí nézetőket is a franczia király óhaja szerint ido
mították.1) Ha hozzá vesszük egyes ottani prédikáto
rok pl. a debreczeni Kálmánchehi Márton életét, úgy 
hazánknak akkori állapotáról, ha nem is szép de hű 
ámbátor nagyon szomorú képet nyerünk.2)

Milyenek voltak ekkor a viszonyok Szepesben 
nem tudjuk még tökéletesen, mert a legtöbb forrás 
s okmány még lappang, de a következő században itt 
is találunk némileg hasonló dolgokat, egyelőre azonban 
biztos, hogy még 1562-ben is találkoztak papok, kik
nek mind tanításuk, mind életök kifogástalannak bizo
nyult. így olvassuk pl., hogy bizonyos András, sved- 
léri plébánosnak titkos bújtogatására Gergely felkai 
plébános megtámadta volt Filker Szervácz, strázsai 
papnak becsületét. Az ügy a préposti helyettes elébe *)

*) Prot. 1565, föl. 140 a — 151 b. hol egyebek között két rendkívül 
érdekes szó fordul elő, melynek egyike azt mutatja, hogy János Zsigtnond 
fejedelem épen ilgy mint egykoron atyja a franczia király eszköze volt, midőn 
habsburgi Ferdinánddal szemben ellenséges lábra állította magát, mert Ewdenflfy 
János nevű híve másokat avval csalogatott az ő pártjukra, hogy János Zsig- 
mond sok jobbágyat ad majd neki, mert a Francisco Bebek, petro pethrowylh, 
a Rege Franciáé, et a Caesare Thurearum függ a fejedelem, ezek pedig eskü
vel fogadták, hogy győzelemre vezetik Őket (föl. 149 a., 2-dik sorban). — A 
második mutatja, hogy miért tudott több véghely csak rövid ideig ellen állani 
a török támadásoknak: nem volt pénz, min zsoldosokat fogadhattak volna; 
és ha küldött is a király, nem juthatott rendeltetési helyére, mert Perényi 
Gábor nemesei cum praedonibus azon emberekre vetették magokat, kik pl. 
a gyulai várba vitték a királyi pénzt, s Gyula helyett Nagy-Idára vagy Fü
zérre Perényihez hozták őket pénzestől együtt (föl. 144 b.) — Még harmadik 
körülmény is rósz színben tünteti fel a pártosokat. A királyi sereg katonáit 
ugyanis sohasem várták be nyílt csatában, hanem inkább titkon orgyilkos 
módon öldösték le őket, mint pl. Tybay Gergely dicsekvőleg előadja, hogy 
Mihi, Inquit, Neque corpori Neque Animae meae placent Breves besthiae, ipsi 
nimirum Germani, quia dum Tempore francisci Homonny Arcem Chychwa 
(Csicsva) oppugnabant, aliquot ex Brevibus illis Bestys protrusimus In Cave 
ruas ventorum azaz a szélgödrökbe szorították be s elevenen temették el őket, 
(föl. 151 a. b.) — A hűtlenség, jellemtelenség stb. tehát napi renden volt a 
XVI. század második felében.

s) Kálmancsehi Márton volt kath. pap életét leírja, mint tudjuk, Bor
nemisza Péter nevű superintendense cf. Pázmány, Kalauz, íol. 246 és 245.
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került, hol Szervácz tanúi s eskü társai (conjurator) úgy 
mint Grafif Demjén (?) matheóczi, János tepliczi, Miklós 
lucsivnai plébánosok még mind tanítások mind éltök 
ártatlanságára nésve minden gyanún felül álló papok
nak (clerici) mondatnak.1) A mi a svedléri Andrással 
szemben világossá teszi, hogy mindnyájan az egyház 
s törvényeinek hű fiai voltak.

Petrus Paulinus élete ugyan nagyon rövid volt 
arra, hogy sok egyházlátogatást végezhetett volna, de 
már május 21-én egyházi zsinatott hirdetett, melyen a 
káptalan hozzájárulásával minden mutatkozó hiányt s 
panaszt orvosolni óhajtott.2) A Késmárkon tartózkodó 
beszterczebányaiak fentemlített leveléből tudjuk, hogy 
a papok feles számmal jelentek meg, hogy sokan kö
zűlök hamarjában tonsurát vágattak, hogy a lőcsei 
lelkész (tehát: Serpilius) tartotta az üdvözlő beszédeket 
s hogy a megjelenteknek háromféle osztálya lett volna; 
a katholikusok-, a prédikátor vallásúak- s az ingado
zóknak osztálya s hogy a prépost e szerint is bánt 
volna velők. Mivel azonban, mintegy gúnyolódó han
gon, hozzáteszik: >Gott erhalte seine kleine Kirchen« 
vagyis Isten tartsa meg kis prépostságát, talán inkább 
a régi zsinati bíró s érseki titkár, mint a prépostság 
java lebegett szemök előtt, mi nagyon valószínűvé lesz 
abból is, hogy kedvteléssel említik, hogy a zsinaton 
semmiféle érdemleges határozatot nem hoztak, hanem 
csak egy jövendőben tartandó zsinat felett tanakodtak.8) *)

!) Prot. 1562, föl. 36, b., 37, a.: quodam Andrea mine plebano de 
Schwedler.

*) Szép. orsz. levélt. Serin. 9, fase. 1. nr. 1, hol a hernádi kerülethez 
intézett levél van, melynek több szava elüt a Wagner I., 382 stb. lévőtől. A 
senior: Ego Nicolaus Cziestovinnus ad stum Andreám Capeilanus. Joh. Sapo- 
rinus capeilanus ven. Capituli in Leton, Joh. Virbitzky capell. ven. Capituli 
in Thoma stb. A zsinat junius 4-én (feria III. Pentecostes) tartatott.

*) Semmi említése még az úgynevezett 1549-ki hitvallásnak.
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Bornemisza Gergely prépost. Azon zsinatot azon
ban Petrus Paulinus már nem tarthatta meg, mert ezen
túl betegeskedvén, már 1561 áprilisban megszűnt élni. 
Halála után a Thurzók egyik rokonuknak szerették 
volna megszerezni a prépostságot, hanem a király 
Bornemisza Gergely-X. (1561— 1584) l) küldötte a Sze- 

pességre, ki alatt a prépostság nagy átalakuláson ment 
keresztül. A jószágok lassanként elidegeníttettek, a 
káptalan elszegényedett, különösen míg Gergely pré
postnak rendkívüli kegyeltje Nagyszombathy Gergely 
káptalani s szepesmegyei jegyző fen tudta magát tar
tani a káptalan nagy kárára. Hasonló módon alakult 
által a papság is, mert az egyház emberei kihalván, 
azok helyét sokszor hamisított felszentelési bizonyít
ványnyal ellátott emberek foglalták el s Bornemisza 
prépost beérte velők. így történt meg, hogy az utána 
következő prépost már csak a káptalan birtokain, úgy 
mint Ragyolczon,* *)) Létánfalván, Tamásfalván talált kath. 
plébánosokat, míg a többiek majdnem mindnyájan oda 
újultak, hogy nyilvános házasságra léptek s az oltári 
szentséget két szín alatt szolgáltatták ki, min a régi 
nemzedék kihaltával már nem csodálkozott senki, mi
vel a Türk Dániel s a vele hasonló elvű tanítók isko-

*) Valódi neve: Gergely, nem : György, mert az okmányokban majdnem 
mindenütt: Gregorius áll s csak igen ritkán Georgius.

*) A ragyolczi (ordzovjani) templom s plébánia 1550 táján keletkezett s 
talán György, azelőtt ábrahámfalvi plébános volt az első ragyolczi lelkész, cf. 
Szép. orsz. levélt. Prot. 1550, föl. 67 a. — 70 b., hol e«jy híres tanúkereset 
Marcztlfalvát 7 telekből állónak mondja és oda állítja, hol ma Horanszke, 
Spetigarovcze (Spetinger), szóval a Zsákócz és Kissócz között fekvő puszte pole 
fekszik. Későbbi neve Hóra volt, melyet talán Szemercseny Kristóf a liptói 
Hora nevő községe után adott neki. cf. föl. 40 — 44 a., hol a bizottság Ábra- 
hámfalvától kezdve Machalfalva, Svábócz, Szepes-Szombat, Leibicz, Ménhárdig 
köröskörűi járja az említett területet. Röviddel a fent említett év előtt még 
temploma is volt Marczelfalvának. E két kereset rendkívül érdekes dolgokat 
tartalmaz.
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Iájából kikerült ifjabbak már nem ismerték a régi val
lást, mint azt a beszterczebányai és seimeczbányai jegy
zőknek Oláh érsekhez intézett felirataiban olvassuk.1)

Gergely préposttal legelőször találkozunk, midőn 
mint az érsek által kirendelt zsinati bíró az erélyes 
fellépés ellen szavazott. Hogy kik voltak szülei, eddig 
felderítenünk nem sikerűit, mert daczára annak, hogy 
több Bornemisza szerepel a Szepességen, egyiknél 
sem olvassuk, hogy Gergelyt rokonának mondaná. 
Már a század elején mint lőcsei harminczadosok említ- 
tetnek Bornemisza István és Mihály. Későbben pécsi 
Bornemisza Gergely, egri várnagy fordul elő, kinek 
utódai a sárosi demétei meg keszthelyi előnevet vise
lik.* 2) Azonkívül polyánkai Bornemisza szepesi várna
gyot is hallottuk emlegetni azelőtt. Hogy kivel volt 
Gergely prépost rokonságban, nem tudjuk. 1561-iki 
junius 26-án lett kinevezve s julius 10-én Oláh érsek 
által megerősítve.3) Augusztus 24-én pedig először említ- 
tetik a Szepességen, midőn a XXIV plébános ajándék
kal kereste fel a káptalanban.4) Röviddel utána meg
kapta az engedélyt arra is, hogy két egyházi javadal
mat bírhasson, minek azután egész életén át hasznát 
venni igyekezett,5) különösen mikor mint jászói prépost 
a jövedelmet kemény szigorral hajtotta be, mint azt 
egy 1611-iki tanuvallomásban olvassuk, hol mindnyá
jan oda vallanak, hogy Bornemisza Gergely prépost 
súlyosbította terheiket s midőn a községek kérni jöt
tek hozzá, az úr megharaguvék — mondja egyik volt 
hivatalnoka — és a jászói főbírót Szakadi Albert nevű

*) Breznyik stb. említett helyein.
*) Protocoll. 1588 föl. 249.
») Wagner III., 89.
*) Matricul. Moler. föl. 476, hol azonban 1560 (hibásan ?) iratik.
5) Szép. kápt, levált. Serin. 11, fasc. 5, nr. 78.
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embert a vár kapuja előtt levonatván bárom pálczá- 
val megverette.1)

Ugyanazon — 1561 — esztendőben meghagyta 
Ferdinánd Zay Ferencz kassai kapitánynak, hogy a 
káptalant tartsa meg eddigi rendes dézsmája élvezeté
ben, mit több oldalról megtámadtak volt.2)

Gergely prépost a királynak kegyét magával hozta 
a Szepességre, mert idejötte alkalmával már királyi 
tanácsosként szerepei s későbben is annyi czímet tudott 
összehalmozni, hogy ezek sokasága után ítélve legalább 
is a félvilágot kellett vállain hordoznia. Igaz hogy pré- 
postságai mellett még mint tornai főesperes, mint az 
úr kápolnájának grófja és az olvasó kanonokság jöve
delmeinek birtokosa, későbben mint a végvárak biztosa 
mint a létonkŐi és lechnitzi néma barátok (karthauziak) 
jövedelmeinek élvezője, mint a szepesi kamara elnöke, 
mint Csanádi, későbben mint váradi püspök található. 
Hogyan töltötte be mind ama hivatalokat és hányszor 
tartott a szepesi káptalanban székhelyet, nem tudjuk, 
tény azonban, hogy alatta a prépostság mind anyagi 
mind pedig vallási tekintetben nagyon sülyedett; sőt 
még az ő személyes gondjaira bízott egyes nagy urak 
gyermekei is elszakadtak az egyháztól, mint pl. gra- 
deczi Horváth Gergely, kinek atyja a Zrínyi előtti híres 
szigetvári hős, gradeczi Horváth Márks) csak azért bízta

*) Prot. 1011, föl. 79 a : „az wr megh haragwwek es az Iazaj feő 
Byrot Zakadj Albert Neweő embert az War kapiwya eleőt le wonatwan es 
három palczauual megh werette, az teőb falubelj byrakath kemény zokwal 
megh fenegetwen bekevel el bochata azokat.*

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 10, fasc. 2, nr. 42
*) Wagner, I., 176, 182, 183, hol Márk szigetvári szereplése, valamint 

Zrínyi Miklós levele olvasható, melyben a hősember kardját és mellvértjét 
kéri. — Horváth Gergely anyja volt Hah olt fi Krisztina, tútorai pedig: Dras· 
kovich György zágrábi, Bornemisza Gergely Csanádi püspökök, Sennyei Ferencz
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fiát az illető urakra, hogy őt az egyháznak hitében 
megtartsák. A prépost, kinek nevét is viselte a híres 
nagy őri (strázskai) földbirtokos, ugyan Olaszországban 
is neveltette a fiatal Gergelyt és művelté tette, de 
lovagias atyjának vallásában nem tudta megtartani.

Alig egy év múlva (1562) a Szepességet a török
től való félelem megremegtette. Midőn ugyanis Bebek 
György török fogságba került, Pelsőczre s Györgynek 
egyéb birtokaira Szepesmegye volt kénytelen katoná
kat küldeni. Zay Ferencz kassai kapitány ugyan nem
sokára saját vasas németéit rendelte ide, de a megye 
állást foglalt ellenök s azt panaszolja, hogy a vidék 
tökéletes kimerültsége következtében nemcsak azokat 
nem lesz képes kitartani, hanem még az esetleges 
török becsapások ellen sem védelmezheti magát.1)

Ugyanazon évben megnyílt újra a trienti zsinat, 
hogy a régi kath. egyház reformját keresztülvezesse. 
Az érsek leirt az egyes községek lelkészeihez s ada
kozásra szólította fel, hogy a begyült pénzen a magyar- 
országi követeket Trientbe küldhesse, de a nyugati 
bányavárosok, melyek a vallási újítás terén a vezér
szerepet játszották, arra kérték Oláhot, hogy kegyes
kedjék a pénzt Liberaliter , azaz engedje el
vagy halaszsza annak fizetését más időre.2)

Gergely prépost az érsek szellemében szintén 
adakozásra szólította fel a szepesi lelkészeket, de csak 
kilencz forintot volt képes behajtani tőlük.8) *)

és Póky Gergely (Prot. 1662, Index If, föl. 75, a.) mindnyájan katholikusok. 
— Gradeczi Horváth Márk a szigetvári hős 1558-ban kapta a királytól a 
Varkoch-féle birtokot Nagyőrt, Svábfalván stb.

‘) Prot. 1562, föl. 1, b.

*) Breznyik, 171. lap.
») Wagner, 11. 260.
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Egyébiránt nem is fordíthatott ezen dologra nagy 
gondot, mivel Miksa megbízásából Egerben s más vég
helyeken járni volt kénytelen, hogy azokat megvizs
gálja és felszereltesse. Ott találjuk őt augusztus 19-én, 
midőn Török Imre, Balassa János liptóujvári parancs
noka, azért kereste fel a káptalanban, hogy az 1548-ban 
Bécsben elhalt Jurisich János végrendeletéről, melynek 
egyik végrehajtója volt, tanúbizonyságot tegyen ’) Török 
nem adhatta tehát által királyi megbízó levelét a pré
postnak, mivel ez csak november 26-án tartózkodott 
megint a káptalanban 2)

Ugyanakkor a szepesi egyházi viszonyokra 
elég jellemző ítéletet volt kénytelen hozni Gergely 
prépost. Matheócz ugyanis még 1546-ban pénzt vett 
kölcsön a hunfalvi templom pénztárából, melyet mos
tanáig sem térített meg. Hunfalu Eilffinger János kés
márki prókátora által panaszt emelt a préposti helynök 
előtt, hol az adósok pervesztesekké lőnek és az adó
sági összegen kivid még 10 frt és 80 denárnyi költ
ségben marasztaltattak el. Fizetni vonakodván Gergely 
kiközösítést mondott ki rcájok, mely Hunfalván Infra 
missarum so lenini a vagyis sz. mise közben s harango
zás mellett volt kihirdetendő, úgy, hogy a nép előtt 
az égő gyertyákat kioltották és a szószékről a földre 
dobták az illető biztosok.8)

‘) Prot. 1562, föl. 4. b.

a) Ib. föl. 33, a. — Ha Bornemisza Gergely már 1548. deczember 
22-én Bécsben mint végrendeleti megbízott szerepel, éltebb korúnak kellett 
lennie akkor, midőn a Szepességre jött. Ezen 1562-i évben egyik hivatal
noka (familiaris) Rábaszentmihályi Péter nevén fordul elő. miből azt szabad 
talán következtetni, hogy a dunántúli részekből került ide s úgy aligha nem 
azon családnak sarjadéka, mely a pécsi előnevet viseli, (lb. föl. 32, a, b.

s) lb. föl. 24, b. és 26, b. — Hunfalván eszerint még kath. isteni- 
tisztelet volt 1562-ben. Plébánosa egyébiránt a már ismeretes váraljai János 

Szép. Tort. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 17
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A következő (1563.) évben a szepesi prépostság 
ügye az országgyűlést is foglalkoztatta, a mennyiben 
annak 60. törvényczikkében azt olvassuk, hogy valami 
Thurzó Ferencz nevű ember, ki Váradi Balás prépost 
halála után a prépostságot előttünk eddig ismeretlen 
utón megszerezte volt, attól megfosztatik.1)

Nemsokára beteljesedett az új vallásuak egyik 
kívánsága, a mennyiben a trienti zsinat arra hatalmazta 
fel IV. Pius pápát, hogy ha szükségesnek látná, és a 
nép épülésére szolgálna, engedje meg az úrvacsoránál 
a kehely használatát is. A pápa 1564. ápril 16-án 
csakugyan megengedte Ferdinánd tartományaiban a 
kehely használatát. Ki is lett hirdetve a pápai leirat, 
de nyomban reá kitűnt az is, hogy a kedélyek meny
nyire szétváltak már vallási dolgokban. Mig hazánk
ban ugyanis Schwendi Lázár táborában két szín alatt 
szolgáltatták ki a katonáknak az úrvacsorát,2) addig 
Németországban csak arra használták fel a pápai en
gedélyt, hogy a népet vele az új vallásra hozhassák, 
midőn pedig nem olyan gyorsan sikerült, mint papjaik 
akarták, nyíltan foglaltak állást az engedély ellen s 
azt hirdették, hogy az Isten haragja nyilvánul abban, 
hogy a pápai kehely megadatott az emberiségnek,

kanonok, ki épen azért lett odarendelve, hogy a népet régi vallásában meg
tartsa. A végrehajtásról szóló jelentésből (föl. 28, a.) csak az első sor maradt 
meg; a többi selmeczi Bakscha Ábrahám káptalani jegyző gondatlansága 
következtében elveszett. Ezen Bakscha később Laszky Albert titkára és a 
hires oláh hadjárat ismeretes történetírója.

‘) Timon, Epitome, 187. — Hogy milyen Thurzó Ferencz volt az, 
nem sikerült megtalálnunk. A magyarhoni Thurzó-családhoz nem tartozott. 
Vagy ha igen, akkor csakis az árvái Thurzó Ferencznek hasonnevű fia lehe
tett, ki 1570-ben még élt. (Prot. 1570, föl. 47, b.)

*) Ib. 196 és 205 (ef. Prot. 1565, föl. 9, b., hol az 1565. eszten
dőben Huncha Gergely nevű ember mint Schwendi tábori prédikátora szerepel.)
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mert avval csak a pokol fenekére vonja őket. Ki tehát 
elfogadja az ördögormányú ember.1)

Ily viszonyok között kárba veszett tehát a pápa 
jóakarata, és a kehely engedelyezésével szerzett rossz 
tapasztalat arra indította őt, hogy az adott engedélyt 
nemsokára visszavonta.

Hasonló tapasztalatot tett volna a trienti zsinat 
avval is, hogyha, mint némely zsinati tag kívánta, a 
papok házasságát behozta volna, mert avval sem 
sikerült volna többé a vallási szakadást kiegyenlítenie, 
Luther szavai ugyanis nagyon ismeretesek voltak még, 
és azok már előre állást foglaltak ezen házasság ellen, 
mely a zsinat vagy pápa által behozatott volna. Inkább 
két-három ágyast, mint egy tisztességes feleséget olyan 
házasságban, mondja ő, melyet a zsinat megengedett 
volna.2)

Hogy a világiak egyébiránt nem sokat tartottak 
a nős papokról, kitűnt eddig is előadásunk több helyén, 
hol az urak vagy községek a nős papok szorult hely
zetét csak arra használták fel, hogy őket a dézsma 
legnagyobb részétől, a malmok élvezetétől s egyéb 
kiváltságaiktól megfosszák.3) Sőt, mi legrosszabb volt 
az egészben, a papok gyermekeit sem tekintették az 
urak szabadjoguakjiak. Ki olyan magas állású volt 
mint pl. az árvái Thurzó Ferencz, kivihette, hogy a 
király gyermekeit is tekintse örökképeseknek és szaba- * 8

*) Janssen, IV, 149, in fine, hol a prédikátorok egyike azokról, kik a 
pápai engedély folytán a kehelylyel éltek, azt mondja: „Die e? tinin würden, 
sind Teufelsmäuler, das sage ich fürwahr.*

a) Janssen, IV, 150.
8) A szepesi prépostság területén majdnem minden községben a plé

bánosé volt azon malom, mely most a községé, sót Liptó-Szent-Miklóson még 
most is ott van a városi malom kapuja feletti kövöu ama felirat, mely az 
egész világnak hirdeti, hogy egykoron plébániai tulajdon volt Müllenbach, 
Leibitz, Késmárk ismeretes helyek nálunk e tekintetben.

17*
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dóknak, de a falusi papság gyermekei nyomorban és 
megvetett állásban maradtak mindenkoron. Példa reá 
Tótfalu, hol 1552. február 15-én a plébánosnak Jakab 
nevű fiáról csak azt olvassuk, hogy jobagyo volt.1) 
Hasonlót találunk Malduron, hol Poturnyai András az 
1571. évi nagy szárazság s terméketlenség következ
tében nyomorba jutván, 1572. február 15-én birtokait 
s köztük a malduri plébános fiát is, elzálogosítja mond
ván: »in Maldwr Lampertum Sacerdotis (tehát még 
kath. pap volt) et Casparum Piscatoris filios Jobba- 
giones.* 2)

A mit tehát a szepesi földesurak az életben keresz
tül vittek, azt előre láthatta a trienti zsinat akkor, 
midőn felszentelt papok házasságát egyszerűen letette 
a napirendről. Nem vált volna a régi egyháznak javára, 
mert ha a kehely használatával visszaéltek az akkori 
vakdühvel telt idők, a megengedett papi házasság sem 
békítette volna ki a kedélyeket többé, márcsak azért 
sem, mivel az erőszakkal elsajátított egyházi javadal
makat senki sem volt hajlandó visszaadni többé.

Az érsek már márczius 24-én kiadott parancsával 
összehívta Nagy-Szombatba egyházmegyéje papjait, 
hogy az ott ápril 23-án (sz. Adalbert napján) megtar
tandó zsinaton szintén kihirdesse a trienti egyházi 
gyűlés ismert határozatait.3) Az egyházmegyei zsinat 
azonban a lelkészek távolléte miatt alig lett megtartva, 
mert Gergely szepesi prépost csak 1566. ápril 7-én

Prot. 1550, föl. 125: feria 2-a post Valentini.

a) Prot. 1570, föl. 100 b: feria 4-a post Invocavit. Más szempont alá 
esnek Serpilius sarjadékai, mivel atyjuk nem volt kath. módon felszentelt 
pap, hanem csak briegi bizonyitványnyal ellátott világi ember. A podolini 
plébános gyermekeiről lejebb leszen szó, mivel annak nevéhez nagy történeti 
tény fűződik.

3J Hreznyik, 182. Az érsek levele Bécsből kelt.
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hívja össze a papokat az érseki zsinatra, melyen a 
trienti határozatok ki is lettek azután hirdetve. A szepesi 
papok csak nyolcz forinttal járultak a prépost költ
ségeihez, de az ország akkori szomorú viszonyai miatt, 
midőn Gyulavára elesett, Miksa tétlenül Győrnél vesz
tegelt, a törökök pedig egészen Gömör-Kazáig portyáz- 
tak, a zsinatban alig vettek részt.1)

Ugyanazon évben vagyis 1564. julius 25-én halt 
meg Ferdinánd király is, kiben az érsek és a régi vallás 
ügye legnagyobb támaszát elvesztette. Miksa fia és 
utódja egészen a reformatio részére állott, mely ezen
túl a legnagyobb szabadsággal dicsekedhetett. Miksa 
király avval vélte az ellentéteket kibékíteni, hogy ren
deletéiben a sakramentáriusok (kálvinisták) és ana
baptisták ellen kikelt ugyan, de az ágostai confessiót 
védelmébe fogadta, sőt az érseknek is megtiltotta, 
hogy e miatt a papokat kérdőre vonja. Hasonlóképen 
jártak el udvari emberei is köztük pl. Zazius Ulrik 
alkanczellár, ki ugyanazon év október 13-án azt írja 
Beszterczebányának, hogy tartsák meg az ágostai 
confessiót, mely Károly császárnak adatott által, mert 
a kath. czeremóniák avval megegyeztethetők, de a 
pápaságot ne szidják a szószékekről és az oltári szent
séget tartsák tiszteletben.2) Hogy ezáltal a prédikátorok 
és a régi vallás közötti béke helyre nem állítatott, 
mutatja a későbbi esztendők története, hol a magyar

*) Prot. 1562, Index II. föl. 35, b. és Wagner, II, 260.

') Beszterczebányai vár. levéltár, fasc. 236 No 18-n. A No 20-ban 
azt írja megint: „Es ist die neve Lehr vorsichtig zu halten, weil die gantze 
Tradition dagegen stehet.* Látszik ebből, hogy fogalma sem volt arról, hogy 
mennyire ütött el már a prédikátorok pl. Cubicularius hitvallása az ágostai 
confessiótól. Leginkább járt kezére a királynál a bánya városi prédikátoroknak 
Preszkovszky János nevű kamarás, ki még a templomban is átnyújtotta neki 
a városok folyamodványait.
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honi prédikátorok még az érsek fönnhatóságát sem 
akarták többé elismerni.

Ugyanazon évben sikerült János, hunfalvi plébá
nosnak visszaszerezni azon dézsmát is, melyet Kubinyi 
Jakab, Desewffy János faktora több év óta visszatartott 
volt s mely miatt Jánosnak elődje (a nős Künast György) 
el is volt kénytelen hagyni a hunfalvi plébániát.1)

Felkarolta a szepesi papság dézsmaügyét nem
csak a fentebbi esetben Ferdinánd király, hanem holta 
után Miksa is, ki Gergely prépost kérelmére 1565-ben 
a megyéhez adott rendeletében meghagyta annak, 
hogy a dézsma élvezetében tartsa meg a kapzsi urak 
ellen a prépostot s káptalanét.* 2) Ez által a megyére 
nehéz feladatot rótt a király, mert ki leginkább vissza
tartotta a lelkészek dézsmáját s csak a tizenegyedik 
kévét engedte át a várhoz tartozó községekben a 
papoknak, Thurzó Szaniszló, a megye főispánja volt, 
ki ellen tehát a megye lett volna kénytelen védeni a 
papokat.3) Hogy csakugyan védte volna azokat, nem 
találjuk Szaniszlónak egész hosszú főispánsága alatt. 
A káptalanul szemben nem volt úgy látszik igazság
talan, mert hogy későbben a Létonfalvi és létonkövi 
határok miatt perlekedett vele, ez nem annyira üldözés, 
mint határkiigazításnak tekintendő.4)

Még jobban karolta fel Miksa Gergely prépost 
ügyét az ugyanazon évi pozsonyi országgyűlésen, midőn 
a káptalani iskola fentartására és a veszély idejében

·) Prot. 1562, Index II. a végén egy külön odatett papíron. Mint 
tanuk szerepelnek Venczel, kakaslomniczi (a későbbi kanonok) és Lőrincz 
ménhárdi plébánosok. Mindketten még katholikusok.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 10, fasc. 2, nro 43.
8) Wagner, III, 226 és Matr. Moler. föl, 246 és 504, hol még mar

hát is állíttat Szaniszld téli tartásra az egyes plébániákra.
4) Szép. kápt. levélt. Serin. 6, fasc. 2, nro 21 és 22.
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netán elrejtendő levéltár számára november 20-án a 
lechnitzi kolostort és november 21-én a létonkői birto
kot adta oda neki.1)

A lechnitzi nehány szerzetes az idők viszontagságai 
s Horváth János nedeczi birtokosszomszédjának üldözései 
következtében már 1563-ban oly annyira elszegényedett, 
hogy Ferencz nevű főnökük a király választási napon 
csakúgy jelenhetett meg Pozsonyban, hogy előbb velk- 
falvi birtokát elzálogosította.2) Szintúgy tett a jelen 
év junius 5-én az új főnök Michael de Sabjag, ki arról 
panaszkodik, hogy a szerzetesek saját világi hivatal
nokaik hűtlensége, a rend szomszédjainak gonoszsága 
s más szerencsétlenségek miatt oly annyira elszegé
nyedtek, hogy megélni nem képesek többé; mivel 
továbbá még havi adót is kénytelenek fizetni, elzálo
gosítja három évre a fenti Kubinyi Jakabnak 150 frtért 
(albae monetae =  az ismert rossz értékű »feyirpinzt«) 
egész Felső-Sunyavát, mely ha három év múlva ki nem 
váltatnék, új 100 frt letevése után örökképen átmegy 
Kubinyi birtokába.3)

Gergely prépost tehát a birtokok tökéletes szét- 
forgácsoltatását megelőzni akarván, maga adományoz- 
tatta meg magát velők, de ő sem tartotta meg azokat, 
mert Lechnitzet nemsokára Magócsy Gáspár, tornai 
grófnak zálogosította el.4)

0  Wagner, I, 435 és 436.
*) Prot. 1562, Ind. II, föl. 3, a, b, és föl. 70, a, hol Ferdinánd 

király arra kéri lengyel II. Zsigmond Ágostot, hogy engedje a szerzeteseket 
alamizsnát szedni Lengyelhonban, mitől azokat a csorsztini kapitány eltil
totta volt.

8) Ib. föl. 64, a, b. — Wagner III, föl. 194, ezen főnököt hibásan 
Michael de Schatznak olvasta. Hogy nem Schátz, hanem Sabjag vagy Sabyag- 
nak kell olvasni mutatja föl. 17, a, hol egészen ugyanazon módon iratik az 
ott elősorolt prókátorok között az egyik Balthasar Posgay de Sabyagnak.

4) Prot. 1570, föl. 159, b. — Gergely ezen Magócsyt fra tris  
testvérének nevezi Prot. 1576, föl. 83, a, de az egri káptalan azt mondja
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A létonkői birtokok hasonló sorsra jutottak Ger
gely keze alatt. Ferdinánd ugyan még 1549-ben a 
szepesi káptalannak adta a Létonkövet minden tarto
zékaival egyetemben,1) mely annak czimén új virág
zásba hozta itteni iskoláját, úgy, hogy 1550-ben több 
osztálylyal rendelkezett s még mint Miksa mondja 
1565-ben is feles számú tanítványt tudott felmutatni,2) 
de Gergely prépost most új adománylevéllel erősít- 
tetette meg magának a zárkára való jogot, mit későbben 
avval egészített ki, hogy ezt a birtokot is előbb Kátay 
Ferencznek s utána, mivel Kátay a jobbágyokat nagyon 
zsarolta, Lőcsének adta zálogba.3) Addig pedig külö
nösen a kolostor lőcsei házát használta, hová pl. már a 
következő év augusztus 13-án mint biztos helyre meg
vonult, midőn a törökök Liszka körül szállongtanak, és 
a félelem meg a tájékozatlanság olyan nagy volt, hogy 
már a szomszéd Sárosban is folyton ama rémhír ha- 
latszott, hogy a török beütött a megyébe.4)

A káptalan Gergely elzálogosítása következtében 
nagyon megkárosodott s felszólalt többször a prépost 
eljárása ellen, de védőre nem találhatván minden ki
fogása daczára jövedelmének kárát vallotta. Hogy 
mivé lett ennek következtében a viruló iskola, későbbi 
okmányokból csak sejtenünk lehet. * *)
róla, hogy Ecclesiasticorum virorum oppressor, totius Catholicae Religionis 
adversarius, et haereticorum ac sacramentariorum omnium in partibus illis 
(egri kapitány is volt) »Maximus et potentissimus fantor« (Prot. 1565, fol. 
58, b. és fol. 127, a; meg 130, b.)

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 6, fase. 5, nro 10, 11.
*) Wagner I, 438. cf. Prot. 1550, fol. 46, a. és 65, a, hol a káp

talani iskolára vonatkozó érdekes okirat előfordul.
a) Szép. kápt. levélt. Serin. 6, fasc. 5, nro 14 és Prot. 1586, fol. 

278, hol Kátay és Lőcse a Létonkő miatt perlekednek.
*) Lőcsei krónika ad. An. 1566 és Prot. 1603, fol. 114, b . — 119, a. 

hol Pethe prépost alatt nagy tanukereset folyik a lőcsei ház (ma alsó
kaszárnya) és egyéb létonkői birtok miatt.
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Kölleda. Ugyanazon esztendőben kezdé a lublói 
várparancsnok is utánozni Thurzó Szaniszló grófot, és 
az adó egy új de hasznos nemének kivetéséhez fogott. 
Annak czímén ugyanis, hogy a nős papokat a XIII. 
városban megtűrte, a dézsmának felét követelte be 
elemién,1) mit nemsokára avval toldott meg, hogy 
nagymennyiségű zabot adatott magának évenként a 
prédikátorok által.2) Midőn négy évvel (1569.) későb
ben ezen új sarcz miatt keserű panaszt emeltek Lublón, 
a parancsoló kapitány azzal fenyegetőzött Macsejovszky 
Gáspár nevében, hogy jezsuitákat hoz be az illető 
plébániákra Erre elhallgattak s fizettek egészen 1674-ig, 
csakhogy a még hátralévő jövedelem birtokában marad
hassanak.* * * * 8) Későbben pártjokat fogta ugyan Schwendi 
Lázár királyi hadvezér s utána Rueber János is, de 
nem mentették meg őket a lengyelek kemény bánás
módjától.

Ugyanazon évben jött káptalani jegyzőnek az itt 
nagy hírre vergődött Nagyszombathy Gergely, ki 
Bornemisza préposttal egyetemben a káptalan leg
nagyobb kárára működött s annak bizalmával szer
fölötti módon visszaélt. Ügyes ember volt s feltűnő 
szép módon kezelte az okiratokban a tollat, mivel 
kivitte, hogy nemcsak a megye szemelte ki jegyzőjé
nek, hanem 1592-ben alispánnak is választotta, honnan 
későbben a királyi táblához bírónak ment. Gergely 
prépost azt mondja róla, »quod saepius labentem et

*) Matr. Moler. föl. 486.
*) Ib. föl. 491 és 496. Ennek neve strenna vagy Colenda. Mivel a

papok azt vizkereszt táján saját híveiktől jártak beszedni, azért maradt máig
is a vizkereszti házszentelés kolleda (Colenda) nevezete alatt emlékben.

8) Ib föl. 660. Lublé mint látjuk veszedelmes játékot űzött a vallás
sal. A Némethonban már akkor nagy szerepet játszó jezsuitákról azt írja 
titkon a senior, hogy novissimam Sathanae creaturam, azaz: a sátán legújabb 
fajzatját akarja behozni Lubló. (cf. föl. 505.)
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procidentem dictae Ecclesiae suae statum, sua prudentia, 
consilio, opera . . . constanter juverit simul, ac promo
verit«, azaz, hogy bölcsességével, tanácsával s fáradt
ságával a szepesi egyháznak romlandó állapotát fenn
tartotta s javát szorgalmasan előmozdította.1) De ezen 
dicséret mellett elfelejtette a prépost, hogy későbbi 
tanúvallomás Gergely jegyzőt mint a káptalan meg
károsítóját, titkos ellenségét s közönséges okmány
hamisítót fogja feltüntetni. 1593-ban ugyanis, midőn 
már az erélyes s nagyhírű Pethe Márton volt prépost 
és a káptalannak nem kellett már sem az alispántól 
sem Thurzó gróftól, sem mástól félnie, tanúvallomáso
kat szedtek a volt jegyző hűtlen eljárásának felderí
tésére, hol egyebek között Gergely jegyzőnek saját 
volt segédirnokai bevallják, hogy miképen élt az vissza 
a káptalan nagy bizalmával. így vallja pl. Myklós 
Jakab a zágrábi káptalan jegyzője, hogy Nagy-szom- 
bathy a káptalan titkos ellenségeivel legbensőbb baráti 
viszonyban élt, hogy az okmányok kiállításánál úgy 
szedte rá a káptalani tagokat, kik becsületességében 
nagyon bíztak mindig, hogy csak az okmány első 
oldalára, hol legfeljebb 6—7 bevezető sor állott, 
nyomatta velők a pecsétet azt mondván, hogy sok 
dolga miatt nem érkezik rá az okmány teljes kiállí
tására, de ha a pecsét több okmányon rajta van már, 
könnyebben folyik a kitöltés és a káptalan ügye avval 
gyorsabb elintézést nyer. Capitulares — folytatja a 
tanú — nihil fraudis aut doli sub esse posse rati Ex 
mperjtja et obfascinatione fortasse ducti semper elérte i)

i) Wagner, III, 243. — Az említett szavakat Nagystombathy
Gergely tette azon okmányba, melylyel a káptalan körtvélyesi birtokát adatja 
magának, mint az alantabbi jegyzetben találjuk. Látszik ebből, hogy Wagner 
csak az 1588-i adománylevelet olvasta, de az 1611-i jegyzőkönyvnek szavait 
nem ismerte.
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azt a jegyző, hogy a pecsétet az üres lapra nyomták. 
Sőt meghagyta Myklósnak e mellett, hogy elneárulja 
őt a káptalan előtt. Azonkívül megtette még azt is, 
hogy Gyulay János számára a káptalannak Fekecs 
nevű szőlőjéről a káptalan és Bornemisza prépost nevé
ben adományozási oklevelet adott ki akkor, midőn a 
prépost már meghalt volt}) Hasonló módon járt el 
másokkal szemben is, kik a káptalan kárával meg
gazdagodtak, mig utoljára a káptalan körtvélyesi bir
tokát önnörimagának adatta. Az arról kiállított ok
mányban, melyet a fentiek szerint a prépost és a káp
talan talán eisern olvasták soha, találjuk az említett 
szavakat, melyek Gergely jegyzőt oly feltűnően 
dicsérik.2)

Bornemisza Gergely prépost és Nagyszombathy 
Gergely jegyző vezették tehát a szepesi káptalan ügyeit 
az itteni viszonyok legválságosabb idejében, midőn a 
régi vallás és az új hit között a legnagyobb verseny- 
gések folyt. Nem csoda tehát, hogy Gergely prépost
nak vallási tekintetben való működése a régi vallásra 
semmi haszonnal nem járt.

A következő (1566.) évben csak egyszer talál
kozunk a préposttal akkor, midőn a Krygón határ
járást végez a mai Pavljan és Répás között.8) * *)

*) Prot. 1611, föl. 310, b. — 313, b. (cf. föl. 314, a, b, hol az említett 
szőlőt harmadik kézből visszavásárolnia sikerült Andaházy Gáspár kanonoknak 
1612-ben), hol egyebek között határozottan mondja a tanú, hogy post ObitUin 
dicti. Episcopi állította ki az okiratot.

*) Prot. 1583, föl. 46, a, b. — E birtok miatt perelt ugyan később 
a káptalan, de nem kaphatta vissza többé. Nagyszombathynak azonban nem 
hozott hasznot, mert István nevű fia már nagy nyomorban van (Prot. 1618, 
Bethlenicum, föl. 4, a,) s lassanként elzálogosítja az egyes részeket, mig az 
egész nem jutott a Mariássy- és Ujfalussy-család birtokába.

8) Prot. 1565, föl. 62, b: Magdalenae — julius 22-én.
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Hogy augusztus 13-án Lőcsére vonta meg magát, 
feljebb említettük.

Nemsokára (1567. április 16-án) reá perben volt 
a dézsma miatt azon szepesi nemesekkel, kiknek leg
nagyobb barátja volt mindig. A dolog Görög Mátyás 
érseki helynök elébe került és azzal végződött, hogy 
a nemesek saját prókátoruktól megvonták a további 
eljárásra való felhatalmazást.1)

Ugyanazon évben már Kassán találjuk a prépostot 
hol szeptember 21-én, alkalmasint már mint jászói főnök 
is. Syghér Dorottya (a hajdani Mekcse-család sarjadéka) 
és Kubinyi Kristóf között birtokügyet intéz el és a 
pesti Zentmarthon, Zenthgewrgh, Mácha és Sydó nevű 
birtokokat Kristófnak ítéli oda8)

Ugyancsak Kassáról ad levelet november 15-én a 
XXIV. plébánoshoz, melyben panaszkodik, hogy foly
tonosan azt hallja, miszerint közöttük a vallás miatt 
napi renden vannak a visszavonások és hogy e miatt 
mindenikök külön-külön védurat keres, kinek hatalmá
ban bízva a felsőbbséget elismerni és az egyházat 
tisztelni vonakodik. Eljön ő nemsokára és a királyi 
hatalom karával engedelmességre szorítandja majd az 
engedetleneket. Hozzáteszi, hogy egyházlátogatást vég- 
zend náluk, mely alkalommal ki fog tűnni az, hogy 
milyen vallásban élnek vagy mit hisznek.* 3 * * * *)

A milyen kemény volt azonban az írásban, oly 
erélytelen a kivitelben, mert sem Kassáról nem jött

«) Ib. föl. 102, b.
*) Ib, föl. 132, b. — Gergely prépost a jászéi konveni jelenlevő szer

zeteséről azt mondja: Petrus Nándor socius Noster conventua/is, miből azt kell
következtetnünk, hogy vagy jászói prépost volt már, vagy (mivel aztán Sbar-
delatti Dudith lett azzá) legalább remélte azt. Dudics hitehagyása után csak
ugyan Bornemisza kapta a jászói prépostságot.

8) Schmauk-Hradszky, fül. 424.
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el olyan hamar, sem egyházlátogatást nem végzett 
soha. Kassáról azért nem jött el, mivel a közben elhalt 
Desewfíy János helyett a szepesi kamara elnökévé 
neveztetett ki, mely hivatalában azután többet tartóz
kodott Kassán és a véghelyeken, mint a szepesi káp
talanban.1) Az egyházlátogatásra pedig még későbben 
sem volt soha ideje, mert ha meg is jelent a Szepes- 
ségen többnyire csak azért történt, hogy vagy egyes 
családok magánügyeit elintézze, vagy innen keresztül 
az országgyűlésre utazzék.

Hogy a prépost a vallási ügyekkel olyan keveset 
törődött, onnan is magyarázható, hogy a jövő év (1568.) 
január 14-én meghalt Oláh érsek is, ki egyedül karolta 
fel a trienti zsinat határozatait és azokat életbe akarta 
léptetni. UtódjaVerancsics Antal már nem folytatta olyan 
erélylyel az új vallás elleni harczot, miért is alárendeltjei 
szintén a külső kibékítés hálátlan és sikertelen utján 
járni ügyekeztek, minek következménye az lön, hogy 
mig Lengyelországban Hosius Szaniszló bibornoknak 
pietrikovi hires hitvallásával az összes nemességet 
újra a régi vallásra hozni sikerült,B) nálunk épen 
a jelen idők távolították el a kedélyeket leginkább 
egymástól, és az embereket a régi vallástól.

Látjuk azt épen az 1568. esztendőben, mely 
mintegy válpontját képezi a szepesi vallási viszonyok
nak. A régi kath. papok legnagyobb részt kihaltak; 
kik még maradtak mint a kakaslomniczi Venczel pl , 
azokat a káptalanba vitték kanonokoknak, hol azután * *)

‘) Wagner, V. (Dipl. Sáros.), 415, hol a prépost Desewffy János vég
rendeletében mint végrehajtó szerepel és erdélyi mivü virágokkal díszített 
serleget kap.

*) Dr. Anton Mayer, Bd. I, föl. 74 nro 332, hoi Hosius hires con- 
fessiója 1561-ben már 3. kiadásban jelent meg Bécsben. Ő alapította a 
brauitsbergi (Ermland) hires collegiumot is, melyben a szepesi Xylandcr tanult.
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éltök legnagyobb részét nem a vallás hirdetésében, 
hanem a királyi, nádori, országbírói vagy helytartói 
megbízások végrehajtásában töltötték. Ezen munká
ban oly sok időt töltöttek el a káptalanon kívül, 
hogy még saját birtokaikra sem fordíthattak kellő 
gondot; sőt midőn egyik birtokuk perben forgott, 
még emberöket sem voltak képesek küldeni mint 
káptalani testimoniumot az illető helyre.1)

A szepesi plébániák vezetését tehát oly emberek 
vették át, kik a régi vallást csak a németországi 
prédikátorok irataiból ismerték, természetes volt azért, 
hogy hozzája mint idegenhez nem ragaszkodtak többé. 
Sőt ugyanazon évben törték meg a régi egyház azon 
kényszerét is, melynél fogva minden plébánostól, mi
előtt javadalmába bevezettetnék, felszenteltetési bizo
nyítványát követelte a prépost. Planner Antal lőcsei 
tanítót pl., ki a Thurzó Elek alapítványán nevelteték, 
a sziléziai Briegbe küldötték, hogy onnan hozza el a 
felszenteltetésre vonatkozó bizonyítványt.5*) *) Ugyan
onnan hozta volt papi bizonyítványát Serpilius Lőrincz 
is, ki eszerint elsője lett volna nálunk azoknak, kik 
világi létökre egyházi ténykedést végeztek. A Brieg- 
ben kiállított bizonyítvány pedig nem volt katholikus, 
mert a brieg-lignitzi herczeg már 1527-ben kiküszö
bölte volt a régi egyházat azon a czimen, hogy az 
isten — mint mondta — semmiféle bálványozást 
nem akar többé megtűrni.*) Sőt a következő évek 
folyamában oda fejlesztették ama sziléziai herczegek a 
vallási átalakítást, hogy még a lutheránus hitet is

*) Prot. 1565, föl. 216. a., hol épen 1568-i október 4-e'n panaszkodik 
e miatt a káptalan.

*) Lőcsei krónika, ad An. 1568.
*) Janssen, III, 71.
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pápistái tévelynek mondották, miért is a kálvinista 
tannal helyettesítették.1)

És az ilyen helyről hozott bizonyítvány mellett 
megengedte Gergely prépost, kinek rendelkezésére, 
mint hallottuk, a király hatalom karja állott, Plattner- 
nek az itteni működést, miért is későbbi években ma
gok a prédikátorok hivatkoztak arra, midőn vallási 
nézetök sérelmet szenvedni látszott. Hogy a briegi 
bizonyítványokat nem régente felszentelt és aztán 
elszakadt püspökök, hanem csak prédikátorok állí
tották ki, olvashatjuk a selmeczi levéltárban, hol pl. 
1562-ben Zenkfrey Márton briegi pásztor és superat- 
tendens bizonyos Joannes Hermanus Silesius számára 
állít ki ily bizonyítványt, holott ugyanazon Zenkfrey 
1565-ben már mint troppaui lelkész egy másik által 
Selmeczre prédikátornak ajánltatik.“) Ki tehát Brieg- 
ben olyan nagy tekintélynek örvendett, hogy a köz
ségek számára lelkészeket teremtett, Magyarhonban 
prédikátori állással megelégedett.

Gergely prépost jelen év sz. András napjára egy
házi zsinatot hirdetett a szepesi lelkészeknek, hogy 
a trienti határozatokkal megismertesse őket, miért is 
azok október 26-án egybegyülvén, összeállították a 
már említett confessiót, hogy azt a prépostnak át
nyújthassák; mivel a zsinat azonban csakis a prépost 
hirdetésénél maradott, a hitvallást is a testvérület 
szekrényébe zárták, honnan, úgy látszik, csak 1573-ban 
vették elő, mely évnek január 8. napján Iglón felol
vasták és azután alá is írták azt3) *)

Janssen, V, 491.
*) Selmeczb. városi levéltár, fase. XXV. Religionaria, ad An. 1562
*) Wagner, l í ,  263. — Ezen confessio későbben, midőn a Cancoraiát 

elfogadták volt, kevés becsben tartatott, sőt az aláírások közül is — mint 
Xylandertől hallottuk —  sokat kitöröltek.
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Megyei gyűlések Lőcsén. Az 1568-i esztendő 
Szepesvármegye történetében is nagy fordulatot jelent. 
Az előbbi országgyűlés ugyanis oda határozott volt, 
hogy a megyei gyűlések lehetősség szerint a legnépe
sebb helyen tartassanak ezentúl. Szepesnek nemessége 
nagy örömmel üdvözölte e határozatot, mert közöt
tük általános volt a panasz, hogy Thurzó Szaniszló 
gróf üldözi őket Legalább azt hozták fel okul, mi
dőn 1567-ben Schwendi eltiltotta őket attól, hogy 
Lengyelhonban katonai szolgálatot vállaljanak, holott 
itthon folyton nagy seregre szüksége van az ország
nak. A megyei gyűlésen Frichy János hozta fel a 
Schwendi-parancs elleni kifogást, midőn nyíltan azt 
hangoztatta, hogy Thurzó itthon üldözi őket, miért 
ne vállalnának tehát katonai szolgálatot a szomszéd 
országban. Zavor, Thurzó hivatalnoka, ugyan állást 
foglalt ezen váddal szemben, de nem használt sem
mit, sőt, mert szavaiban megsértette az egész széket, 
még 100 forintnyi bírságra is ítélték.

A Thurzótól való félelem ösztönözte őket tehát 
leginkább arra, hogy a megyei gyűlések számára egy 
tőle független helyet jelöljenek, miért is azt mond
ják: »Statutum sit et omnino omnibus decretum
sedem Judiciariam Non alibi nisi Leivchoviae celebrari 
debere«y ha a főispánnak valami dolga lesz a megyé
vel, teszik hozzá, Lőcsére jöhet.1) Az utolsó megyei 
vándorgyűlés a káptalanban tartatott, az első ál
landó gyűlés helye már Lőcse volt.

A prépost egyházmegyei gyűlést és egyházi lá
togatást nem tartott soha, mert az 1569. junius 13-án *)

*) Prot. 1565, föl. 185 és 188, a. — Az úgynevezett üldözés okát 
föl. 11, a .; 35, b . -  38, a . ; 97, a . - 9 8 ,  b .; 128, a. -  129, a. és 196, b. — 197, b. 
találjuk, hol Thurzó a gyilkoló Teőke Lenárt és barátjai ellen fellépett. 1568 
után a megye már csak elvétve tartott Lőcsén kívül megyei gyűlést.
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egybegyült országgyűlés a főpapokra ruházta a ki
rályi biztosok tisztjét is, minek következtében Bor
nemisza, ki a 17 felsőmegyc biztosa volt, még 
kevésbé tartózkodott a káptalanban, mint ezelőtt.1) 
Találóan jegyzi meg arra Timon Samu a kitűnő tör
ténetíró, hogy: dum Antistites . . . urbana procurant, 
sacra magis ruunt, vagyis: mig a püspökök a világi 
dolgokkal foglalkoznak, az egyháziak mindjobban bom
lanak.* 2)

Ugyanazon évben a prépost mint szepesi ka
marai elnök leginkább Kassán időzött. Ott rendel
kezik augusztus 5-én azon pénz felett, melyet Lőcse 
Schwendi királyi vezérnek kölcsön adott volt3) és 
azt mondja, hogy ezen uj összeg ama régibb pénz
hez csatoltatik, mely Teplicz és Vidernik apátsági 
birtokokra volt betáblázva, miért is az esetleges ki
váltásnál az egészet kénytelen lesz letenni azon egy
házi személy vagy testület, mely az illető birtokokat 
visszaveszi.4)

A következő (1570.) évben többször találkozunk 
Gergely préposttal, még pedig márczius 28-án (tertia 
die Paschae) Kassán, hol zempléni családok érdekében 
intézkedik.5)

*) Prot. 1570, föl. 5, a. — Akkor lett Eperjes a biztosok összejövete
lének főhelye is s mint ilyen egészen 1674-ig gyűjtött a maga falai közé az 
urakat. A XVII. században innen indultak ki a király elleni összeesküvések is.

*) Timon, Epitome, föl. 219.
s) Prot. 1565, föl. 205, a, b. — Érdekes benne, hogy Lőcse a megye 

számára Lipcséből szerez pénzt.
4) Ib. föl. 256, a, b. — Az okirat kezdődik: Nos Gregorius Bor- 

nemyzza Episcopus Chenadieusis, praepositus Scepus, et Jaszoviens., praefectus 
Camerae et Consiliar. S. Caes. Regiettis, ac Johannes Paczolth de Benky, 
Johannes Fürstetterus et Johannes Feyerwari de Kerezthes dictae Camerae . . . 
Consiliarii stb. — Azelőtt volt: 2134 frt 70 den., most hozzá jött: 1173 
frt 33 den.

*) Prot. 1570, föl. 7, b.
Szép. Tört. Tár*, mill, kiadv. IV. köt. 18
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Onnan még április 25-én sem tért volt vissza, 
mert azon okmányban, melylyel Mariássy Pál csepán- 
falvi Székely Antal ellen a márkusfalvi templom szá
mára visszanyeri a megtagadott dézsmát, csakis a 
káptalan szerepel mint bíró és intéző.1)

Itthon találjuk azonban Gergelyt julius 22-én, 
mely napon Miska-Lomniczon (ma: Holló-Lomnicz) 
elintézi a Sutha-család és Paczolth Ferencz (Jánosnak 
fia) közötti örökösödési ügyeket.8)

Október 4-én már megint Kassán szerepel Pa
czolth János és Magócsy Gáspár társaságában mint 
Zay Ferencz kassai kapitány végrendeleti megbízottja, 
kinek tehát szintén benső barátságával dicseked
hetett.* * 3)

Ugyanonnan irt megint november 6-áról a XXIV. 
testvéridet lelkészeihez és azt adja tudtokra, hogy 
nemsokára közéjök jő, hogy a királynak parancsa 
szerint egyházi zsinatot tartson velők. Sokan, mondja, 
megromlottak és megbotránkoztató életet folytatnak, 
miért is szüksége leszen annak, hogy a sz. András 
napján tartandó zsinaton mindenfeléit tanácskozást 
folytassanak. Jellemző e levélben az, hogy a prépost 
maga beismeri, miszerint hosszú távolléte a szabados
ságra nagy utat nyitott lelkészeinél.4) Meg is tartotta 
azután november 30-án a jelzett zsinatot, de a meg
várt rendszabályok helyett azt kell olvasnunk, hogy

*) lb. föl. 24, b.
») Prot. 1576, föl. 117, a, b. és föl. 169, b.
3) Prot. 1570, föl. 30. a, b. Zay kálvinista volt, ki a következő vak

merő szólamot teszi végrendeletébe: certus de omnium peccatorum Meorum 
Remissione, ac vitae aeternae hereditate. Arnen. Ki Zay életét — mint azt 
az itteni okiratok leírják — ismeri, bizonyára megütközik ezen szentirás elleni 
(Philipp. 2, 12) beszéden. Gergely prépost tehát egyaránt szolgált a kath. 
Desewffynek, mint a kálvinista Zaynak.

4) Schmauk-IIradszky, föl. 429.
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az ariánusok és szakramentáriusoktól (tehát képzelt 
vagy nem létező ellenségtől) inti őket. A zsinati 
rendszabályok végrehajtására szükséges egyházláto
gatás helyett pedig tanítja őket, hogy a négy első 
zsinatját az egyháznak (niczéni, ephesosi stb.) csak 
ismerjék el, különben pedig megígéri, hogy gyerme
keikről atyailag gondoskodni fog. A végén pedig 
megfenyegeti könnyelmű életüket.1) Mosolyoghat
tak az ilyen zsinaton a prédikátorok; hogy pedig a 
fenyegetésből komoly baj nem fog következni, tudták 
a prépostnak eddigi viselkedéséből. A komolyabb s 
mélyebbreható intézkedésekre pedig szükség lett volna, 
mert a prédikátorok élete olyan kirívó volt, hogy 
maga Macsejovszky Miklós, a lublói kapitány már 
azelőtt a várba parancsolta őket, hol arra intette, 
hogy a confessióhoz jobban ragaszkodjanak és a fes- 
lett életről szokjanak le.2)

Hogy a prédikátorok műveltsége is sok kívánni 
valót hagyott hátra, mutatja a nős Summer János 
késmárki prédikátor viselkedése, ki az ott lakó Lich
tenstein Kristóf báró ellen egy hordó sör miatt az 
egész csőcselőket felizgatta, úgy, hogy Lichtenstein 
félholtan maradt a prédikátor háza előtt és csak saját 
fegyveres szolgáinak és Kunsch (Kwnysz) biró közbe
lépésének köszönhette azt, hogy életét megmentette.3) 
Lehet, hogy épen a báró panaszai indították a pré
postot a prédikátorok elleni fenyegetésre.

Hogy a prépost ilyen eljárási módjával a pré
dikátorokat nem felemlítette meg, sőt inkább arra 
vitte, hogy még ígéreteiben sem bíztak többé, látjuk

·) Wagner, TI, 261.
3) Matr. Moler. föl. 491.
») Prot. 1565, föl. 214, b.

18*
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két esztendő múlva, midőn azt ígéri nekik, hogy mivel 
jogaikban sértetnek és jövedelműk is csorbát szenved 
(Thurzó a dézsma felét, Lubló a nagy kolendákat 
vette), segély ökre lesz annak meggátlásában, sőt a 
királyi főparancsnok (Rueber János, ki Schwendi he
lyére jött) kötelessége leend fegyveres erővel is súlyt 
kölcsönözni a prépost abbeli törekvéseinek. E biztató 
levélre összeültek a XXIV. testvérület lelkészei 1572. 
deczember 16-án Csütörtökhelyen és abban állapod
tak meg, hogy semmiféle írásbeli panaszt nem adnak 
által a prépostnak, mivel nihil növi azaz semmi uj 
teher nem nyomja őket azonkívül, mit előbb is 
viselni nem lettek volna kénytelenek.1)

Ugyanazon évben elzálogosította Bornemisza pré
post Lőcsének 300 frton a néma (Karthauzi) barátok 
lőcsei kolostorát. 125 frtot fizettek, a többit pedig 
azon czimen, hogy templomukat kell javitaniok, el
engedte nekik.2) Ezen elzálogosításért egy későbbi 
prépostnak (Hosszuthóty Lászlónak) panaszát vonta 
magára, ki azt mondja, hogy illaudato ad posteritatem 
exemplo, vagyis a későbbi kor előtt dicséretre nem 
méltó példával bánt Gergely az egyházi javakkal. 
Állítólag azért zálogosította el az itteni javakat, hogy 
azon a pénzen Gönczöt visszaszerezhesse,3) ámbár az 
okiratokban nyomát sem találjuk annak, hogy valaha 
Göncz miatt a Dobók ellen síkra szállott volna, holott 
mint kamarai elnöknek arra elegendő alkalma lett 
volna; sőt ellenkezőleg visszaszerzés helyett még a 
jászói prépostsághoz tartozó Super-Apáthy nevű bir
tokot is örök áron adta tovább Kéczer Ferencznek,

*) Wagner, II, 262 és 263. — A prépost levele yássón kelt 1572. 
november 25-én.

8) Lőcsei krónika, ad An. 1571.
s) Wagner, III, 91.
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mit azután Pethe Márton prépost csak negyedik kéz
ből szerezhetett vissza.1)

A következő évben (1572.) tartott országgyűlés 
Gergelyt megint a felső vidék békebirójává tette s 
mint ilyent és újonnan kinevezett váradi püspököt 
látjuk őt Paczolth János és Réghy Kelemen között 
elintézni a miska-lomniczi birtokügyet.8)

A káptalan prépostja nélkül igyekezett elintézni 
bajos ügyeit s a dézsmát, mennyire lehetett meg
menteni, ámbár ez által néha önakaratlanul is elő
segítette az egyes urak azon törekvését, hogy minden 
egyházi befolyástól menten, saját magok kedve sze
rint hozhassanak prédikátort a községekbe. Nevezetes 
példát találunk erre az 1573. esztendőben, midőn is 
márczius 24-én a Görgey-családdal a görgői praebenda 
(alafa) dézsmájára vonatkozó egyezményt kötött. Görgey 
László az egész család nevében és a káptalan abban 
állapodtak meg, hogy azon görgői lakosok, kik a 
praebenda alá tartoznak, a dézsmát ezentúl nem a 
görgői templomnak fogják szolgáltatni, hanem egye
nesen a káptalanba, mig ellenkezőleg a Görgey-család 
alá tartozók csakis az ottani templomnak adandják 
tizedöket. A plébános azonban, ki a káptalani alatt
valók dézsmájától elesik, jövőben is épen úgy fogja 
őket katekizálni és a szentségekben részesíteni, mint 
eddig szokásban volt. Ezen egyezmény, mely szemre 
nézve olyan hasznosnak és az eddigi feleket kibékitő- 
nek látszott, azon veszedelmet rejté magában, hogy 
a görgői plébániát egészen a világi család kezébe 
szolgáltatta, mely akármilyen prédikátort hozhatott * *)

*) Prot. 1588. föl. 328, a, hol Gergely 1571. jun. 20-án eladja Apáthyt.
*) Prot. 1570, föl. 128, a. és Wagner, III, 90., hol október 27-én 

lesz vrfradi püspök.
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oda, kitől azután a káptalani alattvalók lelki ügye 
is függött.1) A család fel is ismerte a kezébe szol
gáltatott fegyvernek hasznát és arra fordította, hogy 
alattvalóit mind az uj vallásra hozhassa. Az erre vo
natkozó okmány oly rendkívüli világot vet azon módra, 
melylyel a földesurak jobbágyaikat a régi vallástól 
elszakították és az új hitre kényszeritették, hogy 
egész könyvtár okoskodásával felér, miért is a viszo
nyok jellemzésére némi részét ide igtatjuk.

1581-i január 2-án felosztották a család birtokait 
oly módon, hogy Görgey Kristóf s utódjai a toporczi 
részt és az ottani templomfeletti meg
tartották, László és Benedek pedig a görgői birtokot 
s kegyuraságot kapják, Schönvvaldnak dézsmáját azon
ban közösen fogják élvezni. A prédikátornak a pa
rasztok megfogják adni a dézsmát. Az iskolai jöve
delmet, mit eddig elhanyagoltak, kiszolgáltatják a 
tanítónak, valamint az iskolát is megújítják. Ha a 
földesúr családjában házasságkötés előfordul, mind
egyik paraszt 1 frtot hoz el s vele kapanokat, 
tyúkokat, libákat, ökröt és hasonló élelmi szert. Ha 
fonodába összejőnek vagy közös pohár sörre, 12 fo
rinttal bűntetteinek; ki halászni mer, szintén 12 frttal 
birságoltatik; az utakat és hidakat jó rendben tar- 
tandják: ki e robottra el nem jönne, 1 frt bánatpénzt 
fizet. Idegen helyű malomban őröltetni tilos. Ezen 
czikkek az akkori kor műveltség társadalmi viszonyaira 
vonatkoznak és a jobbágyok viszonyát mutatják 
földesurakkal szemben, de a következő czikk már a 
vallási szabadságot támadja meg s megtanítja a pa
rasztot arra, hogy nem azon vallásban szabad neki 
élnie, melyet üdvösnek tart, hanem olyanban, mit *)

*) lb. föl. 143, b: feria tercia Paschae.
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földesura reáparancsol s ennek a prédikátora ád elő 
neki. Ama vallási czikk tehát, mely elárulja, hogy mi
képen jártak el az egész Szepességen az urak és 
hogyan térítették az uj hitre jobbágyaikat, következő- 
képen hangzik: »Ünnepnapon minden jobbágy és 
zsellér egész családjával — kivéve egyet, ki ház
őrzőnek marad otthon — jelen lesz a pródikáczión, 
utána mehet a hová tetszik (még miséztek!), de 
predikáczió alatt senki se merjen eltávozni. Ki ebben 
engedetlennek mutatná magát, attól a földesúr a 
templom számára tiz dénárt fog szedni. Kegyelmet 
nem kap e tekintetben senki, sőt hogy ne is von
hassa ki magát senki ezen parancs teljesítése alól, 
megbízható őröket állítanak fel a földesurak, hogy a 
késedelmezők felett felügyeletet gyakoroljanak.«1)

Mint ebből látjuk, még azon korosabb jobbágyok 
is, kik a régi vallásban meghalni akartak s kiknek 
félrevezetésére még a nem szentelt prédikátorok is a 
misézést gyakorolták, kényszerítve voltak a prediká- 
czión, mely mint különösen a bányavárosi okmányok
ból s nálunk a Moler s Goltz-féle kéziratokból látjuk, 
legnagyobb részt a pápa elleni szidalmakból és az 
antikrisztus elleni kifakadásokból állott, folytonosan 
jelen lenni, mi ama sötét és szabadságtalan kor 
zsarnoki jellemére elegendő fényt dérit. Hogy ha 
Bornemisza prépost, kinek rendelkezésére a királynak *)

*) Prot. 1580, föl. 11, a — 14, a. A 13. lapon van e czikk: Singulis 
diebus festis cujuslibet dominorum Jobagio vel inquilinus cum familia 
dempto uno qui domum custodiat sacr. contionibus intersit, peractaque contione 
qua voluerit sibi abine licebit, sed staute contione nemo quoquam abeat. Quod 
si in his aliquis in obediens forte deprehenderetur, patronus a Fali decem 
devarios extorquere possit ad fabricam Ecclesiae sine omni gratia ad quam 
(sic!) patroni certos custodes deligere debebunt qui super tales advigilent. — 
Másképen cselekedett az I. Csáky István a XVII. században, mint későbben 
látandjuk



280

hatalmi karja állott; hogy ha a régi vallásban meg
maradt urak olyan kényszerben tartották volna alá
rendeltjeiket s jobbágyaikat, az uj vallás nagyon 
szűk határban maradt volna. Nem tehát a népek 
szabadakarata, hanem az urak zsarnoki önkénye volt 
az uj vallásnak leghatalmasabb apostola.

Misóző prédikátorok. Hogy a prédikátorok még 
sokáig miséztek, mutatja a hires lőcsei eset, mely 
1593-ban történt. Azon évnek november 23-án el
foglalta ugyanis a királyi hadsereg Tifienbash Kristóf 
és Pálfy Miklós vezérlete alatt Fülek várát.1) A hősies 
tett híre örömmel töltötte el az egész országot és a 
királyhoz hű Lőcsén is nagy visszhangra talált. Köz
beszéd tárgya lön az is, hogy a keresztény hadsereg 
arra, midőn a török muezzim az Allah nevet kiál
totta a vár fokáról, rendesen avval felelt, hogy Jézus 
nevét hangoztatta vissza. Midőn erről beszélgettek a 
lőcsei gyógyszertár előtt, odaszegődött Wallendorfer 
alias Toffies (Teophilus) Márton ügyvéd is,2) ki arról 
volt nevezetes a városban, hogy a lutheránus prédi
kátoroknak nem akart hinni, hanem inkább kálvinista 
nézetet vallott és azt mondta, hogy minden tetszik 
neki Fülek ostrománál, csak az nem, hogy a Jézus 
nevét kiáltották a katonák, mivel az babonás divat 
és a szentirásban sehol sem áll az, hogy Jézus nevét 
kell emlegetni s mellette föveget emelni. A lutheránus *)

*) Dr. Mayer, Buchdruckergeschichte, Bd. II. föl. 399, hol Holtzmann 
Dániel német költő megénekli azt a foglalást. Legtöbbet tett Fülek vissza
foglalására egy magyar ember, névszerint Georgius Borneinyzza de Kálnó, ki 
már Szabadka alatt hőstetteket vitt véghez, most pedig négy napon és éjjelen 
által aknákat ásatott és az ágyukat olyan ügyesen felállította, hogy a török 
tüze nem árthatott nekik. Aztán éjjel folyton rendezte a másnapi támadási 
vonalakat stb. (Prot. 1624, Index II, föl. 246, a.)

*) Ezen Toffies nevéről neveztetik ma is a káptalannak (egykor Tofflesé) 
egy liszkai szőlője, csakhogy most Topplecznek írják.
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város azért tanúkeresetet kért ellene, mely azonban 
nem árthatott neki, mert holtáig működött és lakott 
Lőcsén mint nagyon keresett ügyvéd. A tanúk egye
bek között azt is mondják, hogy a templomban, ha 
a prédikátor Jézus nevét emlegette, Toffles sohsem 
hajtott fejet (tehát a többiek még katholikus módon 
viselkedtek, ha fejet hajtottak), sőt a templomban 
még divó régi czeremóniákkal sincsen megelégedve, 
és a prédikátorok által felemelt ostyában nem hiszi, 
hogy Krisztus teste és vére volna, mert ha fejszével 
szétvágja, meglássák, hogy vér nem folyik belőle. 
Nagyon zokon vették azt a lutheránus prédikátorok 
és Sturm Márton prédikátor azt vallotta, hogy hallott 
ugyan Toffles káromkodásairól, de füleit nem akarta 
avval beszenynyezni, hogy szószerint mondják el neki 
Toíiíles szavait.1)

A nép számára tehát misézni voltak kénytelenek 
a világi prédikátorok. A bányavárosokban a gyónta
tást egész kath. módon végezték. És a többi szent
séget is régi pápista divat szerint kényszerültek ki
szolgáltatni, mint 1603-ban is kénytelen bevallani 
Sylvester János izsákfalvi prédikátor, ki azt mondja, 
hogy népe csak azon föltétel alatt hívta meg lel
késznek, ha a templomban gyertyákat fog égetni, a 
temetéseket álbákban (hosszú fehér templomi ing) 
végezi és a keresztség feladásánál a pápista exor- 
cismust használja.2)

Hasonlót látunk még 1610-ben, midőn ugyanis *)

*) Prot. 1624. Index II, föl. 331, a — 333, a: dto 1595. jan. 16-án. — 
A tan »kereset eleje hiányzik s csak a 9. tanúvallomás vége és az utána kö
vetkező vallomások maradtak meg.

*) Matr. Moler. föl. 877, hol alulról az 5. sorban áll: ,se  hac a 
rusticis vocatum, ut cereos in templo accenderet, in exequys Alba indutus 
incederet atque Exorcismum in Baptismate usurparet c
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Xylander unszolására az ünnepek számát leszállítani 
akarták, azt felelték a szepesi nemesek, hogy Szent 
Lőrincz- és az Űrnapot nem engedik törölni, mivel 
minden pápista babona nélkül megtarthatók1) A 
prédikátorok engedtek és körülvitték urnapi körme
netben az ostyát, hogy azt a nép imádhassa.

így alakultak a viszonyok Bornemisza prépost 
alatt, ki rendkívüli befolyásával még az egyes csalá
dokban is fentarthatta volna a régi vallást, hogy ha 
a külső kibékités és csititás hálátlan szerepe helyett 
a felvilágosítás és őszinte erélyesség útjára lépett volna.

Igaz, hogy Verancsics Antal esztergomi érseknek 
1573. julius 21-én Eperjesen történt halála után, az 
érseki megye 1596-ig főpásztor nélkül volt s igy Ger
gely prépostnak nem volt olyan elöljárója, ki tekin
télyével préposti kötelességeinek komolyabb teljesíté
sére szoríthatta volna s kiben, ha a szükség meg
kívánta volna, viszont a prépost maga is támaszt 
találhatott volna. Talán épen az érseki szék árvasága 
volt oka annak, hogy azon időben terjedett el a 
prédikátorok befolyása leginkább, annál is inkább, 
mivel Telegdy Miklós érseki káptalani helynök Miksa 
király előtt gyűlölt ember volt, kinek kérelmére a 
király soha semmi intézkedést nem volt hajlandó 
tenni, sőt kinek egyenesen megtiltotta, hogy a prédi
kátorokat vagy zsinatra hívja egybe, vagy pedig 
egyházlátogatást végezzen náluk.2) A lelkészek azért

t) Goltz, XXIV. Regal, föl. 36, No 4: »nolint Festum Corpöris Christi 
et Laurenty abrogatum cum absque ulla Superstitiore Papistica in Ecclesijs 
possit celebrari.*) *

*) Körmöczb. város, levélt, fasc. 2, nro. 158, hol nagyon érdekes ol
vasni, hogy miképen nyilatkozott Miksa Telegdyről, midőn 1574. november 
28-án reggel 71/a-kor, azt kérték tőle, hogy nlasitsa Telegdyt arra, hogy a 
b r ie g i  bizonyítványokat ismerje el. A király és a jegyzőkövet között követ
kező párbeszéd folyt. Király: »Ich khenn den pfaffen wol, Es ist ein Visir-



283

bátrak lettek és az érseki helynök tekintélyét figye
lemre sem méltatták, ha csak nem annyiban, hogy a 
városok által folyton bevádoltatták Telegdyt a ki
rály előtt.

Hogy Telegdy legjobb igyekezete e miatt kárba 
veszett, látjuk nehány évvel későbben, midőn is a 
liptói papságra azt parancsolta, hogy olyan esperest 
válasszanak, kit ő meg fog erősíteni és a ki az egy
házlátogatást is elvégezné. A liptóiak ünnepélyes til
takozást emeltek az ellen a káptalan előtt s kétszáz
éves kiváltságaikra hivatkozva, oda nyilatkoztak, hogy 
nem engedelmeskednek, mivel esküjök és lelkiis?ne- 
retök ellen van az, mit az érseki helynök követel.1)

Gergely prépost tovább haladott a megkezdett 
úton, és az egyházi dolgokkal keveset törődve, világi 
kötelezettségeinek igyekezett eleget tenni. A prédi
kátorok szintén más védnök után néztek s ilyet 
Rueber János főkapitány s Késmárk urának szemé
lyében megtalálni is véltek, ámbátor az sem Thurzó 
Szaniszló gróf, sem a lublói parancsnoknál nem tu
dott sokat kieszközölni. A gróf minden panaszkodá
suk daczára továbbra is szedte a várhoz tartozó lel
készektől a dézsmát,2) s Lubló Ruebernek közben
járása után még keményebb lett. Hiába hivatkozott 
közbenjáró levelében Rueber arra, hogy a XIII. város

lieber Vogl, hat ein fisirlichen Kopf!', aber Ich wil im wol rechts thuen . . .* 
Jegyző: ,Er mast sich allerdings an, als wenn Er Ertzbischoflf zue Gran 
war.* Király: ,Ich denck nicht das darzu khommen wirt, das Er Ertzbischoff 
soll werden.* Jegyző: „ Wir halten Eur Kay. in diesem fall fü r  
vnsern Ertzbischoff,I* Király: , Ich wil der sacheu wol thuen, Bej mir werdt
Ir weitter vmb beschaidt anhalten.* Miksa király oly szóval az ajkán halt 
meg 1576-ban, milyet Zay Ferencz végrendeletében olvasunk. (Janssen, IV, 462.)

‘) Prot. 1583, föl. 110, a. dto: 1584. fer. qnarta proxima post festum 
B. Valentini Martiris — febr. 20-án.

») Wagner. II, 264.
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lelkészei nem tartoznak a lengyel fenhatóság alá, ha
nem inkább a szepesi prépost- és az esztergomi 
érseknek vannak alárendelve, nem használt az sem
mit, sőt a lublói kapitány e miatt árulással és forra
dalommal vádolta a prédikátorokat.1)

Gergely prépost az említett évben alig tartóz
kodott a Szepességen, mert nyomát sehol nem talál
juk. A következő (1577.) esztendő márczius 12-én 
Jászón akadunk reá, hol Kuthassy Ferencz- és István
nak Liszkán több szőlőt enged által.2)

Ugyanazon év november 30-án a káptalanban 
van, hol a székpénzt nemcsak az elmúlt, hanem még 
a jövő (1578.) évre is szedi a lelkészektől, mivel 
— mondja — a következő országgyűlésen nemcsak 
az országos, hanem saját egyházi ügyei miatt is igen 
sok kiadást keilend tennie, arra kényszerül, hogy a 
XXIV. testvérület lelkészeitől a székpénzt előre szedje.8)

Ezen év különben hazánk legszomorubb emlékei 
közé tartozik, mint az Mariássy Pál, ki az erkölcsök 
romlottságáért szinte az ördögöt s nem az emberek 
lelkiismeretlenségét okozza, egyik okmányában olvas
hatjuk. Napról-napra — mondja ő — jobban nőnek 
az emberek között a dühtelt és emésztő ellenséges
kedések, az egész országban istenostoraként dühöng 
a fertőztetően dögleletes halálvész és a közbiztonság

‘) Ib. föl. 265. dto: 1576. — Érdekes, hogy Rueber Késmárknak 
megvételére Kőrösszegi Chaky Páltól s ennek Sulyok Sára nevű nejétől 6500 
irtot vesz kölcsön s leköti értök Kis-Szálokot, a vártemplomhoz tartozó 
malmot s egyéb földeket. Kötelezi tovább magát arra is, hogy Késmárkon 
12 német katonát fog tartani mindig. (Prot. 1576, föl. 62. b; 77, a, b. és 
83, b — 85, a.) Tehát a magyar urak német katonát követelnek.

>) Prot. 1576. föl. 83, a. A szőlők: Hozzw Zewleo, plander a káp
talanéi voltak.

3) Sib. Apoch. ad. An. 1577. — Es valóban 1578-ról nem fordul
elő nyugta.
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olyan gyönge, hogy minden órában azt gondolja az 
ember, hogy a törökellenség már nyakára tette 
lábát’)

A következő (1578.) esztendőben Gergely pré
posttal junius 2 -án találkozunk, midőn is Lubló váro
sának háta mögött Maczejovszky Jánossal a lublói 
dézsmára nézve uj szerződést kötött. Podolin, Gnezda 
és Lubló 1308. illetőleg 1311. óta nem dézsmát adott 
az illető plébánosoknak, hanem csak a harminczadik 
(illetve huszonkilenczedik) kévét. A dézsmát magok a 
városok tartották bérben a préposttól és ők fizették 
annak folytán a székpénzt is, mely Podolinnál pl. 24, 
Lublónál pedig 38 aranyforintot tett ki. Lubló bér
leti haszna szemet szúrt Maczejovszkynak, ki addig 
járt a prépost elé nagyobb ajánlattal, mig azt csak
ugyan reávinnie sikerűit, hogy Lublót a bérlettől meg
fosztotta. Avval azonban megsértette a prépost a lub
lói plébánia rendezése alkalmával létrejött alapszerző
dést és ősi kiváltságot, mely szerint Pál prépost óta 
a prépostnak kijáró tizedet csakis a község bírhatta, 
mely a plébános helyett a székpénzt volt kénytelen 
fizetni.2) A város azért Báthory István lengyel király 
elébe vitte ügyét, ki a régi szerződések megvizs
gálta után meghagyta Maczejovszkynak, hogy az új 
szerződéstől elálljon és a várost régi kiváltságai élve- *)

*) Prot. 1576, föl. 104, a — 106, b. — Ezen okmányban előfordul 
Marssny (másutt: Massay) Anna nevű asszonyság, ki Biharból szakadt ide. 
Ez Pázmány Péter anyai ágú rokona, inert anyja szintén Massay (magyar 
nem olasz) volt. Hogy milyenek voltak a keresztények egymással szemben, 
mutatja Szolnok eleste, hol Nagy Ambrus a keresztény foglyokat a töröknek 
adja által. Midőn későbben Kinizsy Jánost kiváltásukra küldték innen, meg
tartotta a váltságdíjat, átszökött a törökhöz és a keresztényeket a fogságban 
hagyta. (Prot. 1570, föl, 164, a, b.)

*) Feljebb, 40. lapon.
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zetében meghagyja. Bornemissza abba is volt kényte
len belenyugodni.1)

Ugyanazon év szeptember 6-án odaadja a pré
post a Káthay Ferencztől visszavett létonkői birtokot 
Lőcse városának.* 2) A közbenjáró úgy látszik, Nagy- 
szombathy Gergely jegyző volt, kinek Lőcse azért 50 
aranyforintot adott ajándékba.3)

Szeptember 13-án a prépost, Thurzó Szaniszló és 
Polyánkay Anna (egykoron Horváth prépost, utánna 
pedig árvái gróf Szedlniczky Venczel’ neje) között 
intéz el birtokpert.4)

Ugyanazon évből származnak a prépostnak úgy
nevezett intelmei is. A székpénz átadása alkalmával 
engedelmességükről biztosították Őt a prédikátorok 
seniorjai, mire ő azt feleli, hogy kellemetes ugyan 
előtte az ígéret, de jobban szeretné, hogy ha a seni- 
orok tettel is mutatnák ki azt. Nézzenek utána szor
galmasan a kath. vallásnak, mert azt hallja, hogy a 
prédikátorok között zsvinglianusok, kálvinisták, sőt 
szent-háromságtagadók is vannak. A többi mondja, 
mind csak az élet fentartására rendelt dolog, egyedül 
a hit az, mely Isten és világ előtt kedvessé teszi az 
embert. A vallásban való egyenetlenség veszélyt hoz 
az államokra, mint Némethonban látszik, hol sem pénz, 
sem katona nincs most a közös ellenség ellen.5)

Ugyanazt mondhatta volna hazánkra is. Itt még 
a szepesi kamarának sem volt elegendő pénze arra, 
hogy a királyi katonákat kitarthatta volna. Mutatja

>) Prot. 1603. föl. 111. a -  114, a.
*) Szép. kápt. levélt. Serin. 6, fasc. 5, nro. 14.
3) Lőcsei krónika, ad An. 1578.
«) Prot. 1576, föl. 146, a.
a) Matr. Moler. föl. 565. és Wagner II. 266.
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annak igazvoltát egy szerződés, melyet a kamara 
1579. január 9-én Görgey Kristóffal kötött, kitől 2000 
frtot vett fel. Zálogul leköti neki a tokaji várhoz tar
tozó Medgyaszót.

Az arról kiállított okmányon Bornemissza prépost 
neve már nem fordul elő, miből arra kell következ
tetnünk, hogy a kamarai elnökségről lemondott. Utána 
valóban még ugyanazon évben az ismeretes Paczolth 
János szerepel mint kamarai elnök.

Vájjon az országos ügyektől azért vonult-e vissza, 
hogy életének még hátralevő részét jobban szen
telhesse a prépostsági s különösen a vallási ügynek, 
nem lehetett kiderítenünk, annyi azonban biztos, hogy 
a prédikátorokra való befolyása ezentúl sem volt 
nagyobb mint azelőtt. Az ő intelmeinek semmi hatása 
nem volt azokra, mint azt alig 2 esztendővel későb
ben, hol vallási nézeteik miatt két ellenséges pártra 
szakadtak, meglátjuk.

Commisio Rueberiana. Más téren találkozunk 
nevével a következő (1580.) év április 4-én, midőn 
Kyral János jászói várnagynak kedvére a Somodi 
mellett lévő malmot örök időkre minden tehertől 
felmenti.1)

De már május 7-én megint nincsen itthon. Akkor 
kellett volna, hogy kezdetét vegye a Rueber János 
elnöklete alatt végzendő hires határjárás, mely arra 
volt hivatva, hogy a XIII. város és szepesi nemesek 
között régóta fen forgó határvillongásokat véglegesen 
elintézze. Május 6-án bemutatta Rueber az arra vonat
kozó leiratokat a megyének, de már a következő 
napon kifogást emelt az ellen Thurzó Szaniszló a káp
talan előtt mondván, hogy Bornemissza prépost, a

«) Prot. 1580, föl. 3, h.
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biztosok legfőbbje itthon sincs, miért ő nem is haj
landó elismerni ezen bizottság törvényességét.1)

A prépost tehát nem volt itthon és nélküle vég
ződött az említett határjárás; sőt ezen egész eszten
dőben nem tétetik többé róla említés. Vájjon betegen 
feküdt-e Jászón vagy máshol tartózkodott-e, nem mond
ják a káptalani okiratok.

A következő (1581.) évben szintén csak kétszer 
emlitettik a prépost, még pedig április 20 -án midőn 
farkasfalvi Dubraviczky György végrendeletében egye
bek között Gergelyt is végrehajtónak teszi2) és deczem- 
ber 14-én, hol a káptalan bizonyítványt dilit ki arról, 
hogy a prépost Pesthy Anna, ifj. Desewffy János özve
gyének és gyermekeinek főtutora.3) Ezen utolsó helyen 
találkozunk a préposttal mint olyannal ki a régi val
lásról sem feledkezik meg. Anna ugyanis másodszor 
férjhez készült menni Kellemessy Mihály-, a későbbi 
sárosi alispánhoz. Mivel ezen szándék által az árvák 
(Ferencz és János) sorsa bizonytalanná lett téve, Mihály a 
prépost beleegyezését kérte ki a házasság megköté
séhez. Bornemisza ugyan nem idegenkedett attól, de 
hogy a gyermekek vagyona és neveltetése biztonság
ban legyen, nagyon feküdt szivén, és azért sajátkezü- 
leg irta meg azon föltételeket, melyek mellett Mihály 
és Anna házasságra léphessenek. Az árvák vagyonát *)

*) Id. föl. 68, 69, 70, 82, a. Ezen utolsó helyen az mondatik, hogy 
a Rueber biznttságot maga Szepesmegye kérte volt a lengyel királytól. A bizott
ság által Toporczon junius 1 én kiállított okmány azt mondja, hogy Rueber 
János, Melegh Boldizsár Csanádi püspök az országos kamara elnöke, Paczoth János 
szepeskamarai elnök, Safiraniecz Szaniszló (de Pieskova Skala), Komorovszki 
Kristóf és Krasenszky Szaniszlóval a bizottság tagjai, de az okirat végén 
Meleg püspöknek neve hiányzik. Az ő pecsétjének helyére szívességből (?) 
valaki más nyomott oda egy darab viaszkot, de nevét nem merte mégsem 
aláírni senki más. (L. Podolini várost levélt, nro. 14.)

*) Id. föl. 160, a.
») Id. föl. 111, a, b.
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Mihálynak olyan híven kell kezelnie mintha saját gyer- 
mekei-é volna. A fölösleg évenkint félreteendő, hogy 
a gyermekek valamikor kézhez vehessék azt. Nevel
tetni pedig kath. emberek által fogja, hogy a jelen szá
zad metélyétől mentek maradhassanak. Ha pedig fel
serdülnek, további kiképeztetésökre a királyi udvarba 
kell azokat felvinnie.1)

Kellemessy mint későbbi okiratokból kiviláglik, 
híven megtartotta eskü alatt adott Ígéretét.

Liber Concordiae. Az 1582-iki esztendőben leg
először találkozunk Gergely préposttal január 11-én, 
midőn Fehérváry (másképen: Beregszeghy) János kano
nokot elfogatja. Fz ugyanis a káptalant, hol kevés 
volt a kanonok, kevés a jövedelem, de sok az orszá
gos ügyekben teljesítendő munka, el akarta hagyni és 
jövedelmezőbb állásra, az egri káptalanba akart menni. 
A prépost el nem akarta ereszteni, mire János kano
nok Petróczra szökött, hogy onnan tovább Eperjes s 
Eger felé indulhasson. De Gergely prépost nem vette 
tréfára a dolgot, hanem a szökevény után küldötte 
Somogyi Simon nevű udvarnagyát, ki ellen a kano
nok karddal védekezett, míg meg nem sebesítette. De 
Simon urának parancsát teljesítendő nem tágított, míg 
csak Ripscher Sándor Thurzónak várnagya segélyével 
meg nem fogta János kanonokot, kit aztán erővel 
visszahoztak a káptalanba.2)

Míg azonban Bornemiszát olyan erélyesnek lát
juk a kanonokkal szemben, nem találjuk benpe az *)

*) h’rot. 1583, föl. 237, a — 239, q. a : „Curabit, mondja a prépost, 
etiam, ut pupilli a Chatolicis (sic!) preceptoribus instituantur Neve praesentis 
seculi contagione imbuantur“ . A lap hátsó oldalán magyarul á l l: Keleinesi 
Contractussa Váradi püspökkel. Ezen árvák a grófi család ősei leltek.

*) Prot. 1580, föl. 208, a, b. — Fejérváry későbben csakugyan mint 
egri kanonok fordul elő az iratokban. Talán Gergely prépost halála után jutott oda.

Szép. Tűrt. Társ. mill, ltiadv. IV. köt. 19
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erélyt a későbbi nagyon is komoly vallási ügyben. A 
nevezett évben ugyanis kezdődött a szepesi prédiká
torok között ama vallási versengés, mely őket ezentúl 
két ellenséges táborra osztotta. Az egyik tábor igaz
hitű lutheránusnak mondotta magát, mig a másikat 
kálvinistának nevezték. Ki szabadabban gondolkozott 
mint pl. a lőcsei Plattner, a Máriássy család prédiká
torai és Késmárk lelkésze, azokat kálvinistáknak csú
folták s hol lehetett, üldözték, míg vagy el nem hal
tak, vagy javadalmukat el nem veszítették. A többiek 
igazhitűeknek nevezték magokat s az úgynevezett kál
vinistáknak valamint a kath. káptalannak ellenségei 
voltak, mint azt nemsokára látandjuk.

Az új vallásuak heves versenygésének oka az úgy
nevezett Liber Concordiae lett, mely Németországból 
származott át hozzánk.1) Azon negyven esztendő alatt, 
mely az 1530-iki augsburgi vallási formula keletkezé
sétől lefolyt, a németországi prédikátorok között ama 
formulának tökéletesb ismerete elmosódott, minek követ
kezménye lett, hogy minden szószékről másképen hir
dették az ágostai vallást. A hallgatók vallási meg
győződése annak következtében bizonytalan és inga
tag, a községek állapota szomorú lett. Hogy e bajon 
segítsen és a pápának tekintélyét némiképen, mint 
mondá, pótolná, összehívta Ágoston száz választó feje
delem 1576-ban Torgau városába az akkor élő s 
tekintélynek örvendő lutheránus theologusok legjele
sebbjeit és meghagyá nekik, hogy olyan könyvet állit- *)

*) Németországból a nyugati bányavárosokba, onnan pedig a házaló 
könyvkereskedők révén Szepesre jutottak az iratok. Már 1539-ben azt Írja az 
ismeretes Lrwdyschyd Beszterczebányára, hogy Marlinus Bibliopola (Márton 
könyvkereskedő) a késmárki vásárra hozta a német refoimátorok röpiratait és 
vele megy majd ő is (t. i. Leudeschit) Beszterczebányára. (Beszterczebányai 
városi levélt, fare 209, nro 9 )
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sanak össze, melyben az új vallásnak minden tétele 
előforduljon. Ez leszen ezentúl az új vallásnak vezér
fonala, melytől eltérni nem lesz szabad. A kívánt 
könyvet legnagyobb részt Schmidelin (másképen: An
dreáé) Jakab nevű theologus szerkesztette, ki azt írja 
róla, hogy egészen Luther szellemében, mely egyéb
ként Krisztusnak szelleme, van megírva és a tanítás
ban a megkívánt egyöntetűséget fogja biztosítani. El is 
nevezé azért liber concordiae vagyis a vallási egyes- 
ség könyvének.

Jakabnak óhaja azonban nem teljesedett, mert 
épen ezen könyv választotta 9I még jobban a kedé
lyeket s két táborra osztotta az új vallásúakat. Van 
ugyanis e könyvnek egy nagyon baljóslatú tanítási 
tétele az úgynevezett ubiquitas tétele, melyben soha
sem voltak képesek a prédikátorok megegyezni. Az 
egyházi tan szerint ugyanis Krisztus személyében az 
isteni és az emberi természet elválaszthatlanul s örökké 
egyesítve van. Abból kifolyólag azt vitatta Schmidelin 
Jakab, hogy Krisztusnak teste mindenütt van jelen, 
éppen úgy mint az isteni természete. Ezen következ
tetést észellenes képtelenségnek nevezte az egyik rész? 
míg a másik esküdött reá.1) Kik az említett tételt elfo
gadták, azok nevezték magokat ezentúl igazhitű lu
theránusoknak, míg a többieket, kik el nem akarták 
fogadni, kálvinistáknak nevezték.

Az egyesség könyve tehát a megkívánt béke 
helyett még nagyobb háborút idézett elő nemcsak 
Németországban, hanem nálunk is.

A nyugati bányavárosok ugyanis Körmöczbányán 
1580-iki márczius 17-én ítéltek e könyv felett, hol

') Pázmány, Kalauz, föl. 854 és föl. 435 sequ., hol e könyv tartalma 
bőven tárgyaltatik.

19*
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Meitzer Gergely beszterczebányai német prédikátor 
leghevesebben kelt ki Frőlich Tamás szintén beszter
czebányai altarista ellen. Meitzer a liber concordiae 
mellett foglalt állást s terjesztette azt, míg Frőlich 
azt vitatta, hogy a régi ágostai formula mellett kell 
megmaradni. A kettő közötti harcz a szószéken is foly
tatódott s eredménye az lett, hogy a szabadelvű Frőlich 
a kálvinistaság hírébe hozatott és Beszterczebányát 
elhagyni kényteleníttetett.1)

Két évvel reá már a Szepességen is viszályt támasz
tott a liber concordiae. 1582-iki január 29-én ugyanis 
Svabóczon állapodik meg Bornemisza prépost, midőn 
az országgyűlés folytatására Pozsonynak vette útját, s 
megjelennek előtte a prédikátorok, kiktől nyomban azt 
kérdezi, hogy ki adta nekik a liber concordiaet. A 
senior elmondja azután, hogy a nagyőri Horváth Gergely 
adta azt Wandali Kristóf keresztfalvi prédikátornak, ki 
arra bírt nehány lelkészt, hogy e könyvet predikáczió 
helyett a szószékről olvassák fel. Midőn mások e fel
olvasást megtagadták, Wandali ocsmány szitkokkal 
illette őket, miért is feladták őt a káptalannak.2)

A prépost erre maga elébe hivatta Horváth Ger
gelyt s megmutatván neki ama királyi levelet, mely
ben mindazokat, kik új vallási tételeket állítanak fel 
megbüntetni kapott hatalmat, arra szóllitja fel, hogy 
vallási veszekedések felidézésétől tartózkodjék. A pré
post fenyegető szavának hatása volt nem ugyan Ger
gelyre, hanem Wandeli Kristóf prédikátorra, ki Bor

‘) Körinöczb. levélt, az okmányt már 1865*ben kiadta Krizskó Pál 
Körmöczb. levéltárnok. Érdekes az okmányban: „1st . . . Iren Kirchendienern 
ernstlich aufferlegt worden, das vann Sy Gottes wort auff der Canczl handeln, 
nicht Zugleich Weyber Taiding (asszonyi perlekedés) vnd Privat affect vnter 
dem Chorrock mit hinauffbringen stb.“

*) Matr. Moler. fol. 687.
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nemisza lábaihoz borulván békességet fogadott és a 
liber concordiae nála lévő példányát is átadta a pré
postnak, ki megigéré, hogy Pozsonyban tudós embe
rek által behatóan megvizsgáltatja.1) Elutazása előtt 
maghagyta a seniornak, hogy a prédikátorokat hívja 
össze, s tanakodjanak magok is ama könyv felett. 
Véleményüket pedig írásban nyújtsák be a prépostnak.

A prédikátorok nemsokára Csütörtökhelyen tartott 
gyűlésén vitára tétetett a liber concordiae, hol is a 
lőcsei Plattner Antal a sz. írásból, sz. atyákból s német 
protestáns tudósok könyveiből mutatta, hogy eme könyv 
az eredeti ágostai formulával ellenkezik s azért elve
tendő.8) A jelenlévők ennek folytán kimondották, hogy 
csakis az ágostai formula mellett maradnak. De Platt- 
nernek nem volt abból haszna, mert pár év múlva 
kálvinistának nevezték e miatt saját predikátortársaí, 
»Plattner«, írja a későbbi Melzer Jakab, »igen tudós és 
korához képest nagyon felvilágosodott theológus volt· 
De épen nagy tudományossága miatt üldözték hiva
taltársai, míg nem az 1595-i novemberben Lőcsén tar
tott gyűlésükön, — mivel a liber concordiae-t aláírni 
vonakodott, — mint szakadárt s tévtanitót el is 
ítélték«.* * 3)

Ugyanazon vallási harczok második áldozatául esett 
a késmárki Lám (másképen: Ambrosi) Sebestyén, ki 
ellen a legádázabb támadásokat a nagyőri Horváth 
Gergely s ennek prédikátorai intézték.4 * *) Elnevezték

*) Wagner, II. 268.
*) Tomasek, Andenken stb. 41. lap.
s) Melzer Jakab, Biographien berühmter Zipser, Kaschau, im Verlage der 

Ellinger’schen Buchhandlung, 1833, fol. 321 ante finem.
4) Ráth György, Gradeczi Horváth Gergely és Lám (Ambrosius) Sebes·

tye'n hitvitája, Budapest, Athenaeum, 1894. czímű röpiratában 56. lapon át bő·
ven leírja e harczokat.
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kálvinistának, istentelennek s nem nyugodtak, míg a 
fenti lőcsei gyűlésen Plattnerhez hasonló módon nem 
sikerűit ezt is mint szakadárt s tévtanítót elátkozni.1) 
Az idegen országokból ide szakadt prédikátorok le
győzték végűi a szepesi születésű felvilágosodott lel
készeket s uralomra emelték a liber concordiae-t min
den tanításával egyetemben, mert ezentúl minden a 
Szepességben alkalmazott lelkésznek arra kellett esküt 
tennie. Mivel pedig a liber concordiae követői, mint 
hallottuk, a templomi szószékről szokták volt, azt fel
olvasni és megvitatni, képzelhetjük is, hogy milyen le
hetett a nép vallási meggyőződése.

A prépostok s a káptalan keveset törődtek a 
prédikátorok vitáival, miért is a káptalani levéltárak
ban alig fordul elő okmány, mely azokról bizonyságot 
tenne. Hivatalos és országos ügyeit a káptalan szor
gos gonddal választotta el a vallási kérdésektől s azért 
csak nagyon elvétve akadunk az általa kiállított ok
iratokban a vallási versenygések nyomaira. Csak két 
ilyen okiratot sikerűit találnunk, melyek az említett 
harczok némi képét mutatják. Az első a XIII. városra 
vonatkozik, a második a XXIV. testvérületre.

Nagyőri (vagy mint ő mondja: kis-bélai) Horváth- 
nak Kreutzer György nevű prédikátora s iskolai-tanitó 
keveselvén a Lám elleni támadásokat, röpiratokat írt 
a XIII. város lelkészei ellen is. Ezek azonban másként 
fogták fel e támadásokat mint Lám és feladták Györgyöt 
a lublói várparancsnoknál, ki 1586-i augusztus 16-án 
lengyel katonákat rendelt ki Nagyőrre, hogy Kreutzert 
elfogván Lublóra hozzák. A katonák csakugyan végre
hajtották a parancsnak nagy részét. Feleségével kihi

!) Melzer, 87. lapon: ,Lám (ward) förmlich als Ketzer und Irrlehrer 
varflucht und verdammt.*
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vatták Kreutzert az iskolából, körülfogták és jól elver
ték. Az ütlegek után szekérre emelték s el akarták 
vinni, mitől csak felesége rimánkodásaira és egy Godi- 
sevszky nevű ember kérelmeire álltak el. Meghagyták 
azonban neki, hogy a XIII. város prédikátorai ellen 
írni ezentúl ne merjen.1)

A második okmány szerint a XXIV. testvérület 
seniorja 7 prédikátort vádol be a prépost előtt, mint 
olyanokat, kik háborút idéznek elő a testvérületben^ 
mi nemcsak a testvérületre rósz, hanem sérelmes, mondja^ 
a préposti jogokra nézve is. Ha bűnbánatot nem tar
tanak, kéri megbüntetésöket.8)

A következő (1583.) évben az új naptár hozta 
forrongásba a kedélyeket. A liber concordiae ellenzői 
az új naptár mellett foglaltak állást,3) mely szerint 
eleinte a káptalan is keltezte az okiratokat. Midőn 
pedig az igazhitüek túlsúlyra vergődtek, maga a megye 
is arra kérte a prépostot, hogy utasítsa a káptalant 
a régi naptár használatára. A káptalan csakugyan elej
tette az új naptárt, de csak rövid időre, mert 1584-i 
márczius 11-én már keményen meghagyja nekik a 
prépost, hogy ezentúl az új, javított naptár szerint 
állítsák ki az okmányokat.4) Elfogadták azt a király 
parancsára 1584-i junius 7-én a nyugati bányavárosok 
is, s igy mintegy előre volt látható, hogy a szepesiek * *)

*) Szép. ország, levélt. Prot. 1586. föl. 116, a — 117, a,, hol Kreutzer 
és Szabó Mátyás magok adják elő az egész dolgot mondván egyebek között: 
»qua de causa Concionatores verbi divini Tredecim oppidorum Serenissimi Regis 
Poioniae molestaret, ipsis enim illud toto coelo displiceret, idesque vellent 
eum prae monere, ut in posterum dictus protestáns c a la m o  parceret. Az ok
mány még az ó naptár szerint beszél.

*) Prot. 1596, föl. 146, b.

®) Melzer, 90 lap, hol Lám a javított időszámítás mellett szólal fel.
♦) Matr. Moler. föl. 605.
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is rá lógnak állani.1) A káptalan egy időre a felek 
saját kivánatára majd az ó, majd meg az új naptárt 
használta, míg csak az 1588. évi 28. t-czikk rendet 
nem csinált e dologban.

Ugyanazon évben adja a prépost, meg a káptalan 
Nagyszombathy Gergely nevű jegyzőjüknek a körtvé- 
lyesi birtokot, melyet a káptalan többé nem kapha
tott vissza.“)

A préposttal ezen évben nem találkozunk, mert 
még ápril 30-án is midőn Késmárk a hűségi esküt 
letette Rueber örököseinek és Tökölyi Sebestyén zá
logos birtokosnak, csak Váraljai János préposti helynök 
s Kremniczer Szaniszló, nem pedig a prépost intézi el 
az egész ügyet.8)

Az 1584-i esztendőben, mely Bornemisza prépost 
elhalálozási éve volt, csak ritkán találkozunk vele. Leg
először midőn az Úrtest kápolnájának fekvő birtokait 
1500 aranyforintért Magócsy Endrének elzálogosítja, 
kitől későbben Pethe László magához váltotta.4) Későb
ben, mint hallottuk, az új naptár érdekében intézkedik. 
Utóljára pedig augusztus 17-én (ó naptár szerint) említ- 
tettik, midőn ugyanis Thurzó Szaniszló gróf és Polyánkay 
Anna (férjezett Zedlniczky grófné) között határkérdést 
kellett volna elintéznie, de itthon nem lévén, helyet- *)

*) Beszterczeb. városi levélt. Régi könyv jegyzetei között, mely kézirat
ban az első ismeretes egyházi onyakönyvel is találtuk. Ha nem csalódunk 
1593-ból való.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 8, fasc. 4, nro. 12. -— Mint feljebb mu
tattuk, csaláson alapúit az egész, mert sem a káptalan, sem pedig a prépost, 
nem tudott az egészről semmit.

*) Prot. 1583, föl. 15, a — 18, a. Érdekes azon esküminta a későbbi 
forradalmak megítélésére. Rueber gyermekeinek tutoroként szerepel Magn. 
Dnus Joannas Bartholomew a Kolonych. fII». föl. 244, b. és 245, a., b.) Ka- 
tholikusok is voltak azok későbben.

4) Szép. kápt. levélt. Serin. 2, fasc. 5, nro 8.
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tesei az Ő beleegyező akaratával, végrehajtották az 
egészet.1)

Evvel megszűnik Bornemisza Gergely működése, 
mert 1584. deczember 16-án (új naptár szerint) már 
nincs az élők között. Mivel november 30-án a szék
pénzt még az ő nevében szedik be hivatalnokai, de
czember első napjaiban kellett tehát e világi élet zaját 
elhagynia.2)

Leszállt Gergelytyel olyan prépost, ki ugyan 
fényes tehetségekkel kellett, hogy bírjon, mivel külön
ben annyi sok országos ügyben fel nem használhat
ták volna, ki e mellett rendkívül szerencsés is volt, 
mert a királyok kegye folytán igen sok birtokot (Létonkő, 
Veres klastrom, Jászó) képes volt kezében egyesíteni, 
ki azonban mind a mellett az akkori nagy idők ma
gaslatán nem állott, mert sem hatalmát, sem észbeli 
tehetségeit nem tudta eredményesen felhasználni, sőt 
birtokait olyan rosszul kezelte, hogy a prépostságot 
és a káptalant legnagyobb szegénységben hagyta. Alig 
záródott le a szeme, s már megjelentek a zálogos birto
kosok a káptalan előtt és arra szólítják fel, hogy váltsa 
ki Zsebes nevű birtokát, melyet Bornemisza 2000 írtért 
nekik adott volt.3) A többi zálogos nem is jelentke
zett, mert az elszegényedett káptalan úgy sem tudta 
volna a birtokokat kiszabadítani. *)

’) Prot. 1583, föl. 145, a; 1 4 6 —148,»; 150, a. E prépostra vonat
kozó iratok ^feltalálhatók lesznek még a jászói konventben hol annyiszor tar
tózkodott.

*) Liber Apoch. ad 1584. Wagner, III. 91 hibásan mondja, hogy 1583. 
végén (sub finem Anni 1583. halt meg. Lehet egyébiránt, hogy a 83 csak saj
tóhiba, mert II. 268 sub. a) maga is azt mondja, hogy a prépost 1584-ben 
meghalt.

3) Prot. 1583, föl. 159, a., hol Bárczay Ferencz, Szaniszló és Syghér 
Dorottya ha deczember 15-én kéri a zálogbirtok visszaváltására a káptalant
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Szóküresedóe. Gergely prépost halála után három 
évig (1585—1587.) üresen maradt a préposti szék· 
Esztergomban nem volt érsek és Rudolf király udva
rában, úgy látszik, szintén nem volt pap, kinek figyelme 
a szepesi prépostságra irányúit volna. A káptalan 
tehát megválasztotta Váraljai (másképen: Skovranko) 
János olvasó kanonokot káptalani helynöknek, ki az üre
sedés ideje alatt tehetsége szerint vezette a prépost- 
sági ügyeket. Ezen Váraljai János csak röviddel azelőtt, 
talán nejének halála után lett pap, mert pár év múlva 
elhalálozván, János nevű kiskorú fiát hagyta hátra, ki 
törvényesnek mondatik az okmányokban.1) Nagy te
kintélynek örvendhetett ezen János a világi emberek 
előtt is, mert fiának első védőjévé és végrendeletének 
végrehajtójává Görgey Kristófot tette volt, kinek köz
beni elhalálozása után, megint három nemes vállalta 
el a gyermek feletti gondoskodást.

Thurzó Elek, szepesi kamarai elnökkel és új vár
gróffal is nagy barátságban élt ezen idő alatt a káp
talan, mert 1586-ban közülük nevezett ki ketőtt pro- 
kurátornak.2)

A prépostság jövedelmét is mint kamarai elnök 
szedette be, mert a székpénzről kiállított nyugtákon 
Somogyi Simon a prépostsági épület udvarbírája mint 
a király által kinevezett hivatalnok és a kamarának *)

*) Prot. 1596, föl. 22, a, b, hol ezen gyermek tutorai gyanánt Torna- 
sovszky Márton, Jászay Tamás és Kolacskoy Szaniszló szerepelnek, cf. föl. 
124, a, b, hol ez áll: ,  filius Rudi quondam Joannis Varaliensis olim Vicarii 
et Canonici Nostri, ex Nobili quondam Domina Anna Gombos consorte sua, 
ante assumptos Sacros ordines Legitime .

*) Elek 1584-i aug. 17-én ( 6naptár szerint) vette át Szaniszló testvéré
től a szepesi főispánságot. (Prot. 1586, föl. 21, a) és föl. 112, a, hol proku- 
rátört nevez.
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meghatalmazottja szerepel.1) 1587-ben pedig meghagyta 
a szepesi kamarának Ernő főherczeg, Rudolf királynak 
helyettese, hogy a prépostsági jövedelmét a káptalan
nak adja ki.2)

János káptalani helynök elintézte ugyan az új 
vallásu lelkészek ügyeit, de . azoknak vallási vagy er
kölcsi életére hatni nem tudott, miért is a régi vallás 
befolyása olyannyira csökkent ezen három esztendő 
alatt, hogy a következő prépostot inkább ellenségük
nek mint egyházi fejőknek tekintették a lelkészek. 
Viszont pedig a prédikátorok tekintélye is annyira 
sülyedett különösen az urak előtt, hogy házassági 
írigyőket sem kötötték többé a prédikátorok jelenlé
tében, hanem csak világi tanúk előtt.

Legelőször találjuk János helynököt a lelkészek 
érdekében működni, midőn Dianiska János csorbái 
prédikátor dézsmaügyét annak földes urával szemben 
felkarolja.3)

Máskor megint a vázseczi prédikátor közben járá
sára elintézi a kubachi lelkész és annak tanítója kö
zött a régi perpatvart, mi alatt a lelkész Tökölyi 
Sebestyén által becsukatta Remeny Mátyás tanítót s 
33 frtnyi fizetésétől is megfosztatta.4)

Hogy a prédikátorok tekintélye nagyon sülyedett, 
és az urak kötendő házasságoknál azokat nélkülözhe- 
tőknek tartották, mutatja egy 1600-iki példa, midőn *)

‘) Lib. Apoch. ad Annos, 1585 és 86. Az 1587-i nyugtán Meczen· 
zéffy András szerepel mint beszedő. Wagner, III, 92 téved tehát, midőn a 
jövedelem beszedését Elek gróf kapzsiságára vezeti vissza. Nem tudta, hogy 
Elek kamarai elnök volt. Ezen Thurző alatt jött létre a megyének mai pecsétje 
is (Wagner, III, 227.).

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 1, fase. 1 nro 36.
») Prot. 1583, föl. 307, a
«) Prot. 1586, föl. 53, b.
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Soldos János egyenesen azt vallja, hogy házasságra 
lépett >authoritate certorum proborum et Nobilium 
virorum« azaz: bizonyos számú derék, nemes férfiú 
tekintélye mellett és templomról vagy prédikátorról 
egyáltalában nem tesz említést.1)

Jus primae noctis. Még érdekesebb dolog tör
tént e tekintetben a Bocskay-családban. Érdekes kü
lönösen azért, mivel e házasságban a prédikátor helyett 
az elavúlt ju s primae noctis (az első éjjel joga) kezd 
szerepelni és avval tartatik befejezettnek a házasság. 
Palocsay GyÖrgyu gyanis első nejének (Büdy-Oláh leány) 
elhalta után házasságra készült lépni az elhalt Bocskay 
Györgynek Krisztina nevű leányával. Mivel 1585-ben 
mindenfelé nagy döghalál és éhség uralkodott, nem 
ment személyesen Szatmár megyébe, hanem Kapy 
Andrást és Kellemessy Mihályt küldötte oda, kik meg
bízottjaiként az ő nevében kössék meg a házasságot, 
ő pedig megígérte, hogy jövő év (1586.) február 23-án 
(új naptár szerint) megjelenik majd a Bocskayak Kap- 
lany (ma: Kaplony, Szatmár megyében) nevű birtokán, 
hogy ottan tartsa meg menyasszonyával első éjjelét. 
Bocskay István, az arának nagybátyja azonban csak 
olyan föltétel alatt egyezik bele Palocsay kívánságába, 
hogyha ez nem fogja magáénak követelni Kaplonyt 
azon a czímen, hogy ottan töltötte házasságának első 
éjjelét. Palocsay 1585-i deczember 20-án csakugyan kije
lentette, hogy a Kaplonyban befejezendő házasság czí- 
mén soha sem fogja ezen birtokot magáénak tekinteni.* *))

‘) Prot. 1596, föl. 290, a, b: feria 6. pat Octavam Corporis xti (ju
nius 9-én).

*) Prot. 1583, föl. 287, a. Ezen okiratbél rendkívül sokat tanulunk. 
Megtanuljuk 1. azt, hogy mindazon magyar írók és tudósok, k ik aju s primae- 
noctis-sal erkölcstelenségi fogalmat kötnek össze, nagyon tévednek, mert a jus 
primae noctis nem adott a földes úrnak — mint még tankönyvben is hirdetik
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Hasonló esetre bukkannuk nehány évvel későbben 
még jobbágyi családnál is. Dezsőfíy Ferencznek job
bágyasszonya ugyanis férjhez ment, mire a földesúr 
nyomban kikergeti a hajlékból, nehogy nászéjjelét ott 
tartván, a birtokot magáénak követelhesse.1)

Míg a prédikátorok heves vitázásai a családok
ban a vallási közönyt nevelték és a vallás tekinté
lyét aláásták, addig más családoknál épen ez volt ok 
arra, hogy régi vallás határozottabb gyakorlatára tér
jenek. Találjuk azt különösen két nagynevű családnál. 
Az első a híres Balassa Bálint, liptóujvári földesúr és 
Dobó Krisztina nevű neje, kik határozottan a régi 
vallás mellett nyilatkoztak.

Bálintot ugyanis V. Sixtus pápa előtt avval vá
dolták volt, hogy fiát török módra körülmetéltette és 
Musztaphának elnevezte. Rómában lévő ügynöke értesí
tette őt e vádról, mire Bálint 1586-i julius 28-án két 
kanonokot kért magához, hogy azok előtt tisztázhassa 
magát. Megjelentek Újvárt Odolinszky Miklós és Ro
már György, kik előtt Balassa kijelenti, hogy úgy ő 
mint neje is kath. vallásban születtek és nevelkedtek, 
s ahhoz hívek akarnak maradni mindenkoron. Aztán le-

— jogot arra, hogy jobbágyának nejét megbecsteleníthesse, hanem adott neki 
Jogot azon birtokra, hol saját törvényes arájával töltötte nászéjjelét. Volt ez 
tehát nem erkölcstelenség!, hanem tisztán birtokszerzési czím. Megtantíljuk 
2. azt, hogy a középkorban, hol mindenki az egyház papja előtt kötötte a há
zasságot, eme régi pogány német jogezím egészen elveszett és elaviilt és újra 
feléledt a XVI. század második felében épen akkor, midőn kath. pap már 
ritkán találkozott, a prédikátorok tekintélye pedig vallási veszekedéseik követ
keztében a világiak előtt majdnem tönkre ment. Érdekes, hogy Bocskay István 
védi az ilyen okirattal családjának birtokát.

’) Prot. 1596, föl. 371, b — 375, b., hol Dezsőfly egyenesen azt mondja 
ne ibi pernoctant et Matrimonium consumant, minek következtében jogot sze. 
reznének a birtokra. Látszik ebből is, hogy a jus primae noctis birtok szerzési 
czím volt.
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teszik a trienti zsinat hitvallását1) és elmondják, hogy 
fiók János névre van keresztelve, tehát keresztény és 
török, mire a keresztszülők ünnepélyes esküt is tesz
nek. Azok után a kanonokok szemök látásával is kény
telenek voltak meggyőződést szerezni arról, hogy a 
gyermek minden tagja ép és sértetlen, hogy ők is 
eskü alatt képesek legyenek bizonyságot tenni arról, 
hogy a gyermek nem volt sohasem török.8)

Balassa ezen eljárással a pápát tökéletesen meg
nyugtatta, hogy azonban a régi valláshoz való hívsé- 
gének még nagyobb jelét is adja, a következő (1587.) 
évnek zöld csütörtökén (márczius 26-án) újra magához 
kérette a két kanonokot, kik előtt aztán egész háza 
népével egyetemben kath. módon meggyónt és meg
áldozott.8) Sőt még nagyobbra is határozta el magát, 
midőn a vychodnai és hybbei prédikátoroknak meghagyta, 
hogy távozzanak községükből. Kímélettel járt el ve
lők, a mennyiben nem kergette el őket rögtön, mint 
Thurzó és Paczolth tették volt egykoron a müllen- 
bachi kath. pappal, hanem sz. György napjáig időt 
engedett nekik dolgaik rendbe hozására és más állo
más keresésére.

A második, ki a régi valláshoz való tartozását 
nyíltan kimondotta, Janus osztrogi herczeg volt. Ez el
vette volt Serédy Zsuzsannát, kivel a nagy terjedelmű 
makoviczei (Zboró, Sárosban) uradalmat is elnyerte. 
Megjelenik 1586-i augusztus 13-án a káptalan előtt és ki- * *)

*) Ebből látjuk, hogy a trienti zsinat a prépostság területén (tehát az 
érsekség területén is) ki volt hirdetve, mert különben nem annak hitvallását 
tették volna a kanonokok Balassa elébe. Fontos jogi tény ez a házasság te
kintetében, mely ezentúl csak akkor volt érvényes, hogyha zsinati alakban 
(pap és legalább két tanú előtt) jött létre.

*) Prot. 1586, föl. 139, a — 140, b.
») Ib. föl. 189, a.
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jelenti, hogy birtokában csakis kath. papokat fog tar
tani és a dézsmát azoknak kiszolgáltatni. Ha pedig 
utódjai e határozatot megsértenék és szakadár tanítót 
alkalmazni merészelnének, a szepesi prépostnak joga 
leend az ilyent nyomban elkergetni s kath. papot állí
tani helyébe.1)

Saját ügyében a káptalant három esztendő alatt 
csak egyszer látjuk működni és akkor is szegénységé
ről kénytelen tanúságot tenni. 1587-i május 5-én ugyanis 
égető szükségleteinek fedezésére Tomkó Kristóftól fel
vesz 80 forintot és míg a kölcsönt vissza nem fizeti, 
átadja ennek a káptalanban lévő korcsmáját. Tartozik 
azonban Tomkó saját lován elvinni minden évben a 
káptalani dékánust a hernádpetri szüretre. Ha pedig 
a kanonoknak az ilyen alkalmatossággal elmennie nem 
volna kedve, akkor Tomkó tartozik a szüretről két 
hordó bort elhozni. Hogy pedig a korcsmában lőcsei 
sört mérnie szabad legyen, 2 frtot fizet évenként.2)

Pethe Márton prépost. A préposti széküresedés 
alatt Nagyszombathy Gergely káptalani jegyző befo
lyása olyan nagy volt, hogy már nem is törődött na
gyon a káptalannal, hanem saját maga kényekedve 
szerint intézett el mindent, sőt ha nemes ember hiva
talos dologban a káptalan mint hiteles hely elébe jött, 
nem az olvasó kanonokhoz küldötte, hanem saját Ber- 
zeviczy Dorottya nevű nejét bízta meg avval, hogy a *)

*) Ib. föl. 147, b. A következő évben a birtok nagy részét elzálogo
sítják Kellemessy Mihálynak, ki azt nemsokára tovább adja Rákóczy Zsigmond 
(másképen: Rakolczy) egri kapitánynak (föl. 223, a, b, és 238, b). 1589-ben 
pedig eladja János (Tarnov ara) az egész zborói uradalmat e Rákóczy Zsigmond- 
nak. (Prot. 1588, föl. 206, b,), de a kegyűri jogot megtartja magának. így ju
tott a Rákóczycsalád Zboróra; kinek Janus herczeg későbben a kegyűri jogot 
is átengedte.

*) Prot. 1586. föl. 198, a.
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kifogásokat stb. feljegyezze.1) E rendetlenség és Ger
gely jegyzőnek nagy barátsága támasztotta úgy látszik 
Thurzó Elekben ama vágyat, hogy Zápolya módjára 
a szepesi prépostság fölötti kegyuraságot megnyerje 
s azzal a prépost választási jogot is maga kezébe 
kaphassa. Czélját igy érheti el, ha a káptalant is, mely 
egyedül képviselte még a Szepességen a régi vallást, 
az újnak embereivel egészíti ki majd lassankint. Ezt 
elérendő Ernő főherczeget vélte eszközül felhasználhatni, 
talán azért mert annál tartózkodott az árvái Thurzó 
György (a későbbi nádor) mint étekfogó-mester, ki 
tehát a családnak hasznára lehetett a főherczegnél.2) 
Tervének kivételével azonban elkésett, mert közben 
Rudolf király maga nevezett ki prépostot a Szepes- 
ségre. Thurzó Elek azonban mégis kifogást tett a 
jászéi konvent előtt minden ilyen kinevezés ellen, mert 
azt mondja, Zápolyának joga volt prépostot kinevezni; 
az első Thurzó Elek azért, midőn Ferdinánd királytól 
a szepesi grófsággal, megkapta egyszersmind a pré- 
postságra való kinevezési jogot is, sőt Bornemisza pré
post halála után el is foglalta volna ő a prépostságot, 
csakhogy az ő Felsége által oda rendelt hivatalnokkal 
és a katonai őrséggel nem látta tanácsosnak háborút 
kezdeni, hanem inkább Ernő főherczegnek írt, hogy 
az szerezze meg neki a prépostságot.3) Ernő főherczeg
nek ugyan sokszor könyörgött ő, sőt a megyét is rá- 
vítte, hogy írást adjon e tekintetben a főherczeghez,

‘) ld. föl. 17ü,a, hol Gombos nevű nemessel tesznek ilyent.
*) lb. föl. 170, a, b: Georgius Thurzó Dapifer (étekfogó) Ducis Ernesti. 
3) Wagner, I. 384 sequ., hol Eleknek eme részint körmönfont hazug

sággal részint egyiigyüséggel telt okmánya olvasható, mert hazugság az, hogy 
a Thurzók valaha a prépostsággal rendelkeztek volna, egyíigyüség pedig az, 
hogy bevallja, hogy a király által ide rendelt őrséggel megverekedni nem látta 
lanáesosnak.
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melyben azzal ajánlják a főherczegnek Tliurzó Elek 
ügyét, hogy boldogult Bornemisza prépost a Thurzó- 
kat ismerte el a prépostság törvényes urainak.1) De 
mint Eleknek, mint a megyének alattomos ügyekezete 
kárba veszett, mert daczára annak, hogy mint tudjuk 
Ernő főherczeg Rudolf királynak ellenlábasa volt, még 
sem mert a király jogához nyúlni, hanem Eleknek is 
csak azt írta, hogy állítólagos jogát bizonyítsa be a 
király előtt. A király pedig épen 1587. augusztus 
13-án olyan prépostot adott a káptalannak, kihez fog
ható kevés ült e préposti széken. Volt az hetyési 
Pethe Márton (1587— 1605-ig) váczi püspök, ki mint 
az udvari tanács nagy befolyású tagja, eddig legna
gyobb részt a király oldala mellett tartózkodott.* 2)

Imre nevű atyja 1574-ben Radeczius István ki
rályi helytartónak itélő-mestere (prothonotarius) volt.3) 
Sokszor bejárta a Prága és Eperjes közötti utat, mert 
a 17. vármegye feletti bíráskodás akkor Eperjesen tör
tént a hol a királyi helytartónak s ítélő-mesterének is 
e miatt sok dolga akadt. Anyja, ki mint özvegy, fiával 
jött a Szepességre Oltárcsy Anna nevén ismeretes.4)

Pethe Márton 1554-ben született Vasmegyében. 
Testvérei közül az itteni okiratokban, csakis László 
szerepel mint tornai főispán, kinek Anna nevű leánya 
Rákóczy Pál sárosi főispán és királyi udvarbíró neje volt.5)

‘) Ib. föl. 387.
*) Rudolf király idejében.
*) Prot. 1576, föl. 139. egyebek között ez áll: Egregius Magister Eme· 

ricus Pethe de Hethes. Más helyen megint de Hethees áll, miből világos, hogy 
hetyésinek kell olvasnunk.

4) Prot. 1588, föl. 214. a, hol ezen Anna a vasmegyei harasztiban lévő 
házát évenkinti 25 írtért bérbe adja.

a) Rákóczy-Pethe Anna megvan örökítve a vörös klastrom külső falán, 
hol azt olvassuk, hogy Anna Pethe de Het, Rákóczy Pál özvegye, erigi curatis 
γ. M aji i6 j7 ·

Szép. Tort. Társ. mill, kiailv. IV. köt. 20
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Márton a papi pályára lépett, hol atyjának befo
lyása következtében nyitva állott előtte az egyházi 
méltóságokra való út. Kiképeztetését aligha nem a 
jezsuiták akkor már híres iskoláiban nyerhette, mert 
élte végéig legszorosabb összeköttetésben maradt velők. 
Rendkívül eszes és e mellett nagyon erélyes ember 
volt, ki tehetségeit kizárólag hazájának és vallásának 
szentelé. Befolyásának köszönhető, hogy a nagy urak 
családjaiban ismét emelkedett a régi vallás iránti tisz
telet és érdeklődés, ő  egyengette Pázmánynak az utat 
a nagy urak szívéhez, miért is emez egyik könyvének 
ajánló levelében egyenesen Pethe Mártonnak tulajdo
nítja azt, hogy az urak között a kath. vallás iránti 
szeretet újra-föléledett.1) Az új vallásuak azonban épen 
azért nem egy ádáz czímmel illeték őt.2 *)

A király 1587-i aug. 13-án váradi püspöknek, 
jászói meg szepesi prépostnak nevezte ki, és ő a kö
vetkező esztendő február 1-én jelenik meg legelőször a 
Szepességen, hol őt ugyanaznap Lőcsén üdvözlik a 
XXIV. testvéridet lelkészei.8)

Lőcséről a káptalannak vette útját, hol az tűnt 
fel előtte, hogy a káptalan és temploma minden kör
fal hiányában szabadon áll, a préposti lakot pedig el
hanyagolt és dülledező állapotban találta.4 * * *) Gondját 
mind kettőre fordította és a préposti lakot helyre

‘) Pázmány Péter Összes munkái, magyar sorozat, Budapest, 1894. I.
köt. föl. 381. sequ. Az említett könyv Gráczban 1605-ben jelent meg.

*) A lőcsei krónika ad Annue 1603 és 1604 azt mondja róla: welcher
ein Legat des leidigen Teufels war =  ki az ördög személyes követje volt. És
midőn Bocskay elől menekülni kényszerűit, azt teszi hozzá: hat er . . .  . mit
seinem Geschmeisz aus dem Land das refugium geben.

8) Moler. fol. 660: pridie purificationis Mariae, írják, hogy Lőcsére 
érkezett.

4) A káptalan tehát 1209—1598-ig körfal nélkül volt.
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állíttatták a káptalani templom nyugati oldalán pedig 
a máig is álló védfalat emeltette (1598-ban) és nem
sokára a káptalan is a mai körfallal be lett kerítve.1)

A prépostság jövedelmét az 1588-i évben a sze
pesi kamara szedte még, s csak 1589-ben találjuk a 
székpénzről kiállított nyugtákon Pethe prépostnak 
aláírását.8)

A káptalanban azonban hamarább találjuk Már
tonnak nyomát, mert már 1588-ban nevezik ki mago
kat a káptalannal kölcsönösen prokurátoroknak.* * 3)

Bornemiszának sikerült volt még a tornai főespe- 
rességet is megtartania, de Pethe alatt már az esz
tergomi zöld virány (de viridi campo) prépostja szedi 
a székpénzt Olaszitól kezdve egészen a Cserehátig, 
mert alig egy év múlva (1589-ben) Gerdák Márk esz
tergomi kanonok alkuszik Schnell Tamás olaszi pré
dikátorral a több esztendő óta hátra maradott szék
pénz iránt.4 * * *)

Ugyanazon esztendőben eltűnt a Szepességről a 
híres Laszky családnak utolsó nyoma is, mert Adal
bert eladja Palocsay Györgynek a nedeczi várat mind 
azon tartozékaival, melyek a Magurában léteztek, s 
avval megszűnt magyar földes úrnak lenni. A nagy 
Laszky vagyon feloszlott. Késmárk Rueber örökösei 
után Tökölyi Sebestyénné lett, ki nemsokára Schav-

*) Ama körfalat, mint feljebb említettük, részint a jezsuiták, részint 
Vesselényi Anna grófnő emelte későbben.

*) Lib. Apocb. ad Ann. 1589. A szepesi kamarának Thurző Elek után 
elnöke volt Melith István de Bryber (cf. Prot. 1588, föl. 296, b.)

») Prot. 1588, föl. 188, a.

4) Prot. 1588, fői. 207, b, hol az olaszi lelkész azt ígéri, hogy jövő
ben évenként vagy 10 aranyat, vagy pedig 15 magyar forintot fizet majd
székpénz czfmén.

20*



nikot is megszerezte, Nedecz pedig az egész nyugati 
Magurával a Palocsaiak birtokába jutott.5)

A prépost ugyanazon évnek márczius 1-én Jászón 
tartózkodik, honnan Almássy Pál esztergomi kanonok 
kérelmére ennek (almási) családját a jobbágyi köte
lékből felszabadítja.6)

Alig ismerkedett meg az itteni visszonyokkal, 
máris igyekezett úgy a préposti birtokokra mint pe
dig a vallási viszonyokra figyelmét fordítani. Nagyobb 
sikerrel járt azonban el a birtokok visszaszerzésében, 
mint a vallási dolgok rendezésében. Legelőször alku
dozásokba bocsátkozott Lőcsével, és már 1590-i julius 
2-án vissza szerezte a létonkői uradalmat. Meglepte 
ez Thurzó Elek grófot, ki maga áhítozott volt az em
lített birtokra, miért is Ravasz Ferencz nevű titkára 
által fenti napon ünnepélyes óvást emelt a káptalan 
előtt Pethe prépost ellen, mivel mint szomszédnak 
neki lett volt joga a birtokot visszaváltani, nem pedig 
a váradi püspöknek.1) Nem mondja a gróf, hogy Pethe * 8

— 308 —

·) lb. föl. 2 5 9 — 260, a. Előfordul az okmányban: Fridman, Mátyás
falu, Tribs, Jurgov, Krompach, Felső-Lápos egy része, Falstin, Durstin, Foly- 
várk, Zsdjár; azután egyebek között: Tokarnya, Jezerszko, Javorinky, Kuper- 
schachty. Ribistav, Okoloribniego stavu, Oszturnya stb.

*) Ib. föl. 305, a, b. E kanonok későbben váczi püspök lett, családjá
nak egyik része pedig a gróf Almássynak nevén ma is virul, másik része itt
hon maradott s mint egyszerű nemes szerepel ezentúl Szepesmegye történeté
ben. Eredeti neve Kukoly volt. Nemességre emelte őket Rudolf 1593. jul. 
19. (cf. Prot. 1667, föl. 193, a — 195. a).

8) Prot. 1588, föl. 285, b. Sajátságos, hogy a Lőcse városi levéltárban, 
hol Serin. 6, fasc. 65 nro 19 alatt Pethe prépostnak levelei előfordulnak, még 
azok éveit sem helyesbbítette az új rendezés, hanem még most is a régi hibá
val hagyta meg 1679. és 1590. között, holott Pethe 1579-ben még messze 
volt. Szintoly hibával találkozunk Serin. 6, fasc. 13. alatt, hol Nagyszombathy 
György (Gergely) káptalani jegyző leveleiről az mondatik, hogy 1529. és 

1600. között keltek. E Gergelyről szóltunk Bornemisza prépost alatt. 1592-ben 
már megyei alispán volt, káptalani jegyző pedig németlipcsei Bergher Balás 
(cf. Prot. 1624, Index II, föl. 80. b -  81. a )
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mint az elzálogosító Bornemisza prépost utódja saját 
préposti birtokait váltotta ki Lőcse városától.

Ezen időben folytak a legnagyobb harczok az 
orthodox lutheránusok és azon prédikátorok között, 
kik szabadabban gondolkoztak, s kik közé különösen a 
késmárki és márkusfalvi lelkészek tartoztak,1) azért 
elérkezettnek is hitte a prépost az időt, hogy a pré
dikátorok vallási lelkületére némi nyomást gyakoroljon. 
Elhivatta tehát 1590-i november 17-ére a XXIV. test
véridet lelkészeit a káptalanba és a templomba vitte 
őket, hol a nagyolvasottságú s rendkívüli eszes Mu- 
chovszky Máté kanonok által fényes szónoklatot tar
tatott a vallásnak vitás kérdéseiről. E szónoklat csak 
azt eredmény ezé, hogy a prédikátorok a vitás czik- 
kelyek megbeszélése helyett Muchovszkyt ezentúl gyű
löletük tárgyává tették, miről még akkor sem tettek 
le, midőn pár évvel reá némi dologban hozzájok ha
sonló Ion, s szintén megnősült. Zokon vették tőle, 
hogy szónoklatában Luther és Kálvin tanát csak ötödik 
evangéliumnak nevezé.2) Jobban tetszett nekik Pethe 
prépost, ki a templom után magán beszédében azt 
mondotta, hogy csak maradjanak az augsburgi vallás
forma mellett, nem azért mintha helyeselné, hanem 
inkább azért, mert mást befogadni nem akarnak és 
nem tudnak.8)

Papok gyermekei törvényesek. Az itt említett 
kanonok, kinek latin versei a káptalani jegyzőkönyvek

*) Rath György, gradeczi Horváth Gergely és Lám Sebestyén hitvitája 
Budapest, 1894, hol nagyon bőven iratnak le ama vallási vitatkozások és hol 
a hitvitázók folyton személyes támadásokkal illetik egymást.

*) A négy szentírási evangéliumon kívül t. i. ötödiknek mondotta az áj 
tanítást.

*) Moler., föl. 669, a 6. sorban: ,N on quidem (dicebat) quodeam probam
[ügy!], sed quia aliam amplecti non vultis nec potestis.* *
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majdnem minden oldalán olvashatók, későbben dr. 
Matthaeus Alphonsi neve alatt mint podolini plébános 
szerepel, hol 1618-ban meghalt. Híre épen az új vallásu 
prédikátorok támadásai következtében az egész ország
ban, sőt egészen Rómáig elterjedett, honnan 1601-i 
február 25-én azt Írja bizonyos magyar tanuló, hogy 
hallotta, miszerint az erdélyiek hajlandók volnának Miksa 
főherczeget fejedelemnek elösmerni, ha nem hozná ma
gával Napragyit, az erdélyi püspököt, vagy pedig P. 
Alphonsust.1) E kanonok életéből látjuk, hogy milyen 
engedékeny volt a római sz. szék azon papokkal szem
ben, kik nem szakadtak el a kath. vallástól. 1596-ban 
Podolinban lett plébános, hol 1597-i szeptember 14-én 
már Regina nevű nejének bizonyos birtokot a város 
által átirat.2) Megnősült tehát, de nem szakadott el 
a régi vallástól, hanem katholikusnak maradott mind- 
végig, sőt a községet is azon értelemben vezette, miért 
is megtörtént vele azon rendkívüli eset, hogy mint 
VIII. Kelemen pápa mint pedig III. Zsigmond lengyel 
király gyermekeit törvényesítették s örökképeseknek 
nyilvánították.3)

Pethe prépostnak jó akarata tehát kárba veszett, 
miből láthatta, hogy vallási téren a prédikátorok lel-

*) Knauz, a pozsonyi káptalan kéziratai, föl. 321 nro 242. — Egy po
dolini okmányban ezen pap maga: Mathias Alphonsusnak írja magát alá.

*) Podolin városi jegyzőkönyv de Anno 1540, föl. 361, a, sequ., és 
föl. 380, b. — Az itt idézett okiratok azon benyomást teszik az olvasóra, 
mintha a város kényszerítette volna Muczhovszkyt arra, hogy megnősüljön. 
Felvilágosítást csakis a gallicziai novytargi város jegyzőkönyvei adhatnának, 
mert azokra hivatkozik Muchovszky.

*) Ib. de Anno 1603— 1651, föl. 60, b, hol ezen szerfelett érdekes és 
a nagy franczia forradalom előtt hallatlan okirat 1614-i októb. 29-ről szóló 
kellettel áll s egyebek között a következő lengyel szavakat tartalmazza: »dzieci
..........  ktorym od Swientego Oyca Papieza Clementa Octavo y od Jo Kro*
lowszky Mosczy Zigmuntha 3. krolia Polskiego Legitimovani y porzondnymy 
. . . Uczynieni som.*
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kületére egyáltalában hatni nem lehet, mert daczára 
annak, hogy majdnem egyikök sem tudta mi legyen 
tulajdonképen az ő vallása, a régi vallás elleni gyűlölet 
olyan mélyen fészkelt szívökben, hogy azt sem szóval» 
sem az irántuk mutatott szívélyességgel kiirtani onnan 
nem lehetett. Megelégedett tehát a jövőben, hogy a 
tőlük kijáró székpénzt felvétesse hivatalnokaival, míg 
ő maga talán sohasem vagy igen ritkán ereszkedett 
velők beszédbe.

Nagy elfoglaltsága talán nem is engedett neki 
időt, hogy velők sokat érintkezhessék. A töröktől 
mindenfelé fenyegető veszély máshová irányította 
figyelmét.1) Már az előbbi években visszaváltotta a 
Bornemisza által elzálogosított jászói birtokok egy ré
szét, 1591-ben pedig arra határozta el magát, hogy 
a jászói prépostsági épületet ágyúkkal ellátja, mivel, 
úgymond, a törökök közelvolta miatt véghelylyé lett. 
Julius 18-án Jászóra kéret azért két szepesi kanonokot, 
hogy azokkal a felszereléshez szükséges pénzről in
tézkedjék. Miután a magáét a javadalmak kiváltására 
fordította volt, nem maradt egyéb hátra, minthogy a 
véghely megerősítésére újra kölcsönt vegyen fel. Sike
rült is, hogy Pernauer Mihály a királyi hadak fizető 
mesterétől a Super-Apáthy jószágra 1100 frtot vett 
fel.2) Ezen pénzzel a jászói házat valóban kis várdává 
alakította, mely sok éven át Pethe László nevű öcs- 
csének lakhelyül szolgált. De másképen is gondozta 
Pethe prépost a jászói birtokokat, úgy hogy nehány *)

*) Timon, Epitome, föl. 234, épen 1591-ben határozza el a szultán a 
király elleni új hadat.

») Prot. 1588, föl. 328, a -  329, b., és Prot. 1624, Index II, föl. 290, a, b., 
hol Pernauer özvegye visszaereszti ama birtokot, melyet aztán prépost és káp
talan ugyanazon áron tovább ad Horváih Lászlónak (János prépost fiának).
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évvél halála után is csak jót'tudtak mondani róla az 
ottani alattvalók. Alsó-Meczenzéfen pl. a sz. Mártonról 
nevezett új utcza neki köszönheti létét. A Súgó völgy
ben malmot emelt, két vashámort alapított, a város
ban három kőre járó malmot létesített és a város 
felett lévő üveghuttát is ő teremtette.1)

Felismerte Nagyszombathy Gergely káptalani 
jegyző végzetes működését s elmozdította hivatalától.2! 
Utódja talán épen Pethe közbenjárására az 1592-i junius 
24-én Szepesváralján tartózkodó Fejérkövy István nyitrai 
püspök s királyi helytartótól egész Laczkova községet 
nyerte adományba, s ily módon egyszerre többet szer
zett mint Nagyszombathy sok évi fondorkodásai által.3)

Ugyanazon (1592.) évben Rudolf király I. Mátyás 
szellemében eljárván szeptember 18-án elrendelte, hogy 
a püspökök s egyházi elöljárók az alájok rendelt tem
plomokban és plébániákban egyházlátogást végezzenek. 
Régen volt, midőn a szepesi prépost is plébániáról 
plébániára járt, hogy az isteni tisztelet mikénti vége- 
zéséről, az egyházi tárgyak állapotáról és a papok 
életéről személyesen meggyőződjék s a hol kell üdvös 
intézkedéseket tegyen. Horváth, Bornemisza prépostok, 
mint tudjuk, csak akkor fenyegetőztek avval, hogyha 
mint Horváth pénzt akartak kicsikarni a papoktól, 
vagy mint Bornemisza hatalmukat kimutatni, ámbár 
az egyházlátogatás komoly megtartása sohasem volt 
szándékuk, holott ezen látogatás azon válságos idők- *)

*) Prot. 1611, föl. 62, b, — 90, b, sequ., hol hosszú tanííkeresetek 
találhatók ezen ügyekről.

*) Prot. 1624, Index ΙΓ. föl. a, b., hol Gergely 1592-i jannár 22-én 
már megyei alispán.

e) Prot. 1624, Index ΙΓ. föl. 80, b. Ezen Bergher egy esztendő múlva 
már podolini jegyző. (1b. föl. 227, b.)
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ben, midőn mint Bornemisza idejében a községek a 
papok választásában tanácsadó nélkül, és sokszor a 
legromlottabb pap martalékai voltak, a felügyelet nem 
egy községet felvilágosított, megmentett és a régi val
lásnak megtarthatott volna. Ennek elhanyagolása pedig 
megszakította ama szorosabb kapcsot, mely évszáza
dokon át a prépost s papjai között létezett, és a 
prépostot úgy tüntette fel, mint a ki csak a székpénz 
szedésére joggal rendelkeznék, a templom és papi élet 
felülbírálatával pedig nem gondol. Így történhetett, 
hogy a községek magok sem tudták, ki legyen egyházi 
elöljárójuk, a prédikátorok leggyengébje pedig szintén 
azt képzelte, hogy ő a pápa Isten házában s rajta 
kívül csakis Isten parancsolhat még. Hogy az emberi 
természet ismert önhittsége mellett nem jóra vezethe
tett az ilyen állapot, felesleges mondanunk. Megmu
tatták egyébiránt a következmények, mert Rudolf király 
ezen rendelete lett alapja a későbbi sok veszekedés
nek s a prédikátorok szerint a világi forradalmaknak is.1)

Legelsőnek érezte ezen királyi rendelet hatását 
a szepesi bányavárosokban Zalátnoky György eszter
gomi kanonok és a zöld vírány (mező) prépostja, ki 
1593-i junius 11-én Krompachon mutatta be ezen ren
deletet és a székpénz szedése mellett egyházlátogatást 
akart végezni. Vele voltak Bácsmegyei György olvasó 
kanonok, Módra György az esztergomi káptalan meg
bízottja, Andaházy Márton, Thurzó Elek hivatalnoka, 
Geönczer Mátyás, Nagy Orbán s mások, kiket a lel
kész helyett a városi tanács fogadott. De ez nem 
adott határozott feleletet, hanem Gundelfinger Jere
miásra hivatkozott, hogy majd ha ő haza jön, meg
mondják a véleményöket. Zalátnoky nem várhatván

») Prot. 1624, Index II, föl. 186, a — 187, a.
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azt mondá, hogy visszatértében jön hozzájok s tovább 
lovagolt Gölniczre. A reá következő vasárnapon dél
után 3 órakor visszatértek az urak s egyenesen a 
plébániára lovagoltak, hol leszállván be akartak menni, 
mit azonban nem tehettek. A nagy kapu be volt 
reteszelve s a lelkész elrejtőzött. Fáradozásuknak en
gedett végre a kapu, melyen át az épülethez közeled
tek, de ez vár módjára be volt csukva, és az urak 
tovább nem mehettek, hanem visszafordulni kénytele- 
nitettek. Akkor elébök jött a tanító s egy másik 
ember, kik a község házára hívták meg őket. A fel
hívásnak engedvén lovaikat zablán vezették s gyalog 
mentek, de akkor már fegyveres csőcselék fogta őket 
körül, kik egymást a tömörülésre biztatták mondván: 
»Getth Fluchs da komén die sellj me Pfaffen« (Siesse
tek, mert itt jönnek a selma papok). Az urak úgy 
látszik nem ijedtek meg, hanem lovaikat a csatlósokra 
bízván, betértek, mire a tanács azt mondotta, hogy 
sem ők sem prédikátoraik (concionatores) nem fizetnek 
semmiféle székpénzt. Módra erre az esztergomi szent
szék elébe idézte őket, az urak pedig óvást emeltek 
a fegyveres csődület ellen s tovább indultak. Akkor 
elsütötték fegyvereiket, megfogták a csatlósok tarisz
nyáit s húzogatták ruhájukat, hogy verekedést elő
idézzenek, mit azonban az urak hidegvérűsége meg
akadályozott. Hétfőn reá (junius 14-én) megjelent aztán 
a káptalanban az olvasó kanonok előtt a bányavidéki 
prédikátorok nevében Koch Bálint svedléri lelkész és 
kijelenté, hogy székpénzt nem fizetnek.1) *)

*) Ezen krompachi eljárás előjátéka és példányképe lett minden későbbi 
egyházlátogatásnak. Az olaszi és a szepsi lelkészek megfizették ugyan az 1592. 
és 93. évekre való székpénzt (30 frt), de ezt is elkezelte volt Waralyay deák 
Mihály, Zalátnoky megbízottja. (Prot. 1621, Index II, föl. 187, a, b.)
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Landek Palocsay-ó. 1593-ban megszűnt létezni 
a prépostság területén az utolsó kolostori bírtok, a 
híres Kakas által alapított landeki prépostság, s vele 
letűnt a hajdán viruló hitéletnek utolsó nyoma is. Ez 
volt egyszersmind az egyedüli egyházi bírtok, mely 
nem erőszakkal, hanem törvényes módon jutott világi 
kezekre, a mennyiben a miechoviai kereszturak 11.000 
lengyel forinton (a 30 garas) eladták Palocsay György
nek, ki ezentúl mint Nedecz és Landek birtokosa majd
nem egyedül parancsolt az egész nyugati Magúra felett. 
Fejérkövy István királyi helytartó junius 9-én Nedeczen 
adta hozzá a királyi beleegyezést.1)

Az adásvevési szerződés, mely Báthory András 
ermelandi püspök, bibornok és a kereszturak rendi 
főnöke, a rend beleegyezésével még 1591-ben íratott 
alá Miechovban,2) gondoskodik arról, hogy Landeken, 
Alsó-Láposon és Hanusfalván a római kath. vallás fen- 
tartassék, sőt arra kötelezi Györgyöt, hogy minden 
más vallási törekvést megakadályozzon. És hogy a 
régi vallásnak ilyetén fentartása annál biztosabb alapon 
nyugodjék, a rend visszatartotta magának a kegyúri 
jogokat.3) Palocsay viszont arra kötelezi magát, hogy 
a megye meg az ország iránti kötelességek teljesítését 
magára vállalja, és csakis a székpénzt fizetendi majd 
az időszerinti landeki prépost.

Ezen eladás ellen tiltakozott Tökölyi Sebestyén, 
mert szerinte, a kegyúri jog és fenhatóság Késmárk *)

*) Prot. 1667, föl. 454, b—458, b, hol az összes arra vonatkozó okmá
nyok előfordulnak. A helytartó beleegyezése föl. 457, a, b.

*) Báthory, mint tudjuk, 1599-i október 31-én székely rablók által 
agyon veretett, miért azok községe száz évi böjtölt kapott a bibornok gyilkos
ság czimén.

s) Azért maradott meg a Magurában a régi vallás. Nehány évvel ké
sőbben a kegyúri jogot is átengedte a rend Palocsaynak.



316

urát illeti.1) Ez ellen azonban Palocsay a legerélye
sebb kifejezésekben óvást emelt, mondván, hogy Tö- 
kölyinek ahhoz sem joga sem köze, mert egyedüli 
ember, kinek abba beleszólása lehetne, csakis a szepesi 
prépost.* 2 *) És a szepesi prépost valóban hangoztatta 
szavát, hogy megvédje a prépostok ama jogát, melyet 
1325 óta gyakoroltak Landek felett s melynél fogva 
csakis az lehetett landeki prépost, kit a szepesi meg
erősít, s ki a székpénzt is ide szolgáltatja, mint az 
évszázadok óta történts) A szepesi prépostnak jogait, 
mint láttuk, elismerte a miechoviai szerzet és Palocsay is.

Pethe Márton ez esztendőben Jászón tartózkodott, 
mert onnan hatalmazta' fel Sárossy Tamás kanonokot 
a fenti kifogás megtételére. Ott kelt julius 2-án 
levele is, melyben Almássy Imrétől visszaveszi annak 
almási házát s ád neki helyébe Látonfalván egy egész 
telket. Mivel ez azonban a káptalan jogát sértette, 
az sem nyugodott, míg Imrét arra nem bírta, hogy 
engedje vissza a látonfalvi telket s fogadjon el érte 
Csontfalván hasonlót cserébe, mit ez meg is tett.4)

A káptalan különben meg a prépost maga is a 
szaráz s terméketlen esztendők miatt nem nagyon 
rendelkezhettek pénzzel, s miután a folyó háború miatt 
katonákról is kellett gondoskodniok, hogy az arra 
való költségeket előteremthessék, birtokaik egy részét 
elzálogosítani voltak kénytelenek. így adott a káp-

0  Prot. 1624, Index II. föl. 178, b., és föl. 311, a, b, hol Rudolf király 
is megerősíti ama vételt.

») Ib. föl. 178, a és 179, a.
*) Ib. föl. 185, a, b. A landoki prépostok sora megszűnt a múlt század 

végén, s azóta megyei papok mint plébánosok működnek ott, a préposti czim 
pedig a magyar király által adományoztatik.

4) lb. föl. 201, a, b. (cf. fejebb a 119. lap. 3. jegyz.). — így jutottak 
az Almássyak Csontfalvára.
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tálán már az elmúlt esztendőben Görgey Benedeknek 
Farkasfalván egy telket, egy másikat pedig Csont
falván 200 fton,1) a mostaniban pedig prépostjával 
együtt 2500 fton zálogba adták Rákóczy Zsigmond- 
nak Zsebest Abaujban.2)

A következő években ritkán találkozunk Pethe 
préposttal, s csak a káptalan tagjait látjuk folyton 
mint hiteles személyeket működni majd itthon, majd 
a káptalanon kívül. Előtte találkozunk az akkori kor
nak leghíresebb embereivel, mint pl Lubomirszky Se
bestyénnel, ki 1594-ben lesz a XIII. város kapitánya; 
gradeczi Horváth Gergelylyel, kit junius 16-án két 
kanonok látogat meg Nagy őrt, hogy tanúbizonyságot 
tegyenek arról, miszerint háborúba nem mehet, mert 
a legundorítóbb bélpoklosságban szenved, mely még 
az ingét is alig engedi felvennie.3) Találkozunk Dersfy 
Ferencz, sárosi főispánnal, ki Istvánffy nádorhelyettes 
és Thurzó Bernhárd ellen fellép/) Janus, osztrogi her- 
czeggel, kit a káptalan Fejérkövy parancsára királyi 
jogból a makoviczai birtokba bevezet.* 8) Itt olvashatjuk 
több prédikátornak végrendeletét mint pl. a bélai Scholtz 
Jánosét, kiről a káptalan azt mondja, hogy venerabilis 
quondam vir, miből arra lehet következtetni, hogy 
még felszentelt, de nős pap volt.6) Itt különösen Ser- 
vaczius, matheóczi lelkésznek érdekes nyilatkozatát, 
mely világot vett a lelkészek családjaiban uralkodó

·) Prot. 1624, Index II, íol. 83, a, b.
8) Ib. föl. 228, b és 229, b : október 28-án.
s) Ib. föl. 249, b: .»Turpissima et per totum corpus dilatata scabie 

Infectum . . . .  ne Indusium quidem commode et sine magno dolore . . . . 
sustinere queat*.

<) Ib. fol. 254, a — 255, a.
«) Ib. fol. 289, a — 290, a.

Ib. fol. 222, a, b.
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erkölcsi viszonyokra, ki leányát férjhez adja s 100 frtnyi 
hozományt igér vele. Midőn aztán veje követeli a 
hozományt, eltagadja a lelkész, mondván, hogy nem 
ád semmit, mivel a leány az övé lehet meg nem is.1) 
Itt hallhatjuk Motykó Pál, polyanóczi prédikátor szo
morú esetét, ki legkegyetlenebb módon meggyilkolja 
nejét, aztán pedig saját nyakát megvágja, s midőn az 
sem segít, tizenkét késdöfést mér altestébe. Sebeiből 
felépül, és a bíróság aztán először jobb kezét levágatja, 
s testét felnégyelteti.2) Itt halljuk panaszát Zrínyi Bor
bála, Thurzó Elek özvegyének, kit a vár hivatalnokai 
férje halála után Hotkóczra kicsaltak, hogy azután a 
várba be ne ereszszék többé, mert özvegyi jogon nem 
szállott reája.3)

Az 1596. évben tűnik fel újra Pethe prépost, 
midőn május 3-án Kis Lukács, a királyi Felség kassai 
kapitányának Kis-Idán egy telket ád, lekötvén őt e 
mellett arra, hogy senki másnak, hanem csakis a pré
post- és káptalannak adhassa el.4)

Ugyanakkor Bácsmegyei György olvasó kanonok
kal kellett perlekednie. Ez ugyanis megunván azt a 
sok munkát, mit a káptalan tagjai végezni kénytele
nek voltak, s keveselvén a szepesi szerény jövedelmet, 
elbocsátást kért PethétŐl, s nyakába vette a nagy 
világot, hogy a hazai káptalanok valamelyikénél jöve- * *)

I) Ib. föl. 296, a.
*) Moler. föl. 924 ég 925. — Polyanóczon élt még akkor az egykor 

gazdag árvái gróf Zedlniczky Vanyek, Polyánkay Anna II. férjének Kristóf 
nevű fia. (Prot. 1624, Index 1Γ, föl. 253, a, b.)

*) Prot. 1624, Index II, föl. 255, a, b. Elek fiai voltak: Szaniszló, Miklós, 
Elek és Kristóf, a kifogásolt hivatalnokok pedig: Berthóty I-Ajos várparancs
nok (kath. ember, kit Elek fiainak gyámjává rendelt), Roll Antal élelmező, 
Nagy Miklós várnagy, (cf. föl. 348, a, b, hol Borbála özvegyi jogon Káposzta- 
falvát kapja).

4) Prot. 1596, föl. 44, a., hol Pethe de Hethées áll.
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delmezőbb állást keressen. A prépost megígérte neki, 
hogy, ha a legközelebbi országgyűlésig megtalálja a 
keresett jobb helyet, elbocsátja őt. Nagyobb lehetett 
azonban Györgynek a vágya, mint a szerencséje, mert 
elmúlt az országgyűlés (1596-ban) is, és jobb állásra 
nem talált. Könyörögve jött tehát vissza Pethéhez s 
a helytartó meg kanczellár püspökök közbenjárásával 
régi állásáért esedezett. A prépost azonban e helyett 
200 frtot kínált neki Jászón, majd meg az itteni káp
talanban, mit azonban visszautasított.1) Inkább az olaszi 
lelkésztől vett kölcsön pénzt s avval ment újra sze
rencsét próbálni, mit végre megtalálnia sikerült, mert 
1597-i deczember 12-én már Ivánczy János győri ka
nonoknak és a Zápolya-kápolna igazgatójának engedi 
át az itteni olvasó kanon okságot.2)

Ezen 1597. év megérlelte végre Pethe prépost
ban ama szándékát, hogy a káptalani templomot fallal 
körülvétesse. Indító okot szolgáltatott reá egy gyil
kossági eset, mely a templom mögött történt, midőn 
korcsmái dorbézolás után Lubomirszkynak egy lengyel 
katonája a domanyóczi tanító által agyon lett ütve.3)

Pethe Mártonnak még egy tettét jegyezték fel 
ezen esztendőnek emlékei. Körültekintő erélyével in
tézkedett ugyanis, hogy a káptalani jegyző felesketessék. 
A káptalan, mely Nagyszombathy Gergely jegyzővel 
oly keserű tapasztalatokat tett, szívesen engedett és *)

*) Prot. 1596, föl. 39, a, b: 1596-i augusztus 6-án.
*) Ib. föl. 104, b. — E Bácsinegyei későbben mint egri olvasó kanonok 

szerepel. — Miután Kutassy János győri püspök ezen évben esztergomi érsek 
lett, Pethe ezentúl mint győri püspök fordul elő, mely püspökséget még akkor 
is kormányozta, midőn már kalocsai érsek volt.

s) Ib. föl. 43, a, b. — Hogy a tanítóval mi történt, a jegyzőkönyvekben 
fel nem található. — 1597-ben megy ki az országból causa studiorum Thurzó 
Kristóf. (Ib. föl. 92, a )
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Megyery Farkas az új jegyző augusztus 25-én ünne
pélyes esküvel fogadta, hogy hivatalában pártatlanul 
és híven fog eljárni.1)

Említettük, hogy az elmúlt évben Kutassy János 
királyi kanczellár esztergomi érseknek lett kinevezve, 
minek következtében ezen annyi év óta elárvult egy
házmegye végre rendes főpásztort kapott, ki a vallás
nak ügyeit nagyobb tekintélylyel felkarolhatta mint a 
legjobb káptalani helynök. Rudolf már február 1-én 
tudtára adta azt a nyugati bányavárosoknak, melyek 
a vallási téren még mindig a főszerepet játszották és 
arra hívta fel őket, hogy engedelmeskedjenek, ha János 
érsek a kath. vallás javára intézkedéseket tészen.2) E 
királyi rendelet oka lett sok a vallási és politikai téren 
későbben történteknek, miket csakis akkor értünk meg, 
hogyha ezen rendelet ezélzatát ismerjük. Mert csak 
igy fogjuk fel, hogy miért nem akartak az új vallásuak 
sem pénzt sem katonát adni, és miért hozakodtak 
elő minden országgyűlésen a vallási dolgokkal. Szóval, 
miért kötötték össze majdnem mindenütt a vallást a 
politikával. Alig jött meg a rendelet, felemelkedett 
már a vallási türelmetlenségéről hires Selmeczbánya s 
leveleket menesztett mindenfelé, melyekben azt mondja 
a városoknak, hogy a vallásnak ellenségei, kik Krisztust *)

*) Proi. 1596, föl. 85, a. — A kanonokok mint hites személyek minden 
kiküldetés előtt, s utána is a jelentéstétel alkalmával letették az esküt. A 
jegyző mint nem hites személy vagy nein tett eddig esküt, vagy legalább nem 
a fenti alakban.

*) Beszterczeb. városi levélt, fasc. 267, Nr. 14. — Ezen okmányt mint 
titkár aláírta Himelreich Tiburtius, ugyanaz, ki Pét be kanczellársága alatt is 
szerepelt, és ki, midőn a préposttal a Szepességen tartózkodott, a káptalani 
jegyzőkönyvek igen sok lapjára hosszú betűkkel odaírta a Ilimelreich nevet. 
Vájjon Tiburtius testvére volt-e az, vagy ő maga, ki mint Georgius Himelreich 
37 éven át (1602-től) a panonhalmi apátságot bírta, eldöntenünk nem lehetett, 
(cf Timon. Epitome, föl 238.)
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folyton üldözik, be akarják hozni a kath. vallást. Fel
hívja tehát őket, h o g y  mihelyt követeik az ország- 
gyűlésről hazajönnek, azonnal üljenek össze és tana
kodjanak a fölött, hogy miképen lehetne e veszede
lemnek elejét venni, és mily módon kellene ezen 
vallási dolgot a politikai és hadküldési ügyekkel egy
bekötni.1)

Megjön a bányavárosok ezen határozata nem
sokára a Szepességre is, hogy itt is azon gyümölcsö
ket termeszsze, melyek hazánk nyugati részén már 
megértek.2) Egyelőre azonban a prédikátorok nálunk 
magok között vitatkoztak s seniorjuk nem volt képes 
rendet csinálni közöttük. Megjelent tehát a káptalan 
előtt, és a prépostnak hatalmát hívta fel ellenök, mert, 
mondja ő, a prépostság joghatósága alá tartoznak, és 
a prépost megyés püspökük és elöljárójuk.3)

Pethe prépostnak nem volt már ideje itt intéz
kedni, mert ugyanazon évben királyi kanczellár lett, 
s mint ilyen márczius 10-én Pozsonyban tartózkodott, 
junius 27-én pedig Prágában volt a király oldala mellett, 
honnan Czehetner Tóbiás lőcsei kereskedő érdekében 
intézkedik.4) E Tóbiásnak 6 hordó bor árával tarto
zott bizonyos krakói kereskedő. Mivel sokáig nem

*) Ib. fasc. 267, nro 15, hol a Beszterczebányához küldött levélben 
egyebek között e szók állanak: wie man . . . politica Kriegsex pedit ions
H ändl damit verbinden soll. Itt van a XVII. század történetének kulcsa. 
(A levél 1597. márczius 16-án kelt.)

*) Valóban Goltz Joakim, körmöczi prédikátor 1599-i november 27-e 
után Iglóra jŐ lelkésznek, s röviddel reá a XXIV. testvérület vezetését is átveszi.

8) Prot. 1596, föl. 145, a, b: »Nonnulli fratres ad Jurisdictionem Prae
positurae . . . pertiuentes . . . Nequid contra authoritatem Rssmi Dni Prae
lati et Dyoecesani eorum . . . Statuant stb.* *)

*) Ib. fol. 189, b — 190, a, b. — A királyi levél alatt ezen aláírások 
olvashatók: Rudolphus m. p. Mart:[inus] El. Jaurinen. T. Hytnmelreich. Pethe 
tehát győri püspök s kanczellár. — Május 29>én is Prágában van Pethe. 
(cf. fol. 167, a.)

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 21
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fizetett, bevádolta a krakói tanácsnál, ki a lengyelt 
el is Ítélte. Az ítélet végrehajtását nem volt képes 
Tóbiás megnyerni, és azért Rudolf királyhoz fordult 
panaszával, ki igen eredeti módon intézte el az ügyet. 
Megengedi ugyanis, hogy fogjanak meg egy itten járó 
lengyel kereskedőt s azon vegyék meg a peres bor árát, 
mit ő behajthat azután az alperesen annak hazájában. 
A szolgabíró el is fogott egy Lőcsére járó Weisz Izsák 
nevű lengyel zsidót, kinek összes árúival s pénzével 
a bor árát megváltania kellett.1)

A következő (1599.) esztendőben a préposttal 
seholsem találkozunk, hanem csak a káptalant látjuk 
Sárossy Tamás préposti helynök vezetése alatt mű
ködni, ki az emberek ügyes-bajos dolgait híven fel
jegyezni kénytelen. De ezen feljegyzésekből az idők 
szomorú állapotját ösmerhetjük föl. Hét esztendő óta, 
mondja az egyik, dühöng a háború az egész ország
ban s nyomában a legnagyobb éhség és nyomor.5*) 
Ijesztően szedi áldozatait a már közelgő pestis és dög
halál, panaszkodik a másik.8) Bűneink ostorának, be
széli végrendeletében a harmadik, küldötte reánk Isten 
a hadat, az éhhalált, meg a pestist.4) De a kanonokok 
mindennek daczára a felek kérelmeiben eljárnak, egyik 
helyről a másikra utazgatnak s majd Sárosban Rákóczy 
Zsigmondnál, majd Tarnowban (Galiczia) Janus her
cegnél jelennek meg.

*) Föl. 235, b — 237, a, olvassuk, hogy a Tóbiás bora miatt még az 
országgyűlés is kénytelen volt Krakóba Írni.— Ugyanott föl. 195, b. olvassuk 
az 1599-ik évben legelőször a később általánossá volt ügyetlen jelölést: 
eadem, a helyett, hogy a bírtok nevét is odatennék. Áll ott: Michael Kelle- 
messy de eadem, mig föl. 205, a, b, helyesebben* Szentmihályi de eadem 
Szent Mihály.

*) Prot. 1596, föl. 230, a.
·) Ib. föl. 281, a.
«) 1b. föl. 325, a, b.
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Junius 23-án Farkasfalván találkozunk kettővel, 
hol békét eszközölnek Ulicsny Balás prédikátor és 
Zsoldos Margit (Horánszky János felesége) nevű nő 
között, kik rút s ocsmány czimekkel illették egymást. 
Több prédikátor és nemes jelenlétében negyven fo
rintnyi büntetés terhe alatt békére is lépnek. Hogy 
a prédikátor volt a nagyobb vétkes, onnan látszik, 
hogy az ítélet szerint a káptalan jogot kapott ezen 
negyven forintot dézsmájából megvenni és a farkas
falvi templom javára fordítani.1) Augusztus 14-én pedig 
magában a káptalanban jártak el midőn Beczkóy Ja
kab, a prépostság élelmezője nehányad magával az 
olvasó kanonok házába rontott, és az ott lakó Me- 
gyery jegyzőt csákánynyal megtámadta, földre teperte 
s véresre verte, mig csak Polyanecz és Kremniczer 
kanonokok meg nem mentették.2)

Pethe kir. helytartó. A következő évben (1600.) 
a pusztító döghalál már a Szepességet támadta meg, 
hol egy kézirat szerint vagy 72 prédikátor esett volna 
áldozatául.3) A káptalan ezen nehéz időben is folyton 
teljesítette kötelességét, sőt Kutassy kir. helytartó pa
rancsára egy kanonokja Lőcsén is volt kénytelen járni,4) 
de Pethe prépostnak itt nyoma nincsen. Ő a király 
oldala mellett tartózkodott, hol már a következő (1601.) 
esztendőben mint a helytartónak helyettese szerepel, 
és ennek nemsokára bekövetkezett halála után ezen 
méltóság is Pethe prépostra szállott, ki e mellett még

1) lb. föl. 218, b.
*) lb. 224, a.
8) A már említett beszterczeb. kézirat azt irja: „In diesenn Jahr 1600, 

ist ein grosz sterben ihm Zips gewesen, In welchenn auch vnter Andern ihn 
die 72 Kirchendiner sollen gestorben sein*. — A lőcsei krónika szerint (ad 
Anno 1600} Lőcsén vagy negyedfél ezer ember halt el.

*) Trot. 1590, föl. 282, b -  284, b.
21*
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az esztergomi egyházmegyét is kormányozta.1) Az 
1602-i junius 20-án már mint helytartó fordul elő azon 
okmányban, melylyel Petróczy Boldizsár várnagy arra 
kötelezi magát, hogy ama kolosfalvi telket, melyet 
15 évvel azelőtt szerzett, nem a várhoz bocsátja majd 
vissza, hanem annak törvényes tulajdonosához Pethe 
préposthoz és a szepesi káptalanhoz, mit ha elmulasz
tana, a káptalannak joga leend ama telket azonnal 
minden per nélkül lefoglalni.2)

Ugyanazon (1602.) évi október 11-én Pozsonyban 
időzik Pethe, honnan az egykori sárosi kapitány és 
kamarai elnök Werner György örökösei érdekében 
intézkedik. Panasz emeltetett ugyanis Rosen man Se
bestyén, az örökség kezelője ellen, mire ez magát 
tisztázandó a királytól tanú keresetet kér. A helytartó 
parancsára Polyanecz János éneklő-kanonok csakugyan 
bejárja a sárosi ismert Werner birtokot, hol a tanúk 
sorban azt vallják, hogy a pusztulásnak oka nem a 
kezelő, hanem a sok rósz termés s különösen a királyi 
zsoldban álló szabad hajdúk folytonos garázdálkodásai, 
melyek miatt a jobbágyok, ha csak lehet, megszöknek, 
s földet és lakot pusztán hagynak.

A Pethe prépost kitűnő tehetségeit s szolgálatait, 
hálásan kiemeli azon okirat, melylyel a prépostot hely
tartóvá teszi a király s melyben neki a többi hely
tartóknak is adott felhatalmazáson kívül még azt is 
megengedi, hogy kegyelmet adhasson azon szegényebb *)

*) lb. föl. 378, a, hol a király egy Ladóczy György nevű nemest a 
helytartó elébe parancsol, vagy pedig: substituto eiusdem Rssmo vidit Dno 
Martino Pethe de Het heesArchieppo Colocens. ac Administratore Episcopatus 
Eccliac Jauriensis locorum eorundem Cotte perpetuo, Consiliario ac per Hung, 
praefatae Regine Mattis Aulae Cancellario. — Kalocsai érsek lett még 1598. 
ápril 16-án.

*) lb. föl. 365, a, b: Pethe de Hét
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nemeseknek, kik 32 telekkel nem rendelkeznek, s 
azért, ha lopásban vagy emberölésben elmarasztaltat- 
nak, megfelelő elégtételt adni nem képesek. Jogot 
ád továbbá arra is, hogy a király kegyurasága alá 
tartozó székesegyházakban meg társas káptalanokban, 
hol külön nem adta volna a király e jogot az illető 
püspöknek, kanonokoknak jó kath. papokat .nevez
hessen ki.1)

Szerencse volt, hogy a király az országot ilyen 
komoly, önzetlen emberre bízta mint milyen Pethe 
prépost vala, kötelességeinek lelkiismeretes teljesítésé
ben emésztette fel erejét, mert igy Magyarországban 
legalább igazságos ítélethez lehetett jutni, akkor midőn 
Rudolf király olyan emberek befolyása alatt állott, 
kik jogot, igazságot, becsületet és lelkiismeretet nem 
ismertek. Mert keserűség érzete nélkül alig lehet 
olvasni, hogy milyen vészthozó befolyással voltak a 
királyra akkortájt Machowszky Jeromos s különösen 
Lang Fülöp nevű komornokjai, kik e mellett, hogy 
pénzért még a királyi ítéleteket is megváltoztatták, a 
katholikus vallás legmérgesebb ellenségei voltak.2) Szin
tén csodaszámba megy tehát az, hogy a magyar urak 
még az ily akadálylyal szemben is érvényesíthették 
akaratukat. Elkeserítették Rudolfot a németországi 
viszonyok, hol a protestáns fejedelmek egyenesen ki
jelentették, hogy a kath. habsburgi ház megbuktatására 
még külellenséggel is szövetségre kell lépni, és a ki
rály azért el is zárkozott mindenkitől.3) Ily viszonyok 
között valóban csak olyan rendkívüli ember mint Pethe

') Wagner, III, 94.
*) Janssrn. Bd. V, föl. 243 sequ.
8) Ib. föl. 158, jegyzet 3, hol a főherczegek arról panaszkodnak, hogy 

bátyjuk (Rudolf) a legelvetemültebb emberekkel veszi körül magát.
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volt képes nálunk legalább némileg fentartani rendet 
és igazságot. Csak hatalmas seregre lett volna szük
sége, hogy azt a vasgyűrűt is kettétörje, melyet a 
német fejedelmek, a franczia király és Törökország 
hazánk és Rudolf többi országai körül kovácsolni ügye- 
keztek. De épen ez hiányzott leginkább.

Az 1603-dik évben Pethét Pozsonyból latjuk in
tézkedni.1)

Bocskay támadása. A következő év végre a 
Szepességre hozta őt. Régen foglalkozott ő azon gon
dolattal, hogy a régi vallás érdekében oly nagy si
kerrel működő jezsuitarendnek, a Szepességen is sze
rezzen telepet, honnan a rend tagjai az itt leginkább 
elhanyagolt katholikusok lelki üdvét gondozhassák, és 
a káptalant, mely egyedül képviselte itt a régi vallást, 
e tekintetben is támogathatnák. Kiszemelte a rend
társak lakóhelyéül a néma barátok egykori lőcsei házát, 
és azért parancsolta még 1604-i január 28-án Pozsony
ból, hogy a káptalan állapítsa meg azt, hogy kinek 
kezén és milyen állapotban találtatnék e régi kolostor. 
Almássy Jakab kanonok a királyi emberrel február 6-a 
körül csakugyan megjelent Lőcsén, s más helyeken s 
kihallgatta az arra vonatkozó tanukat, kik mindnyájan 
oda vallanak, hogy ama ház a karthauziak-é volt egy
koron, későbben pedig Bornemisza prépost azt elzá
logosította a városnak.2)

*) Prot. 1603, föl. 79, a, hol szeptember 17-én Sárosban rendel tanú- 
keresetet, és föl. 103, b — 110, b, hol Nagyszorabathy Gergely miatt ugyanazt 
teszi deczember 26-án.

*) Ib. föl. 114, b — 119, a, hol egyebek között egy 90 esztendős ember 
azt mondja: ,H a az ember Lőcse alsó kapuján belép a városba, három utcza 
nyílik előtte, az első Neygaz, a második Hegaz [Hochgasse], és jobbra a fal 
felé a harmadik Closztergaz, mely épen a karthauziak kolostorától vette nevét 
stb.* * —  Feljebb megemlítettük, hogy Pethe a létonkői kolostor birtokait Lőcsé
től kiváltotta volt vagy megkezdette legalább a kiváltást.
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Vájjon jelentést tett-e a káptalan arról nem tud
juk, de talán nem is kellett ilyen, mert február 28-án 
már Poprádon van Pethe, honnan a káptalannak vette 
útját.1) Ezen a Szepesség történetében olyan válságos 
évnek nagy részét itthon töltötte a prépost, hol az 
egyházlátogatás nehéz munkáját akarta elvégezni, de 
októberben már Pozsonyban vagy Győrött lehetett, 
mivel Bocskay hajdúi november 1-én már a Szepesség- 
ben portyáztak, hol a préposti lakot és a káptalant 
tökéletesen kifosztották.

A Bocskay támadás okaira nézve, a szepesi kü
lönféle kútforrások is, nagyon elágazó és ellentmondó 
véleményeket tartalmaznak. Míg a protestáns theoló- 
gia küzdő emberei az elnyomott új vallás^fholott mi- 
nálunk akkor valóban nem volt elnyomva) fölszabadí
tására Isten által támasztott providentialis férfiút lát
tak Bocskayban, — addig a protestáns világi urak, 
mint például Thurzó György a későbbi nádor is, állít
ják: hogy Bocskayt támadásában leginkább a birtok- 
vágy vezérelte, mert a királyhű nagy urak birtokai
nak lefoglalásával akart volna gazdagodni és ilyen 
önző czélból lett volna okozója annak, hogy sok ezer 
keresztény hurczoltatott rabszolgának Törökországba. 
Minden esetre árnyat vett föllépésére, hogy még a 
bécsi békekötés után is folytatja foglalásait, melyeket 
a békekötés előtt keltezett okmányokkal adományo
zott híveinek.

A királyhű urak tehát Bocskay támadását elitél
ték. így beszéli azt Thurzó György 1607-i április 25-én,

') Matr. Gollz. X III. oppid., föl. 7: ,propter adventum Reverendissimi* ; 
és Goltz XXIV. Regal, föl. 13, /óoó-ban a székpénzből 2 aranyat engednek 
el a poprádi lelkésznek, mert két évvel azelőtt, midőn a prépost egész kísé
retével nála megállt, sok kiadása volt.
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midőn Abafi György, árvái várnagynak azért ád bir
tokot, mivel Bocskay serege ellen hősiesen védte Árva 
várát.1) így panaszkodik Nagyőrt 1609-i január 11-én 
Horváth Boldizsár, ki azt mondja, hogy rablókkal volt 
tele az ország és kevesen találkoztak, kik Istent sze- 
mök előtt tartván másnak jószágát kímélték volna.2) 
Szintúgy az említett Thurzó György megint 1609-i 
május 22-én, hol azt ítéli el, hogy Bocskay contra 
Statuta Regni vagy is a hazai törvények megsértésé
vel a várakhoz tartozó birtokokat a hajdúknak adta.3) 
Hasonlóképen Tökölyi István, ki megvetőleg mondja, 
hogy Bocskay cum siói similibus társaival még az ide
gen kereskedők itteni pénzeiket is erőszakkal vették 
el, mert hatalmuk volt hozzá.4)

Bocskay hivatalnokai Nem nagyon feltűnő te
hát, hogy az urak ilyetén meggyőződésük következté
ben az országgyűlésen is azon nézet érvényesült, mi
szerint olyan birtokot vissza kell foglalni. És éppen 
ennek következménye lett, hogy mindenki, ki Bocskay- 
tól birtokot kapott, megesküdni volt kénytelen arra, 
hogy azt 1606 előtt és nem a bécsi békekötés után 
kapta. Annál is inkább, mivel Bocskaynak saját hiva
talnokai, is azt vallották, hogy legfeljebb három vagy 
négy javadalmat adott volt a békekötés előtt, a leg
többet pedig csak utána. így vall. pl. 1609-i szeptem
ber 30-án Graniay Mátyás, szepesi kamarai számtiszt, 
ki nagyon érdekes magyarsággal mondja, hogy ő 
»Bochkai feyedelem Ideiben az Cancellaristak közeöt 
volth, es arra iol emlékezik, hogj az Becsi wigezés *)

«) Prot. 1608, föl. 174, b.
*) Ib. föl. 176, a, és Prot. 1609, föl. 146, a, hol egy Losonczi János 

majdnem szóról szóra ugyanezt mondja.
») Prot. 1609, föl. 31, a.
<) Prot. 1611, föl. 6, b.
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eleött ighen kewés Donatio keolth az Cancellarian, 
vgj minth három awagj negj es azok is olljak voltá
nak az kiknek hiw zolghalatiokerth attanak Donatiot. 
Hanem minden Donatiok az Bechi wíghezís után leöt- 
tenek.«1) Hasonlóképen mondja Mladesovich Horváth 
Péter az ötödik tanú: »Akkor Bochkai Istvánnak eő 
fölseghenek tanacsia voltam es . . . ezt tudom: Hogj 
az mikor en Illyeshazi Istwan Vrammal eő Nagtawal 
Bechbeöl az bekessegh tractalasreöl ala ieöttem (lehet, 
hogy Sebessy Ferencz már elhalálozott volt), de az 
mi az Donatiot illeti, ha wagion is, sokkal az vtan 
lőtt.« Pénzt nem adott Homonay érte, mert ha volt 
is róla szó, »Azonban az reghen Bochkai Istwan feye- 
delem beteghsegheben neki nehezedék es megh is 
hala, es en nem emlekezem reá hogj egy penzth is 
adott volna.«8)

Saját legbensőbb udvarnokai tehát vallják, hogy 
Bocskay István a bécsi békekötés leglényegesebb pont
jait kijátszotta, mi bizony a király és az egész ország 
tudomására jutott, miért is arra kényszerítették az 
ilyen módon kapott javadalmak birtokosait, hogy es
küvel erősítsék birtoklásaik becsületes jellegét. Eskü
szik ilyen értelemben Zay Mágdolna, Hosszútóthy Ist
ván özvegye és vallja, hogy Liptó-Ujvárt (Balassa bir
tokát) 1606-i junius 23-án minden csalárdság nélkül 
2000 magyar forintért kapta Bocskaytól.8) Szintúgy

’) Prot. 1009, föl. 80, a—82, a, hol ezen Mátyás mint 4. tanú szerepel, 
(cf. Prot. 1611, föl. 352, a, hol e Mátyás megint Granici-nak neveztetik.)

*) lb. E tanúvallomásokból látszik, hogy Bocskay István csakugyan víz
kórságban halt el, nem pedig a Káthay Mihály adott méreg által, mert ha csak 
gyanús is lett volna a halála, hivatalnokai bizonyára megemlítették volna. A 
magyar szavakat az akkori idők írásjeleiben adtuk, mert amúgy is könnyen 
érthetők.

8) Ib. föl. 184, a, b, hol 1610, febr. 26-án mondja Mágdolna: * *) Én Zay 
Mágdolna Esküszöm az élő Istennek, Hogy a Bozchkay Istwan fejedelem Jn-
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Korláth István végszendrői királyi főkapitány, hogy 
Eperjesnek Cziróka nevű tolcsvai szőlőjét szintén 1606-i 
junius 23-án kapta, még pedig azért mivel mint Bocs- 
kaynak konstantinápolyi követe az urától kapott pén
zen felül 3000 magyar forintot a sajátjából költött.1) 
Hasonlóképen Kassa, mely Somodit és Széplak-Apá- 
thyt szerezte meg.2) A káptalan ezen utóbbi esküről 
felveszi ugyan az okmányt, de kifogást emel az ellen, 
hogy a fenti egyházi két birtok most épen oly igaz
ságtalanul másnak adassék, a mint igazságtalanul lefog
lalta volt Bocskay.

Ha az ilyen okmányokat olvassa az ember, szin
tén igaznak véli azt, midőn a nagyőri Horváth azt 
mondja, hogy kevesen vannak, kik más birtokára nem 
áhítanának, mert valóban még olyanok is tigyekeztek 
Bocskay révén birtokokhoz jutni, kik másban nem tar
tottak vele. így pl. a Rákóczyak, kik Szádvárt sze
rezték meg tőle, de kik aztán bizony czímök csalárd- 
talanságára nézve esküt tenni nem merészeltek.3) Azon
kívül ama Vesselényi Anna, Csáky István özvegye, ki 
a préposti Almást adatta magának, s ki a káptalan előtt 
azon egész idő alatt, míg özvegye életének idejét itten 
töltötte, nagy becsben és tiszteletben állott. A birtokot 
vissza eresztette és a káptalant is fallal körítetté.4) *)

scriptionalis lewele, melett en elő Hoztam awagy az orsagh gywleszybően elő 
attain, ellőte es nem vtanna az Bechy Bekessyges jegizesnek . . . .  munden 
chjalardssagh nélkül íratott és adatott Enniköm stb.

*) Ib. föl. 144, b —-145, a, b. 1610. január 24-én. Feltűnő, hogy az ado
mányozások egy és ugyanazon napon keltek, midőn a békekötés előzetes fölté
teleit már ismerte Bocskay.

*) Ib. föl. 176, b, és föl. 183, b, hol Szagyvay Miklós egy táljai szőlő 
miatt tesz esküt.

») Prot. 1609, föl. 194, a, b.
4) lb. föl. 226, a, b, hol 1610. szeptember 11-én fordúl elő. — Ezen 

Anna, az Erdélyből ide jött Csáky István 1603-ban még neje, aztán özvegye
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Hogy tehát a fenti dolgok sikerüljenek, a bor
sodi királyi főispánnak mindent előre kellett készítenie, 
miért is Bogáthy Menyhértnek alkalma nyílt a királyi 
udvart is figyelmeztetni a közelgő veszélyre.1) Bocskay 
Barbiano királyi hadvezérnek tulajdonítván ezen fel
jelentést fegyveres támadásra készült ellene, mit az
után a kassaiak panaszai is siettettek. A török elől me
nekült egri káptalan tagjai, ugyanis Kassára vonúltak, 
hol Micatius Miklós váradi püspök szepesi kamarai elnök 
oldalán nyugodalmat véltek találhatni. Templomuk 
azonban nem lévén, arra kérték a városi tanácsot, 
hogy a régi kaik. templomok valamelyikét engedje át 
nekik isteni tiszteletre. A tanács azonban visszautasí
totta őket, mire a királyhoz fordultak, ki helytartója 
által úgy intézkedett, hogy a piaczon lévő templomot 
a káptalan használatára lefoglaltatta. E miatt azután 
az 1604. év elején tartott országgyűlésen a kassai 
követek az összes új vallású városok küldöttjeivel 
egyetemben keserű panaszokat emeltek és az ország- 
gyűlést vallási veszekedés színhelyévé tették.8)

A király nagyon zokon vette azt, és hogy az 
országgyűlést egyszer mindenkorra óvja vallási viszály *)

hozta tulajdonképen ide a szepesi Csáky családot. Ő fordította figyelmüket a 
szepesi várra s 6 egyengette az útjukat. Thurzó Kristóf özvegyével egyUtt él
tek a várban és együtt alapították a kluknói réteken a Sz. Anna híres búcsú
helyét. Ők hozták ide az első állandó jezsuitát a híres Káldi Márton személyé
ben. — Ezen Vesselényi Anna nyugszik — úgy látszik — a székesegyházi 
sírboltnak bejáratábau.

‘) Kazy Ferencz, Historia Regni Hungáriáé, Timaviae, 1737, I. köt. 
föl. 33, post med. A Bogáthy család l’ethe prépostnak lekötelezettje volt, mert 
Bogáthy Benedek pl. még 1591-ben házat és 5 drb. szőlőt kapott Liszkán a 
prépost- és káptalantól. (Szép. orsz. levélt., Serin. 9, fasc. 6, nro 10.)

*) Mennyire megváltoztak néhány évtized alatt a vallási visszonyok! 
Midőn vagy 45 évvel azelőtt jogtalanúl lefoglalták az új vallás számára a 
kaik. templomokat, senki sem kelt ki ellenök, most pedig, a hogy vissza keL 
lett volna adniok a bitorolt jószágot, országos sérelemmé fújták fel az ügyet.
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kodásoktól a többi czikkhez odacsatolta a 22-diket, 
melylyel az előbbi országgyűlések az eretnekek ellen 
hozott határozatait újra megerősítette és ezzel a jö
vendő országgyűléseken a vallási villongásoknak útját 
akarta állani.1)

Kassa a panaszolt templom helyett a huszonket
tedik törvényczikket kapván, nagyon felbőszült és al
kalmat keresett arra, hogy magát a királyon és an
nak helytartóján, valamint az egri káptalanon megbo- 
szúlja. Bokacso (Bocatius) János nevű iskolamestere 
által Bocskayval lépett érintkezésbe és azt hívta fel 
sérelmes ügyének megboszulójául.

így álltak a dolgok, midőn Pethe prépost az or- 
szággyűlés befejeztével a Szepességre jött, hogy az 
annyi esztendő óta elhanyagolt egyházlátogatást vé
gezze és a jezsuitáknak Lőcsén lakhelyet szerezzen. 
Magával hozta Lábé János és Sanecius Miklós nevű 
két Jezsuitát, kik aztán az egyházlátogatások alkalmá
val is vele voltak.2)

Lubomirszky Pethe ellen. Hogy a XIII. város
ban lengyelek meg ne bénítsák a püspök működését, 
Pethe legelőször III. Zsigmondhoz fordult és arra kérte, 
hogy a XIII. városnak meg lublói hivatalnokainak hagyja 
meg a király, hogy az egyházlátogatás alkalmával a 
templomokat nyissák ki, és az egyházi tárgyakról szá
mot adjanak. A király valóban április 1-én adott le- *)

l) A király által megerősített régi törvényczikkeket, lásd feljebb a 
165. lapon, 1 jegyzet. Szerepelnek majd az 1721-i országgyűlésen is.

*) Historia Kesidentiae Scepusiensis Societatis 1 E S V in Capitulo ab 
ejus in Scepusium adventu. Pars Prima, föl. 1 — Ezen negyedrét alakú na
gyon érdekes kéziratnak 135 teleírt oldala van (7 oldal számozva volt, a töb
bit mi számoztuk) és 1724-ig terjed. Leírja a szepeshelyi jezsuiták történetét. 
— A lőcsei egyházlátogatás hivatalos okmányaiban három jezsuita neveztetik 
meg, úgymint: Lábé János, Ledniczer Jónás és Sanecius, kit a káptalan Zani- 
tius Jánosnak mond. (Lásd. lejebb.)
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iratával az érsek kérelmének teljesítését parancsolta,1) 
de a parancsnak foganatja nem lett, mert a prédiká
torok, kik a prépost és káptalan legtitkosabb okmá
nyairól tudtak tudomást szerezni,* 2 *) még mielőtt Pethe 
hivatalosan megmutatta volna a királyi leiratot, vagyis 
már április 10-én dolgoztak a kivitel ellen. Említett 
napon ugyanis megjelent a prédikátorok unszolására 
Lubomirszky Sebestyén előtt Krakóban Pilcz Márton 
XIII. városi gróf, és Dirner Jónás a jegyző és arra kér
ték, védné őket a prépost ellen8) Lubomirszky öröm
mel felhasználta az alkalmat a lelkészek megsarczolá- 
sára. Azon a czímen, hogy a királyi udvarban nagyon 
sokat dolgozott értök, hogy őket a pápisták támadá
saitól megmenthesse 100 köböl árpát követelt.4) Más 
utat kerestek tehát. Felkérték Goltz Ioakím senior 
által Huldreichot, hogy valamiképen járjon közbe Lubo- 
mirszkynál, minek úgy látszik foganatja is volt, mert 
az árpát nem adták a főkapitánynak, hanem később 
10 köblöt közbenjárásáért Huldreichnak.5 * *)

Mielőtt tehát Pethe megkezdette egyházlátogatá
sát, az Lubomirszky segélyével már ki is volt játszva, 
miért nem is lehet csodálkoznunk, hogy midőn szep
tember 5-én Váralján bemutatta Zsigmond király le

‘J Wagner III, 96.
*) Talán Beczkóy Jakab állal vagy Huldreich. Lubomirszky titkára, által 

kapták meg az értesítést.
») Goltz, XIII. oppid. föl. 9.
4) 1b. föl. 8, hol Lubomirszky azt mondja, hogy' ,pro nobis contra pon

tificiorum conatus, quibus nos sedibus nostris ejicere voluerunt, in aula Regis
Poloniae* sokat dolgozott.

*) Ib., hol Goltz Huldreich előtt azt mondja, hogy azért nem adhatják
meg a 100 köblöt, mivel „metu perculsi, et minis pontificorum adacti, tem
pestive frumentum et hordeum vendidissemus*, azaz a pápistáktól! félelemből 
eladták azt idejekorán. Ez alig felelt meg a valóságnak, mert szeptember 5-ig 
az összes dézsmát behozni, kicsépeltetni és el is adni, Szepesnek aratási ideje
szerint alig lehet
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iratát, a prédikátor és községe elutasították a pré
postot.1)

A prépost Lubomirszkynak kezét gyanítván az 
ügyben, szeptember 16-án újra felírt a lengyel király
hoz és elmondja, hogy miután fáradozásával nehány 
mágnást, igen sok köznemest és számos népet vissza
térített a régi vallásra, saját egyházmegyéjében még 
egyházlátogatást sem végezhet, hanem ellene állanak 
a király hivatalnokai és a püspöknek fenhatóságát 
kijátszani segítik. A levelet elküldötte Lépes Bálint, 
aradi prépost s győri kanonok, meg Andaházy Gáspár, 
szepesi kanonok s préposti helynök által, kiknek úgy 
látszik utasításuk volt a lengyel királyt bővebb szóval 
is felvilágosítani. A király felelt ugyan a prépost le
velére, de csak vigasztaló szavakkal, segélyt azonban 
nem ígért, minek következtében a XIII. város egy
házlátogatása abban maradott.5* *)

Pethe Lőcsén. Hasonló rósz eredménynyel járt 
Pethe egy hónappal későbben Lőcsén, hol a jezsuiták 
számára akart házat és templomot szerezni; sőt ott 
valóságos forradalmat támasztott a nép, hogy az an- 
tikrisztusnak és a pápista vadságnak ellen álljon.8)

*) Eredeti, hogy ugyanazon Váralja már 1609· i máiczius 28-án elker
geti Dánielig Illés nevű lelkészét, miután Grundel váraljai bíró és XIII. vá
rosi gróf őt mutis verberibus et alapis pessime tractavit. És a prédikátorok 
nem tudván másképen elégtételt szerezni, decreverunt ergo Dni Fratres accu
sandum Grundelium in Capitulo; a prépostnál vádolták be Grundelt mint olyant, 
ki papot sértett, (cf. Goltz, XXIV. Regal, föl. 28 ante med. és in fine.)

*) Szép. orsz levélt. Serin. H., fasc. 11. nro 7. A lengyelek úgy lát
szik már akkor foglalkoztak azon gondolattal, hogy a XIII. várost a prépost- 
ságtól elszakítsák, mit pár évvel későbben meg is tettek, minek következtében 
a XIII. város előbb Krakóhoz, aztán pedig a szepesi püspökség felállításáig 
Tarnowhoz tartozott. A szepesi püspöki helyettes még 1787. január 5*én úgy írja 
magát alá: Jos. Vitalis de Eadem, Vicar, [iusj Gralis Tarnow et Seepus. (cf. 
podolini anyakönyvek act. évben.)

8) Wagner, III, 96 in fine, és 99 in medio, hol egy protestáns kéz
iratból leiralik az egész. Mi itten a hivatalos okiratból adjuk az egyes részleteket.
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Megjelent a prépost október 8-án délután a városban 
és a tanács által az iskolával szemközt lévő vendég
lőben szállásoltatott el.1) Kíséretében voltak Lépes 
Bálint, Ivánczy János győri nagyprépost, Andabázy 
Gáspár és Frányaffy István szepesi kanonokok, Lábé 
János, Ladniczer Jónás, Sanecius Miklós jezsuiták és 
dr. Zavadszky János Máté plébános. Október 9-én ma
gához kérette Pethe a városi tanácsot és felmutatta 
Rudolf király leiratát, melylyel az egyházlátogatást 
megparancsolta. Elkérték a királyi iratot és a város
házára vitték, hogy tanakodjanak felette. Tanakodás 
után visszahozták és 14 napi gondolkozást időt kér
tek. Midőn a prépost azt megtagadta, 8 napot kértek, 
de Pethe csak délutáni 5 óráig adott halasztást. Az 
említett órában megjelent a prépost előtt a bíróval 
30 polgár és azt felelték, hogy inkább meghalnak, sem
hogy az evangélikus tanítást elhagyják. Mire a pré
post hol német, hol pedig latin szóval megintette őket, 
hogy nem azért jött közéjök, hogy meghaljanak, hanem 
hogy jámborul éljenek és engedjék az egyházlátogatást 
elvégezni. Midőn sok beszéddel sem végezhetett sem
mit, azt mondta: mondják meg tehát a nevöket mind
azok, kik engedelmeskedni nem akarnak, hogy a ki
rálynak bejelenthesse. Erre elhagyta Őket a mártyr- 
szellem, és nagyon kevesen akarták megmondani ne
veiket, sőt midőn a bíró félre hívta Őket, hogy meg
beszélje velők a dolgot, rohammal az ajtóra vetették 
magokat és azt sarkaiból kiemelvén nagy ordítozással 
az utczára rohantak. Az ordítozásra a künn álló nép 
kövekkel kezdé ostromolni a szoba ablakait, s adott 
jelre az összes polgárság fegyveresen csoportosult a *)

*) Úgy látszik, hogy az a mai kávéház volt. A kanonokok lllmanovszky 
Tóbiás, királyi harminczados házában szálltak meg.
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vendéglő körül. Vájjon Pethe nagyon megijedett-e, 
nem mondja az okmány, de említi, hogy a bíró a 
prépost szolgáinak azt mondta, hogy ne bántsák őt, 
mert különben a prépost és összes kísérete agyonve
retik és kipusztíttatik. És hogy szavainak nyomatékot 
adjon, az egyik polgár kardjának markolatjával Tor- 
day Imrét, Thurzó Kristóf gróf emberét, homlokon 
ütötte, hogy ezt azonnal elöntötte a vér, egy másik 
pedig Thurzónak egy másik emberére, ki mint csen
des néző a Thurzó-ház kapujában állott, fegyverét sü
tötte el és a golyó ruháit átjárva a kapu félfájába 
fúródott. Erre a bíró is megijedett és bocsánatott jött 
kérni a királyi helytartótól. Pethe közben lefordítatta 
a királyi parancsot s annak német szövegét küldötte 
másnap a városi tanácshoz, melynek egyszersmind va
sárnapra és hétfőre újabb gondolkozást időt adott. 
Tagadólag feleltek azután is és azt mondották, hogy 
a prépostot sem a templomba nem engedik, sem a 
kulcsot nem adják által, annál kevésbbé megmutatják a 
templomok kelyheit és egyéb drágaságait és nem is kül
dik el a prédikátorokat. A királyi helytartó, ki hatalmá
val élni nem akart, megtanulhatta azt, hogy midőn a 
prédikátorok mások által szoríttatnak, felhívják üldö
zőik ellen a prépostnak tekintélyét s uroknak nevezik, 
de midőn törvénybiztosította fenhatóságát gyakorolni 
akarná, nem ismerik el őt. Tehát visszatérni kény 
szerűit.1) Sőt nemsokára a Szepességet is elhagyta. *)

*) Szép. orsz. levéli. Serin. L. fase. I, nro Anno 1604. — Az egész 
jelentés ügynevezett scapus-ra van Írva, vagyis 3 V* >v hoszában van egymás
hoz ragasztva, ügy hogy a papiros 131 cm. hosszú és 80 cm. s 8 mm. széles. 
Az egé>z papíron felülről lefelé 131 sor fordul elő. — A fenti jelzés nem 
tökéletes, mert a szám helyett csak kereszt áll, de ügy látszik, hogy nro 10-et 
kell olvasnunk, a mennyiben ezen szám alatt még az 1672. és 1673. évi vallási 
ügyek is előfordulnak. — Az okiratot különben odacsatoltuk, hol Petiiének
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minthogy Kassán már börtönbe is kerültek a kath. 
papok és a veszély most Szepes felé közeledett.1)

A káptalan a közeledő förgeteg elől egyházi 
drágaságait és ruháit a várba vitette, hol azonban 
Thurzó Kristóf azokat maga számára lefoglalta.2) Sze
repeltek azok Kristóf kincstárában egészen 1614-ig, 
a midőn Erdődy Zsuzsánna nevű özvegye október 
22-én végre visszaadta. Hogy férjének emlékét kímél
hesse, azt mondja, hogy Bocskay elvitte volt Kassára, 
honnan Kristófnak visszaszerezte azokat. Ámbátor tud
juk, hogy 1604-i november 10-étől egészen deczember 
8-ig Tarjáni Demeter alatt a hajdúk ostromolták ugyan 
a várat, de bevenniök azt nem sikerűit, midőn pedig 
a következő évben Kristóf maga is Bocskayhoz csat
lakozott, nem volt ennek oka a grófnak kincstárát 
kifosztani, mert híveit mint halottuk, hol csak lehe
tett, birtokkal látta el, nem pedig, hogy kifosztotta 
volna.3)

Sírbolt-rablók. Nem olyan szerencsés volt e te
kintetben a préposti lak és a káptalani templom, mi
vel azokat nemcsak kirabolták a hajdúk, hanem a pré
postnak saját volt hivatalnoka is, ki Bocskay révén 
szintén gazdagodni akart. Hiába parancsolta őt Pethe 
számadástételre az 1605-ik évben Pozsonyba, nem je
lent meg, hanem itten ügyekezett ő a hajdúk leple 
alatt garázdálkodni. Ez Beczkóy Jakab a prépostság *)

Zsigmond királyhoz küldött levele van, vagyis: Serin. H., fasc. 11, nro 7, hol 
ezentúl mint a maga helyén feltalálható. — A ki erősebb kifejezésekben akarja 
olvasni e dolgot, megtalálja a lőcsei krónikában ad Annum 1603 és 1604.

*) Nagy szerencséje lett volna Bocskaynak, hogyha a királyi helytartót 
elfoghatta volna, mert vele a sok birtokszerzést megerősittethette.

*) Sigray visitátiója, föl. 8. — A levéltárról említés nem történik, de 
talán azt is a várba szállították akkor.

8) Wagner III, 228.
Szép. Tört. Társ. mill, kíadv. IV. köt. 22
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élelmezője volt, kiről azt vallják a tanúk, hogy a pré
postnak a Szepességből való kivonulta után az utolsó 
fillérig kizsarolt mindent a jobbágyoktól még az 1605-ik 
esztendőre is. És midőn Tarjáni Demeter elvonul s 
Básta György serege közeledett, kicsépelt ette a ter
mést és 27 dénárjával adta el annak köblét, úgy, 
hogy némely váraljai polgár száz köböllel is szerzett.1) 
A második tanú mondja, hogy 1300 köböl volt, me
lyet Beczkóy Básta közeledtével Késmárkra vitetett 
és eladott. Harmincz hordó bort is adott el Lubo- 
mirszkynak Váralján, vallja a hatodik tanú. A juhokat 
és marhákat hol Váralján adta el, hol pedig a he
gyeken át Lublóra küldözgette, sőt még a biztos Pav- 
lyan községből is 70 darab marhát menesztett Lub
lóra. Épen úgy küldötte Lublóra a lovakat meg ösz
véreket, sőt még Pethe Mártonnak a világi uraknál 
lévő adósságait is behajtotta és a maga hasznára for
dította.8) Még dicsőbb tettekre határozta el magát, 
midőn Bethlen támadásakor ennek révén a prépostság 
felügyelője lett, mert akkor már a Pethe család sír
boltját is feltörette, hogy nemcsak saját gyermekét 
oda helyezhesse, hanem azért is, hogy gróf Pethe 
László fiának teteméről az arany ékszereket s külö
nösen ennek kalpagjáról a gyémántokból s drágakövek
ből álló szép forgót elvihesse.8)

*) Prot. 1616 föl. 310, a — 316, a, hol mint első tanú az almást bfró 
szerepel, ki ezt vallja.

*) Ilyen körülmények között kevés prédálni valója maradott Básta sere
gének, meg — mint a 24. tanú mondja — Bocskay tatárjainak.

a) Prot. 1624, Index I, föl. 4 a — 15, a, hol az 1625-ben megejtett 
tanúkereset még azt is mondja, hogy a préposti jövedelemről sem a prépostok
nak, sem az erdélyi fejedelemnek nem számolt el eddig. — És ezen sírfosz
togató volt 1613-ban Thurzó Kristófnak legbizalmasabb embere. Midőn az 
elmenekült kanonokok visszatérőben voltak azt mondta: ,Megh Indult az iegh 
az Loszarral egüot, aszerent az Papok is feoll tamadnak es haza Jűnek* *). — Erősebb 
szót nem mondott senki a Bethlen· támadás elmúltáról mint ezen Beczkóy
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Pethe prépost ezentúl nem látta többé a Sze- 
pességet. Feltűnik a következő (1605.) esztendőben 
Szombathelyen, hol május 19-én járt. Talán mint ki
rályi helytartó intézkedett azon a vidéken, hol az akkori 
idők kíméletlen szellemével találkoznia kellett. Midőn 
ugyanis kíséretével, melyhez Berzeviczy Bálint is tar
tozott, a toronyi várdácska mellett vezető úton hala
dott, reájok rontottak a körmendi várőrség rabló
módjára kalandozó katonái, hogy kifosszák. Bálint, 
midőn a rablókat közeledni látta, két ezer aranynyal 
telt zacskót dobott a vízzel telt árokba, mely a toronyt 
körülzárta. A katonák elszálltával szorgosan kereste 
ugyan a pénzt, de nem találta többé, mert a rablók, 
kik csak azután tudták meg, hogy kinek kíséretét 
lepték meg, egy óra múlva azon szándékkal tértek 
vissza, hogy a királyi helytartót elfogják, és Berzeviczy 
menekülni volt kénytelen. Pethe közben szintén biz
tonságba helyezte magát, minek következtében a kör
mendiek gonosz ügyekezete kárba veszett.1)

Miután ugyanazon évben Bocskay hatalmát a tö
rökök segélyével Pozsonyig kiterjesztette, Pethe Bécsbe 
vonult, hol hatalmas lelkét október 3-án adta vissza 
az élet urának. Végrendeletében László öcscsét, és 
ennek Márton nevű fiát tette örököseivé, a káptalan
nak pedig hagyott egy gyöngygyei és drágakövekkel 
ékített nagy kelyhet, egy biborszinű, aranynyal-ezüst- 
tel díszített misemondó régi ruhát, két újabb mise
mondó ruhát, egy püspöksüveget körüs-körül gyön
gyökkel bevárva, és azt a nagy ezüst pásztorbotot,

') Prot. 1609, föl. 77 a, b, hol Berzeviczy eskü alatt vallja, hogy a 
pénzt nem sajátította el, hanem említett módon elveszítette: in aguam [sic!] 
quae in fosta circa castellum Thoronna [Torony, Vasmegye] vocatum . . exti- 
tisset . . . iniecisset stb.

22*



340

melynek felső hajlitásában sz. Mártonnak lovagló alakja 
látható, és melyet a káptalan nagy ünnepek alkalmá
val ma is szokott használni.1) Testét László Pozsonyba 
vitette, hol a főtemplomban helyezték nyugalomra.2) 
A káptalan hálából szintén síremléket állított fel pré
postjának, kiről azt mondja, hogy csodálatos bölcses- 
séggel folyt beszéde, s szava delphiumi jóslatként ünne
peltetett az egész országban. Túlságos sokat nem 
mondott vele, mert Pethe, ha a XIII. és XIV. század 
némely prépostjától eltekintünk, a szepesi főpásztorok 
talán legnagyobb alakjának nevezhető. Úttörője volt 
ő a katholikus hitéletnek, és nevezetes, mint említet
tük, arról, hogy Pázmány Péterre hazánk legnagyobb 
emberére, elsőnek hívta föl a figyelmet. Halálával két 
prépostság üresedett meg, a jászói, melyet Pethe László 
Márton nevű még tanuló fiának szerzett meg, és a 
szepesi, melyet a király szintén egy tizenöt éves ta
nulónak adományozott.* * * * 8) Szokatlan dolog a trienti 
zsinat (Sess. XXIV. de reform, cap. 12, és Sess. VII. 
de reform, cap. 9) határozmányai után, és veszedelmes 
talán a Szepességre nézve is, hol épen az 1605-dik 
esztendőben azon utolsó kötelék is megszűnt, mely 
összekötötte volt még a prédikátorokat a régi kath. 
századokkal.

A XXTV. testvérület megszűnte. Említett esz
tendőben vette át ugyanis a szepesi lelkészek vezér

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 1, fasc. 3, nro 32, Regestrum . . . .  Cleno-
diorum stb. 1622-i szept. 1-éról. Majdnem minden tárgyon Pethe czímére található.

*) Wagner, III, 100, hol pozsonyi sírirata található és II, 339, hol a
káptalani síremlék felirata áll.

8) Pethe Márton, jászói prépost már 1612-ben halt meg s utána lett 
prépost gersei gróf Petheő Ferencz. A PetA* és PetAró' nevet sokszor összeke
verik az írók, minek következtében az akkori történeti dolgokat is összeku
szálják (cf. Prot. 1611, föl. 382 a, hol Ferencz 1612. szept. 7-én már jászói 
prépost).
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letét az idegen származású Goltz Joakim, iglói prédi
kátor, ki az 1298 óta fenálló híres testvéridet gyö
kerének irányította fejszéjét, nem látván azt, hogy 
a királyok nevezetes szabadalmai, melyeknél fogva a 
lelkészek a dézsma élvezetében voltak, végrendelkezési 
szabad joggal bírtak, s mások a testvéridet megszűn
tével szintén megszűnnek.1) Nem tetszett neki az a 
kath. szellem, mely a régi alapszabályokban lengede
zett, és azért újakat ügyekezett teremteni. Felirta 
ugyan, mint ő mondja, a régiek alapszabályait az új 
Matriculába, de ha azokat az eredetiekkel összehason
lítjuk, azt látjuk, hogy csak nehány mondat van át
véve az eredetiekből, a többit mind kihagyta, mert 
csak cavi sacris literis convenvagyis azt akarta 
átvenni mi a sz. írással megegyezik. Kihagyta azért 
azt, mi a régiekben a sz. misék tartására (2 czik- 
kely) vonatkozott, de átvette a szabad végrendelet
ről (10 czikk.) szóló dolgokat, mert nézete szerint a 
mise nincs bennt a sz. írásban, de a szabad végrendelke
zés benn van.2)

Az új alapszabályok elfogadtatása végett össze
hívta november 23-án Iglóra a prédikátorokat, kik 
aztán némi vonakodással hozzá is járultak, hogy azok
kal a régi testvérület jogait és kiváltságait eltemessék, 
mert a régi alapszabályok elejtésével megszűnt a régi 
testvérület, megszűnt a szepesi »plébánosok« (plebano- 
rum) egykori híres szövetkezete, mely mint olyan kapta 
volt a kiváltságokat, és keletkezett egészen új szövet
kezet, melynek tagjai már »pásztoroknak« nevezték * *)

l) L. fejebb a 82. lapon, és 147. lapon, hol a testvérület czikkelyeit 
adtuk. Goltz brandenburgi ember volt.

*) Goltz, XXIV. Regal., föl. 1, hol 25. szám alatt adja az úgynevezett 
régi alapszabályokat, mire föl. 4—8 a, maga csinálta ujokat, 40. pontban leírja.
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magokat.1) Jellemző ezen czikkek némelyike az akkori 
vallási viszonyokra, mert mindjárt a 3-ban kívánják, 
hogy tagjai alieni item ab omni haere si tam nova 
quam veteri vagyis mentek legyenek minden eretnek
ségtől legyen az új vagy régi, mi mutatja, hogy ke
belükben nagyon gyenge volt a vallási tanitás egy
öntetűsége, és azért kellett védekezniük, mi által na
gyon távol álltak a régiektől, kik a netaláni eretnek
ségre nem is gondoltak, hanem minden ellenkezőnek 
lehetőségét azon nehány szóval: » in omnibus
Praelati jure  azaz a prépost jogainak föltétien épség
ben való tartása mellett« kizárták.2) A 8-dik pontban 
megint önnönmagok eljárási módját ítélik el, midőn 
azt mondják, hogy: In Ecclesiam nihil növi (e két 
szót ők magok húzták alá veresen), nec ceremonias 
quidem introducito, vagyis semmi újat, még szertartást
sem szabad a templomba behozni, mert bizony min
den, a mit ők behoztak volt Bornemisza prépost óta 
az általok elfoglalt templomokba, új volt, és a régi 
vallás idejében ismeretlen. Ismeretlen volt a képek 
és oltárok eltávolítása, ismeretlen a nyilvános és közös 
gyónás, ismeretlen a két szin alatti áldozás, ismeretlen 
a sz. mise elhagyása, ismeretlen az ágostai formula, 
ismeretlen a liber concordiae, és sok más dolog, mely 
miatt a régi vallás hívei annyi zaklatásnak és csúfoló
dásnak lettek kitéve. A 22-dik pontban némi marad
ványát látjuk a régi negyedik czikkelynek, csakhogy 
a régiek idejében az ebéd alatt sz. írásból vagy sz. 
atyákból olvasott fel az egyik, míg a többiek hallgatva *)

l) Goltz maga írja a czímlapon, hogy Pastorum Regalium ln Scepusio.

*) A kik tehát nagyon zokon vették, hogyha a katholikusok őket eret
nekeknek nevezték volna, nagyon hamar adták másokra ezen általok gyfilölt 
elnevezést.
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költötték el ama quatuor fercula azaz a négy tál 
ételt, az új szabály szerint azonban a confessiót kell 
olvasni, vagy pedig az alapszabályokat. A 38-dik 
pontban elősorolják azon ünnepeket, melyeket meg 
fognak ülni, és a 39-ben kiküszöbölik az ünnepek sorá
ból az Űrnapot, mert az a pápistáknál (apud Pontificios) 
dívik.1) A többi pontokban előadatik, hogy kit kell 
befogadni pásztornak, s hogyan kell elosztani a dézs- 
mát a prédikátorok gyermekeinek, s más hasonló dol
gok, de a prépostnak fenhatóságáról említés seholsem 
történik. Előre volt tehát látható, hogy azon prédi
kátor, ki az új alapszabályok szerint akar eljárni, ellen
kezésbe jövend a préposttal s azért napi renden lesznek 
a viszályok, míg vagy az egyik vagy a másik fél le
verve nem lesz.·) *)

Hoszútóthy László prépost. Míg tehát ilyen 
módon alakultak a viszonyok, és a prépostság jöve
delmét Bocskay emberei szedték,3) Rudolf király új 
prépostot adott a Szepességnek Hoszútóthy László 
(1606—1647) személyében. Lászlónak családja Vas
megyéből származott, hol ősi birtokai feküdtek.4) Onnan

*) A nemesek, mint feljebb említettük, nem akarták a Úrnapot elej
teni. hanem még 1610-ben is egyenesen azt mondják: n o lin t  (nem akarják). 
Testum Corporis Christi et Laurentii abrogatum (eltörülni), cum absque ulla 
Superstitione Papistica in Ecclesijs possit celebrari. (Goltz, XXIV. Regal, föl. 36.)

*) Itt van tehát letéve azon harcznak alapjn, mely 1605— 1674-ig folyt 
s mely avval végződött, hogy a prédikátorok a kath. templomok- s plébáni
ákból kirekesztettek. Ha ők győznek, a préposlságnak meg kellett szűnnie 
vagy lutheránusnak lennie.

·) Lib. Apoch. ad An. 1605, szedi Bocskay számára a székpénzt Bé’ 
kessy Márton és ad An. 1606 Sváby Márton. És Goltz, XXIV. Regal, föl. 
13. szintén olvasható: quetn (a székpénzt) hoc anno, perinde ut praecedenti, 
perceperunt Ungarí. így mondja az idegen ember 1606, nov. 15-én.

4) A prépost maga 1633-ban kifogást emel György nevű testvére ellen, 
ki a Zala, Vas, Fehér és Sopron megyékben fekvő ősi birtokokat elharácsolja. 
(Prot. 1632, föl. 68 a, b.)
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Trencsén megyébe jöttek, hol a viszolai és swere- 
peczi jószágokat szerezték. Az eddigi források sze
rint Lászlónak atyja azon híres Hoszútóthy György 
lett volna, ki a XVI. század második felében mint 
királyi követ többször Konstantinápolyban járt.1) E 
nézetet azonban el kell ejtenünk, mivel a prépost maga 
a fenti okmányban azt mondja, hogy Györgynek nagy- 
bátyúkat nevezték, és azért édes atyjoknak aligha nem 
más keresztneve volt.á) Testvérei gyanánt szerepelnek 
István, György és Ferencz, kik közül István a leg
öregebb mint az udvari tanácsnak tagja szintén sok 
követjárásával kitűnt. Ez szerezte meg Lászlónak a 
prépostságot.8) Nagy barátságban volt ő Csáky István 
erdélyi kormányzóval, kitől még 1603. deczember 24-én 
a király számára 15.000 frtért rendkívül nagy, és 
egyszarúnak szarvába beékelt gyémántot vett meg.* * * 4 * * *) 
A király iránta való hálája jeléül Pethe prépost halála 
után tehát Istvánnak öcscsét nevezte ki szepesi prépost
nak, Istvánt pedig a prépostság kormányzójának tette.

László 1530 táján született s kineveztetése al
kalmával a gráczi jezsuitáknál folytatta tanulmányait, 
honnan csak 1614-ben tért vissza véglegesen, hogy 
prépostságát elfoglalhassa. Az 1606. január 16-áról 
kelt kinevezési okmánynyal a király még azon ked
vezményt is adta Lászlónak, hogy az egyházi javadal
makra maga nevezhessen ki képesített embereket, kik

*) Wagner, III, 101. cf. Timon, Epitome, föl. 195 és 204.
*) Hogy milyennel, megállapítanunk nem sikerűit.
·) Prot. 1518, Bethlenicum, föl. 299 b, és 300 a.
4) Prot. 1603, föl. 92 a — 93 a, hol elegendő pénze nem lévén hús*

vétig épen a trencséni jószágokat kötötte le Csdkynak. E Csáky István, Vés·
selényi Annának férje, Bocskay István cselszövényeinek esett áldozatul, cf.
Kazy, J, föl. 59 ante finem. E gyémánt talán a Zápolyacsalád, kinek czíme*
rében az egyszaní volt, kincseihez tartozott.
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azonban honosak s ne lengyelek legyenek.1) Hoszú- 
tóthy István julius 16-a körül érkezett ide, hogy a 
prépostság kormányzását vegye át, de mindent leg
nagyobb rendetlenségben találván, julius 31-én azon 
kérdéssel fordult a seniorhoz, hogy ki szedte a lefolyt 
évek alatt a székpénzt, mivel ő azt a megrongált 
templom és préposti lak javítására akarná fordítani.* 2) 
A felelet azt mondja: hogy Bocskaynak hivatalnokai 
szedték a prépostság jövedelmét, mivel beérni István 
kénytelen volt.

Ez évben felszabadította a bécsi békekötés a pré- 
postságot Bocskay kezéből, ki nemsokára maga is ki
költözött az élők sorából, minek következtében az 
egész vidék a legnagyobb nyűgtől megszabadult.3) 
Csak a XIII város nem érezte annyira Bocskay tá
madásait, mivel Lubomirszky katonáival töltötte meg 
azokat, és védelmezte a hajdúk és tatárok kifosztásai 
ellen, de azért a városok prédikátorainak mindig ké
szeknek kellett lenniök arra, hogy e védelmet drágán 
megfizessék. így mindjárt az első támadási (1605.) 
évben száz köböl árpát és száz aranyat követelt tőlük, 
vagy pedig száz puskásnak kitartását. Midőn pedig 
azt felelték, hogy először a seniort megfogják kérdezni, 
azt vetette vissza, hogy ő parancsol felettük, mivel ő 
a seniorjuk, királyuk meg püspökük.4)

A következő (1606.) esztendőben április 17-én 
megint megjelentek előtte, hol a XIII város grófjának

!) Szép. kápt. levélt Serín. 1, fase. 1, nro 24, és Wagner III, 101.
*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 17.
*) Prot. 1632, föl. 282, hol még 1638*ban is arról panaszkodnak, hogy 

Bocskay idejében a kereskedelem és az ipar is tökéletesen pangott.
4) Goltz, XIII. opp. föl. 10, ante finem, hol Lubomirszky azt mondja: 

Ego sum, inquit, Senior, Rex, Episcopus, qui Seniorem vestrum in carcerem 
mittere possum, et volo, ut experiatur, quid possim.
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jelenlétében avval ösztönözte fizetésre, hogy rengeteg 
fáradozással megszabadította őket a püspökök (Pethe 
egyházlátogatásától) ügy ékezetétől, s jövőben is meg- 
fogja őket védeni az ilyen szándék ellen, de a kálvi- 
nistaságtól őrizködniök kell.1) Lubomirszky Sebestyén 
azonban nem sokáig védelmezhette őket többé, mert 
1607. szeptember 29-e körül már Szaniszló fiának adta 
által a szepesi főkapitányságot, ki a szepesi prédiká
torok kizárólagos uralkodásán nemsokára rést ütött, 
a mennyiben Leibiczon, Iglón és Szepes-Olasziban meg
parancsolta, hogy a kath. isteni tisztelet számára is 
adjanak egy-egy kápolnát (1616-ban), sőt midőn fiatal 
nejével Rómában volt, sikerült a pápánál azt is ki
vinnie, hogy Podolin és Lubló vidéke a szepesi pré- 
postságtól egészen elszakitassék és a krakói püspök
séghez csatoltassék.* 2 * * * * *) Kivitte azt azon állításával, hogy 
a szepesi prépost nem törődik a kath. vallással s meg
tűri azon a vidéken az új vallás prédikátorait, mit ő 
nem lesz hajlandó tenni. És valóban nehány év múlva 
helyreállította a kath. isteni tiszteletet Lublón, a lublói 
várhoz tartozó községekben meg Gnezdán, honnan 
1616-ban mozdította el az új vallású pásztort.8)

f) Ib. föl. 15. »quanto labore nos contra Episcoporum conatum defen·
derít. Promittit idem imposterum [s ic !J etiam se facturum. Monet ut Calvinis-
mum fugiamus*. Ez utóbbit bizonyára Bocskayra való tekintetből tette hozzá,
ki mint tudjuk szétküldött röpiratokban állította, hogy a helvét hit védelmére 
kell fegyvert fognia.

*) Ib. foL 22., hol szept. 30-án Lublón van a két Lubomirszky, okt. 1-én
Bélán, okt. 2-án Iglón, hol Tökölyi két fiával három napon át tartózkodnak, 
és okt. δ-én Váralján. Az egész XIII várost csatolták Krakóhoz, csakhogy 
egyelőre csak Lubló vidékén gyakorolták a fenhatóságot s 1671 után a többi
városban is.

8) Podolin és Lubló vidéke ezentúl először a krakói, aztán a.tarnowi 
püspökséghez tartozott, s csak Lengyelhon felosztásával került vissza a szepesi 
püspök joghatósága alá. Maga Pázmány is felszólalt 1630-ban az elszakítás 
ellen és a prépostság épségben való tartása mellett, de Ugyekezete kárba veszett.
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László préposttal 1608-ban találkozunk legelőször, 
midőn Hoffmann Gáspár nevű pap tanítójával az ország- 
gyűlésen megjelent, hogy a püspökökkel egyetemben 
óvást emeljen az országgyűlés vallási czikkelyei ellen.1) 
Ezen országgyűlésen ugyanis sikerült Illésházy István
nak kivinnie, hogy azon vallási határozatok, miket ő 
és Bocskay a szerencsi (1605-ben) gyűlés alkalmával 
fogalmaztak, az országos könyvekbe is belekerüljenek, 
mit Mátyás király megtagadni nem volt képes. Azok 
szerint tehát három külön vallás lesz ezentúl Magyar- 
országban, úgy mint a katholikus, a helvét és az ágostai, 
és a kath. egyház megrövidítése nélkül megengedtetik 
a két újnak, hogy belügyeiket saját magok választotta 
főnökeik (super intendensek) alatt intézhessék. Miután
az úgynevezett belügyek külön elősorolva nem lettek, 
de a határozotak bevezetésében és záradékában a 
püspökök nevei előfordultak, mintha szintén hozzájá
rultak volna, s az új vallások az ő helyeslésökkel tün
tettek volna ki, Forgách Ferencz esztergomi érsekkel 
egyetemben óvást emeltek ezen határozatok ellen, és 
követelték, meg el is nyerték azt, hogy a végrendeleti 
és házassági ügyekben az eddigi országos törvények 
értelmében továbbra is a püspöki szentszékek vigyék 
a bíráskodást, házassági felmentvényért (dispensatio) 
pedig szintén a püspökökhez és nagyobb s súlyosabb 
esetekben a pápához keilend folyamodniok az új val- 
lásuaknak is, mitől magok a superintendensek sem 
lesznek kivéve.2) * *)

‘) Prot. 1618, föl. 47 a, b., hol érdekesen adja elő ezen Gáspár már 
mint kanonok, hogy az országgyűlés idejében miképen kényszerítette István 
prépost öcscsét arra, hogy adósságlevelet írjon alá, holott tiémetül nem is tu
dott s még pecsétje sem volt, István Bécsből rendelt pecsétet László számára 
s nem nyugodott, míg öcscse nem teljesítette akaratát.

*) Prot. 1667, föl. 316 b — 318 b, hol 1671-ben Bársony prépost épen
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A szepesi prédikátorok ezen czikkelyek hatását 
nemsokára érezni kezdették, mert maga Lubomirszky 
volt az, ki ezentúl a kath. vallástól különállóknak 
mondotta őket s olyanoknak, kik a papok régi kivált
ságaira már nem hivatkozhatnak. Midőn ugyanis 1609-i 
október 27-én a muszka háborúra két ezer aranyat 
követelt tőlük, és ők azon a czímen, hogy úgy is 
évenként 500 köböl gabonát adván, s régi kiváltságaikon 
túl áldozatot hozván, elnézést kértek, azt felelte rá a 
Leibiczon működő bizottság, hogy a kiváltságokhoz 
semmi joguk többé, mivel nem a pápistákhoz tartoz
nak, kiknek ezen annyiszor hivatok kiváltságok adat
tak hajdanában.1) Midőn a bizottság elutazott volt, 
és Wiernek Szaniszló, lublói alkapitány fenyegetésre 
fogta a dolgot, a prépostság főtisztjét bírta rá Xylan- 
der, hogy közbenjáró levelet küldjön Lublóra. Mivel 
a levelet nekik adta által kézbesítés végett, és ők 
azt elolvasván, nagyon keménynek találták, nem kül
dötték el, hanem eltették s várták a további dolgokat. 
Nem sokáig kellett várniok mert január 3-án (1610) 
újra reájok irt Wiernek és követelte azon taksát, me
lyet a lengyel papság fizetett a muszka háborúra. 
Mivel fizetni hajlandók nem voltak, január 6-án olyan 
értelmű levéllel feleltek, hogy azért nem fizethetnek, 
mivel templomaik a prépost joghatósága alá 
Lubomirszkyt pedig avval ismerik el uroknak, hogy *)

arra alapítja egyházlátogatási jogát. Megmaradt a fenhatóság egészen 1790-ig, 
sőt 1834-ig, mert csak ezen utolsó esztendőben adta meg XVI. Gergely pápa 
a felmentvényt arra, hogy a vegyes házasságok pl. érvényesek legyenek akár
melyik fél lelkésze előtt köttetnek meg. A püspökök Ügyét felkarolta V. Pál 
pápa is, ki 1609-i ápril 24-én hozzájok adott levelével kitartásra buzdította őket.

*) Goltz, XIII. oppid. föl. 28 és 29, hol azt írja a senior, hogy a bi
zottság : quod privilegia, mondta, ad nos non pertineant, cum non sintus de hu·  
mero Pontificiorum.
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a gabonát szolgáltatják.1) Hogy azonban Wiernek harag
ját lecsillapítsák, üdvözölték őt a háborúból való szeren
csés hazatérte után s száz forinttal megajándékozták.2)

Lubomirszky és hivatalnokai tehát nem nagyon 
becsülték a pásztorokat, hanem inkább csak hasznot 
ügyekeztek tőlük huzni; de saját híveikre sem lehet 
fogni azt, hogy nagyon tisztelték volna lelkészeiket, 
mert a legcsekélyebb ok miatt elűzték őket, úgy hogy 
a senior maga azt mondja: unde licet aestimare, in 
quo pretio et honore Ministri hodieno habeantur tem
pore in Scepusio, vagyis: miből meg lehet ítélni, hogy 
milyen becsben és tiszteletben tartja a mai Szepesség 
a vallási szolgákat. A mi pedig e keserű panaszt 
ajkaira adta, legelőször Béla volt, hol 1607-i október 
16-án magok gyújtották fel a lelkész csűrét. Midőn 
a község is odaégett, megfordították a dolgot és az 
ártatlan pásztorra fogták, mintha ő gyújtotta volna 
fel a csűrt s vele a községet is. Lefoglalták mindenét 
s a lublói alkapitány segélyével ki is dobták. Miután 
elegendőképen megrágalmazták volt, anélkül, hogy bi
zonyítékot tudtak volna állítani, végre úgy egyeztek 
ki, hogy a lelkész 50 köböl rozsot és 100 köböl árpát 
átengedett nekik (talán az új dézsmából) és ők to
vábbra is tűrték.8) A második, kit a községe addig *)

*) lb. föl. 32, 33 és 35 második sorban. Nyomasztó helyzetben voltak 
a pásztorok, mert a magyar országgyűlési czikkek értelmében függetlenek sze
rettek volna lenni a préposttól, s mint azonnal látandjuk, dolgoztak is azon, 
de a lengyelek előtt a prépost joghatósága alá tartoztak.

*) lb. föl. 39 és 40. Érdekes dolgot olvasunk föl. 25, hol ez áll, hogy 
a prédikátorok 1608-ban még a kath. idők egyházi ruháit használták, mert 
midőn aug. 3-án esketésen (Frikal Imre, XIII. városi grófén) volt jelen Wier
nek, avval fenyegetőzött, hogy a legelső prédikátort, kit alba nélkül talál a 
templomi ténykedéseknél agyonlövi. A senior azt írja: ad quae nos tacuimus.

8) Goltz, XXIV. Regal, föl. 20, in medio, és föl. 24, hol csak kibé
kültek vele, mert nemsokára felkai Weisz Tóbiás lesz Bélán prédikátor, kivel
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vádolt a földes úrnál, mig elűznie nem sikerült őt, a 
káposztafalvi Saűerbir Kristóf (meiszeni Stolpéból) volt, 
kire azt mondották, hogy feleségével perpatvarban él, 
és a parasztoknak nem akar gabonát kölcsön adni stb. 
Hiába jártak közbe a lelkészek, a község csak azt 
felelte, hogy a prédikátorokra nem ad semmit, hanem 
csak a földes úr Írására, kinél azonban két világi 
emberök által kivitték, hogy a lelkész kiűzessék.1) A 
harmadik, kit a község elmozdított, a váraljai pásztor 
volt, még pedig, mint a senior mondja, minden vád 
nélkül. Ennek védelmére felhívták a prépostot, kitől 
azt követelték, hogy ju xta  Canones vagyis a kath. 
egyházi jog szerint járjon el a pásztor ellenségeivel 
szemben.*) *)

Illésházy István vallási czikkelyei látszólag tehát 
nagy előnyt adtak a pásztoroknak a mennyiben általok 
a prépost fenhatósága alól megszabadulni látszottak, 
a valóságban azonban az ellenokok mintegy egymásra 
való hatásából a kath. ellenhatásnak és reformácziónak 
alapját vetették meg. Mert azon időtől fogva emel
kedett lassanként érvényre azon nézet, hogy a pász

előre alkudoznak, simoniace mondja a senior, hogy mennyit enged át a plé
bániai jövedelmekből.*)

*) ▲ szepeel ΧΠΙ város levéltárban őrzött vizsgálati Íratok szerint meg
lett állapítva, bogy a tűz nem gyújtogatás által, hanem egy béres hanyagsága 
folytán, véletlenül támadt. Igaz, hogy az ártatlan Pretöry Mátyást községe 
gonossül üldözte, s hogy élete is veszélyben volt, de Zabler Péter senior reá- 
beszélése folytán Pretöry lemondott állásáról és elfogadta a «Hopgarthlak« 
meghívását, hová lelkésznek ment. A bélalak pedig, hogy gyűlöletessé lett 
papjaktól meneküljenek, átharosolkodására még segélyadást is'vállaltak. ▲ 
lnblól alkapltány valami lngerentlájáról ez ügybe, az iratokban szó slnos.

Szerk.
*) Ib. föl. 28, hol Berzeviczy András várnagy kétszinfi szerepet játszik 

és föl. 27, hol Thurzó Kristóf, talán azért, hogy a lelkész elmozdítását meg
engedte, a Káposztafalviaktől a templomi drágaságokat követeli, s addig nem 
nyugszik, míg arany szentségtartót nem kap, miért nekik a rozs és árpának 
fél dézsmáját átengedi.

*) Ib. föl. 28. Ezt fejebb említettük.
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torok, ha külön főnök alatt külön vallást képeznek, 
nem bírnak többé joggal arra, hogy a kath. templo
mok- és plébániákban, s azokkal egyetemben a régi 
kath. kiváltságok élvezetében maradhassanak.

Érezték azt talán magok is, mert minden ügye- 
kezetök ezentúl oda irányúit, hogy ama régi kivált
ságokat az új protestáns szövetkezet számára is meg
nyerhessék. Legelső nyomát látjuk emez ügyekeze- 
tőknek 1609-ben, midőn Hoszútóthy István január 8-án 
Lőcsére érkezett. Hozzájárultak akkor arra kérvén 
Őt, hogy nagy befolyásával hasson oda, hogy a király 
a régi kiváltságokat az ő számukra is erősítse meg.1) 
István azt felelte, hogy azokat elsőbben is valamely 
hiteles hely által írassák által. Hogy pedig könnyeb
ben menjen az egész, azt tanácsolta nekik, hogy a 
Körtvélyesen még élő Nagyszombathy Gergelyhez for
duljanak tanácsért, mivel ez az ilyen dolgokban nagyon 
jártas. És valóban október 7-én meg is jelentek Kört
vélyesen, hol Gergely azt mondja, hogy Írassák által 
a kiváltságos leveleket a káptalannál, s majd aztán 
a prépost által beterjeszthetik a királynak. De kitűnt, 
hogy a pásztorok annyira bíztak az új országgyűlési 
czikkekben, hogy még az átíratást is sérelmesnek ta
lálták,2) mert mostani időben, mondják, már nem függ 
a mi testvérületünk a káptalantól, mivel a pozsonyi 
országgyűlésen az lett elhatározva, hogy minden test- 
vérületnek [csak vallásnak nem pedig testvérületnek] *)

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 25.
*) Látszik, hogy a hites helyek természetével sem voltak tisztábban az 

idegen származású emberek, mert tudták volna, hogy midőn a XVI. században 
Lelesz megszűnt, az országos rendek törvényczikkel állították azt űjra helyre, 
hogy a nemességnek, akármilyen valláshoz tartozott, legyen helye, hol hivata
los irataikat szerkesztethessék. A hiteles helyek a mai kir. közjegyzők teen
dőit végezték akkor nálunk.
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külön superintendense legyen, ki a többi testvérekkel 
egyetemben intéz el minden dolgot és esetet, miért 
is a káptalanra nincsen már szükségök.

így gondolták ők a prépostot s káptalanát elmel
lőzhetni, de Nagyszombathy tanácsára deczember 4-én 
csakugyan megjelentek a káptalanban s átírattak három 
okmányt, melyekkel aztán 1610-i szeptember 30-án 
Műk Jánost Bécsbe küldötték Lépes Bálint, királyi kan- 
czellárhoz. Itt azonban hiába töltött egész hónapot, 
mert Lépes betegen feküdt, és a kanczellária minden 
darabnak hitelesítéséért 150 frtot követelt, mit a pré
dikátor nem tudott megfizetni. Még egyszer próbált 
Műk szerencsét, és elment 1611-ben Bécsbe, hol ja
nuár 19-én Lépes előtt megjelent, ki biztatta őt, és 
az okiratokat az irodában megtartotta. De Műk meg
ijedt azon, és azért sajátságos módon ügyekezett azo
kat visszakapni. Per fallaciam azaz hamis fortélylyal, 
mondja a senior kapta vissza, a mennyiben Lépesnek 
egy irodaszolgáját megvesztegetvén arra bírta, hogy 
rövid negyed órára hozza ki az iratokat, mivel javí
tani akarna rajtok. Megkapván azokat eltűnt velők, 
és a titkárhoz fordult azon kérelemmel, hogy ő erő
sítéssé meg. De a titkár, úgy látszik, megveszteget
hető nem volt, mert azt irta vissza neki, hogy az 
ilyen dolgok nem erősíttetnek meg többé, mivel bir
tokosaik egészen megváltoztak már.1)

Hoszútóthy István sem járhatott többé kezökre, 
mert mig ők tanakodtak, reá is nehezedett az élet 
nyomasztó súlya. 1609-i február 2-án még itt van, *)

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 36 és 37. így szűntek meg és vesztették 
hatályukat a királyok régi kiváltságai. Thurzó György nádort még rábírták, 
hogy erősítse meg, de azon erősítésre már azt mondta a prépost, hogy annyit 
jelent, mintha magok erősítették volna magoknak.
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hol a préposttal együtt 550 irtot vesz fel Kékedy 
Györgytől, kinek azért Liszkán házat és több szőlőt 
ad,1) nemsokára Liptó-Ujvárra tér, hol április utolsó 
napjaiban elérte a halál. A káptalan tetemét május 2-án 
nagy kísérettel Görgőn keresztül a káptalani templomba 
hozta, hogy itt kath. módon örök nyugalomra he
lyezhesse.2) Végrendeletét elrejtette özvegye, ki mint 
már hallottuk Bocskay idejében nagyon ügyes szere
pet játszott, hogy a fiatal s elhagyott prépostot meg
károsíthassa. Mert azon a czímen, hogy István Mág- 
dolnának birtokait sok adósággal terhelte volt, reábirta 
Lászlót, hogy vagy tiz ezer forint erejéig lekösse ma
gát, és családi birtokait zálogba adja neki. László 
hitt szavának, s fizetett egészen 1629-ig, midőn végre 
május 7-én bátyjának végrendelete szeme elé került. 
Csak akkor látta, hogy meg volt csalva, miért is ko- 
fogást emelt hűtlen sógornéja ellen. Vájjon azonban 
kártérítést kapott-e, nem mondja az okmány.

Az említett évnek nagy részét László különben 
itthon töltötte, mert még julius 8-án is, midőn a pré
dikátorok a Grundel-eset miatt panaszt emelnek, ő 
fogadja őket, s őt tisztelik meg három aranynyal.

Nehány héttel előbb, s röviddel Istvánnak halála 
után pedig egy liszkai telek miatt intézkedik. Épen 
István volt az, ki reábirta Lászlót hogy hű szolgálatok 
reményében Gönczi Bálintnak engedje által az emlí
tett telket. Gönczi azonban hálátlansággal fizette a 
jótéteményt, miért is István maga sem merte neki át- *)

‘) Prot. 1603, föl. 166 a, b.
*) Prot. 1609, föl. 17 a, b, és föl. 26 a, b, hol május 2 a szombatra 

esik. Zay Mágdolna özvegye május 4-én még itt van. Sajátságos, hogy míg 
Görgőn keresztül mentek, Görgey Márton a kiséretnek egy emberét megra
bolta. E Mágdolna először Mérey Mihály, aztán Hoszútóthy István s végre 
Őrié de Karva Miklós neje lett.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 23
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adni az arról kiállított okiratot. László megsemmisíti 
az egészet, s elismeri, hogy az csak is a prépostság 
kárára volt, miért az egyházi birtokot visszaveszi.1)

A káptalannak, mely a viszontagságos évek fo
lyamán nagyon elszegényedett,2) némi örömet szerez
hetett Treiniger József, beszterczebányai vállalkozó, ki 
a boczavölgyben lévő érczbányákat újra megművelni 
kezdette,8) azzal, hogy megfogadta, ha áldásra talál 
a bányákban, a káptalani templom megrongált orgo
náját állitatja helyre.4)

Thurzó György nádor mint vallásrendező. A
következő évben Thurzó György minden befolyásával 
azon ügyekezett, hogy az 1608-i vallási czikkelyek 
szerint minden vallásnak superintendenst adjon, hogy 
ezáltal az új vallásoknak a katholikushoz némileg ha
sonló szervezetet s ezáltal több egyöntetűséget bizto
sítson. Rendezett azért 1610-i márczius hó 28., 29. 
és 30-án Zsolnán egyházi zsinatot, melynek határoza
tait aztán az egész országban elfogadtatni sietett. Már 
április 8-án Lőcsén jelent meg, hol a szepesi prédi
kátorok ajándékait, és arra vonatkozó kérelmüket fo
gadta, hogy régi kiváltságaik megerősítésében közbe
járjon. Lőcséről Kassának vette útját, hová két lelkészt 
küldöttek utána, kiknek utasításuk az volt, hogy a 
nádort arra bírják, miszerint hatalomszavával hagyja *)

*) Prot. 1609, föl. 35 a — 36 a. Ezen okmányt kiadta Zay Mágdolna, 
de a végrendeletet nem.

*) Prot. 1609, föl. 140 b és 141a, hol Sárossy Tamás őrkanonok vég
rendeletében mondja, hogy annyira szegény, hogy cselédjeit tíz esztendő óta 
nem tudta kifizetni.

*) Prot. 1580, föl. 182 a, hol e boczavölgyi (Liptóban) bányák meg Auri, 
Argenti et Cupri és sok másfélét adnak.

4) Prot. 1609, föl. 29 a. Hires orgonakészitő, kinek müvei máiglan 
is használatban vannak, volt az akkori időben a szepes-olasti Kauffenberger Jakab.
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meg a szepesi nemességnek, hogy superintendenst 
válaszszanak. A két követ (Xylander István és Kor- 
nides Dániel, zsákóczi lelkész) julius 8-án csakugyan 
több levelet kapott Györgytől ez ügyben. Az első 
Lépes Bálint kir. kanczellárra volt czimezve és abban 
arra kérte őt Thurzó, hogy a régi privilégiumokat 
erŐsíttesse meg. A második Szepesmegye alispánját 
és az összes nemességet arra szólította, Hogy zsinatra 
gyűljenek, és a harmadik a XXIV testvérület lelkészeit 
hívta meg arra a zsinatra, melyen a dunáninneni me
gyék mintája és az elfogadandó zsolnai határozatok 
szerint superintendens választandó lesz,1) de csak azon 
föltétel alatt, hogy előbb mind a confessio 
mind pedig a liber concordiaet aláírják.8)

Ezen föltétel meghasonlást okozott a prédikáto
rok és a nemesség között, mert a liber concordiaet 
a független gondolkozásuak nem akarták elfogadni, 
sőt Golcz Joakim a senior kimondta, hogy ha csak a 
liber concordiaeval kaphatnak superintendenst, akkor 
maradjanak inkább a régi állapotban. Xylander ellen
ben, ki ámbár még nem volt senior, de tényleg már 
átvette volt a prédikátorok vezetését az említett könyv 
befogadása mellett dolgozott. Az ebből támadt vitát 
átvitték a Lőcsén julius 27-én megtartott megyegyű
lésébe is. Itt felkeltek a Máriássyak prédikátorai (a 
márkusfalvi, wagendrüszeli, haraszti) és kijelentették, 
hogy ama könyvet nem fogadják el, mivel ők a helvét 
hitvallást ismerik el mérvadónak, sőt arra kérik a ne
mességet, hogy saját prédikátoraikat tiltsák el attól, 
hogy őket kálvinistáknak és sakramentáriusoknak szid-

») Goltz, Matr. XXIV. Regal, föl. 51, és föl. 33 in medio. 
>) Ib. föl. 63, sequ.

23*
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hassák.1) Hozzájuk csatlakozott Késmárk is, mely nya
kát szintén nem akarta a liber concordiae ubiquista 
jármába hajtani. És midőn Székely Balás kanonok, 
a káptalan kiküldöttje, hozzátette, hogy magok között 
csináljanak rendet a mennyit akarnak, hanem salvo 
jure Praepositurae,vagyis olyan módon, hogy ezáltal
sem a prépostság tekintélye sem pedig jövedelme 
csorbát ne szenvedjen, akkor megbomlott az egész 
gyűlés. Xylander dühös volt ugyan és elnevezte őket 
Core, Dathan és Abironnak (Num. 16, 32, 33), kik 
az Isten boszuját nemsokára érezni fogják, de a bajon 
segíteni már nem tudott. Újra ment tehát követnek 
Kassára György nádorhoz, hol még Alvinczi Péter, a 
mézesnyelvű és hangosszavú réti fülemülével — mint 
Pázmány nevezi — is beszédbe ereszkedett e miatt.2) 
Alvinczi azonban szintén oda nyilatkozott, hogy a liber 
concordiae ne vétessék be, és midőn Xylander oda- 
veté, hogy talán a helvét szót kellene odatenni, az 
ellen is kikelt Alvinczi, és azt hangoztatta, hogy eme 
szót csak roszakaratú ember tehette a bécsi czikkelyek 
közé,8) sőt korholta a márkusfalviakat, hogy e szót 
általában használják, miután elegendő a confessio au- 
gustana, melyben minden vallás benn van már.4)

Xylander aztán György elébe járult, ki augusz
tus 6-án a király és kanczellárja tudta nélkül olyan

*) Xylander azt írja, hogy ama prédikátorok impudenter követelték azt. 
És midőn a Máriássyak közbevetették magokat s védelmüket megígérték az 
új rendnek, akkor is azt Írja Xylander, ki minden ellenfélt gyanúsításokkal 
illetett, hogy megvédik őket úgy mint Saul Dávidot védelmezte volt: ,In  casu 
defensionis quidem erga nos affecti ut Saul erga Davidem*.

*) Pázmány, összes művei, II. köt. 512 s követk. lapp., és IV. köt. 
703 követk. lapp., hol az Alvinczihez irt öt levél áll.

*) ,A b  homine malesano articulis Wiennensibus ingestum* mondja 
Xylandernek dnus. Alventius (Alvinczi).

4) Goltz, XXIV. Regal, föl. 55, in medio.
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levelet állított ki, mely ugyan a vitás ügyet egyelőre 
nem intézte el, de a kérelmezőnek régi vágyát telje
sítette, a mennyiben a régi kiváltságokat megerősítette, 
sőt azokat a sárosi prédikátorokra is kiterjesztette. 
Az orthodoxae et augustanae confessionis ministri mind 
azon jogokkal fognak bírni, mikkel a régi katholikus plé
bánosok rendelkeztek, sőt a végrendelet tekintetében 
sem fognak többé a káptalantól és préposttól függni, 
és a dézsmát a régi Illés gróf szabadalma szerint szedik 
majd, azért sem a szepesi sem pedig a sárosi hívők 
ne merjék földeikről elvinni a termést, mig a prédi
kátor ki nem vette a maga részét.1) Többiben a zsolnai 
7. czikk szerint válaszszanak főnököt. És midőn a 
nádor szeptember 13-a után visszatért, Xylander a 
váraljai vámsorompónál újra elébe került s két levelet 
kapott, melynek egyike az új alispánnak, másodika a 
seniomak szólt, és a választást meghagyta.

A prédikátorok e miatt már október 6-án jöttek 
össze Lőcsén, de a nemesek a hajdúk forradalmai 
miatt távol maradtak. Utána november 30-ára lett 
kitűzve az általános gyűlés az alispán által, melyen 
aztán nyolcz nemes és 66 prédikátor, főnököt válasz
tani egybejött.2) Összegyűltek a lőcsei iskola nagy 
szobájában, s csakhamar két nézet kezdett nyilvá
nulni. Goltz a senior azt tanácsolta, hogy a régi mel
lett maradjanak, mert az új rend veszélyt hoz reájok 
ép olyan módon, mint azt a dunáninneni megyékben 
látják, hol a pápisták egymás után fölemelkednek 
ellenök, s megszűnt a régi béke és befolyás. Nálunk 
a székpénzt, mit megtagadnunk nem is lehet, sem a *)

*) Ib. föl. 57.
*) Ib. föl. 34 és 35, hol a lelkészek előbb nov. 25-én Olasziban be

szélgették meg a következő gyűlés tárgyait.
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prépost sem az érsek nem fogja elengedni; ha pedig 
megtagadnék, akkor a prépost, kinél nem egyszer 
védelmet találtunk, ellenünk fordul és az érsek haragját 
és hatalmát hivja fel ellenünk. Azonkívül Lépes is 
azt tanácsolta, hogy ha békét akarunk, a régi mellett 
maradjunk. Végre az a kérdés is támad, hogy ki fogja 
az új rend költségeit fedezni. E komoly szavakra 
mindnyájan hallgattak, sőt mondja Xylander, elnémul
ván, még szavazásra sem akarták bocsátani az ügyet.1) 
De akkor felemelkedett ő maga és a következőkkel 
ügyekezett határozatra birni a jelen voltakat. A mi 
testvérülettink és vallásunk egészen elütő a régi test
véridéitől és vallástól. Elütő vallási tanításra nézve, 
de elütő ama gyávaságra nézve is, melylyel a főne
mesek a has miatt elhagyják a megismert evangéliu
mot és a pápistákhoz szakadnak. Elüt azért is a régi 
vallástól, mivel saját hallgatóink megátalkodottsága és 
kapzsisága semmit sem akar engedni. És végre saját 
magunk sem egyezünk a vallási tételekben. Hozzá tette 
még, hogy az ő vallásukat tulajdonképen religio Ca
tholica reformatánzk kell nevezni. De ezen határo
zott szavak sem voltak képesek Goltz beszédjének 
hatását megmásítani, miért is dolens itaque tacuit vagyis 
szomorúan elhallgatott, mivel látnia kellett, hogy a 
székpénz megtagadásáról senki sem akart hallani.2) *)

*) lb. fül. 64 és 65 Goltz beszéde, utána föl. 65 és 66 Xylander szavai. 
A nyolez jelen volt nemesnek nevei a következők: Görgey Kristóf, alispán, 
Görgey Vilmos, Záborszky János, jegyző, Trécsy Illés, hunfalvi Székely Bol
dizsár, aztán a három szolgabiró, úgy mint Dravetzky Sámuel, Cholim [Kolin] 
Kristóf és Csepcsánszky Máté. — Midőn későbben Xylander önnönmagát akarta 
megválaszlatni superintendensnek rendkívülien sokan voltak jelen.

>) lb. föl. 66 fenn a 3. sorban, és föl. 71—74, hol a 66 lelkészt elő
számlálja. — Xylander ezen tanítását, hogy az új vallást Catholica reformatá- 
nak kell nevezni, használták aztán az urak, mert Tökölyi leánya pl. azt mondja, 
hogy a szerint ment férjhez.



359

A lutheránusok, írja megint ő, a következő esz
tendő május haváig hallgattak az egész ügyről, de a 
kálvinisták gúnyolták őket, sőt Késmárkon egy meny- 
nyegző alkalmával azt énekelték Xylander és másik 
két lelkésztársa felől: »Quid lignum, quid cera valet, 
quid stercora possunt?« vagyis mit tehetne a fa, mit 
a viasz, mit pedig a sár.1) így végződött tehát a 
második lőcsei gyűlés is, anélkül, hogy vallási főnököt 
választottak volna. A senior ezentúl úgy látszik jobban 
őrizkedett Xylander befolyásától és maga ügyekezett 
eljárni ez ügyben. Hasonlóképen váltak külön a vá
rosok is, kik a nádornál nemsokára kivitték, hogy a 
többi prédikátoroktól elszakadva főnöket kapjanak. 
Thurzó György azért már 1611-i junius 22-én Eperjes
ről kelt levelével augusztus 1-ére Kis-Szebenbe hívta 
meg az öt várost, hogy superintendenst válaszszanak.2)

A kis-szebeni gyűlésen megjelentek a szepesi lel
készek követei is, kik talán azt gondolták, hogy távol 
a prépostságtól a székpénz nem fog senkit aggasztani, 
és azért simábban fejlődik majd az egész dolog. Csa
lódtak. Eredménytelenül kellett visszatérniük, mert az 
egész tanácskozás nem ugyan a székpénzen, hanem a 
nemességen akadt meg és a prédikátorok azzal szem
ben való követelésein. Vezette az egész gyűlést Thurzó 
nevében idősbb Hoffmann György szepesi kamarai 
tanácsos, és úgy volt elhatározva, hogy az első napon 
a zsolnai czikkelyeket aláírják, reá pedig a városok- *)

*) lb. föl. 74. A kicsufoltak nevei: Xylander ( =  fa) váraljai, Wachs· 
mann ( =  viasz) toporczi, Zaar ( =  sár) görgői prédikátorok. — Xylander erre 
a következő verssel felelt:

Quid lignum, quid cera potis, quid stercora prosint,
Zoile, tu nostro carmine, scire cupis?
£  ligno, crux, ardelio, te digna paratur;
Sique favos renuis mandere, stercus edes.

*) Ib. fol. 78. Lőcse, Kassa, Eperjes, Kis-Szeben, Bártfa volt az öt város.
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ból 2—3 superintendenst választanak. De Horváth 
László [a volt János prépostnak fia] oda nyilatkozott, 
hogy e dolgot olyan hamar elvégezni nem szabad, 
hanem megvitatás tárgyává kell tenni azt, vájjon az 
egész új rend nem ütközik-e a nemesség szabadalmaiba, 
melyeket a nádor kedvéért sem adnak fel soha. Ez 
megtette hatását, mert a második ülésben a városok 
már a nemesség ellen nyilatkoztak, sőt a prédikátorok 
is kijelentették, hogy tovább nem mehetnek, mivel 
kegyuraiktól megbízást nem kaptak. Hoffmann meg
haragudott, és szemökre veté a lelkészeknek, hogy 
most ellenkeznek, holott azelőtt folytonosan ausi sunt 
sollicitare Dnum Palatinum vagyis unszolták a nádort, 
sőt az 1608-i vallási czikket is minduntalan ők sür
gették. Mire az egyik lelkész azt felelte, hogy ők 
bizony nem sürgették, hanem csakis a nemesség csi
nálta az egészet.1) A dolgok ilyetén fejlődése mellett 
Hoffmann feloszlatta a gyűlést és a főnök választásnak 
is vége volt.

Mig tehát Thurzó zsolnai határozatait oly módon 
életbe akarta léptetni, Forgách Ferencz érsek is ügye- 
kezett a katholikus hitéletet és a vallás befolyását 
emelni.8) Épen 1611-ben tartott ő is Nagyszombatban 
tartományi zsinatot, mely öt fejezetében a legüdvösebb *)

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 79 és 80 (cf. föl. 38), hol azt írja Xylan· 
der ama vallási czikkről: quern nemo nostrum urserat, sed a Nobilitate 
fixus et refixus.

*) Thurzó György épen ez időben benépesítette Árva felső részét, népet 
Lengyelországból hozván, melyet nemcsak földdel és szabadsággal láttott el, 
hanem a katholikus vallás szabad gyakorlatát is biztosította számára, Ily módon 
keletkezett Csimhova, Lieszko, Vitanova, Jablonka, Felső-, Alsó- és Közép- 
Oravka, Bukovina, Pekelnik, Podsklé, Szlanicza, Szuchahora, Chizsna, Hladovka, 
Studenky, Wlcsko, Polhora, Felső-Zubricza stb. (Prot. 1614, föl. 12 b. és Prot. 
1656, föl. 191 a, b, föl. 206. Prot. 1675, föl. 144 b, hol özvegye templomot 
és katholikus papot enged nekik).
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határozatokat hozta. Szigorúan meghagyatik a püspö
köknek (I. fej. 4. pont), hogy csak olyat szenteljenek 
papnak, ki a trienti zsinat határozatai szerint képesítést 
bír arra. Saját magok házában is azon legyenek, hogy 
a cselédek gyónáshoz járjanak, és a püspök kezéből 
vegyék az oltári szentséget (9. pont). A papok gyak
rabban misézzenek (II, 1). A főesperesek minden esz
tendőben egyházlátogatást tartsanak és tanítsák ki a 
népet, hogy a papnak tisztán kell élni és házasság 
czíme alatt fajtalan bűnöket űzni nem szabad (II, 3), 
nehogy valaki még tisztességnek tartsa azt, ha a pap 
feleségül akarja venni leányát. És azért az egyház
látogatás alkalmával a népnek a pap elleni panaszait 
is hallgassák meg, és intézzék el olyan módon, hogy 
az úr szőlőjéből minden bűn eltávolitassék (V, 2). Az 
új vallásnak mozgalmai tehát a régi vallás híveit is 
felrázták eddigi tespedtségökből és új erőre keltették.1) 
A zsinatban részt vett a szepesi káptalan részéről 
Frányaffy István éneklő kanonok, ki bizonyára magá
val hozta annak határozatait is. A prépostnak azon
ban nyomát nem találjuk sem itthon sem pedig a 
zsinatban, csak Almássy Pál váczi püspök s érseki 
helynök látogatta meg ez év junius 27-én almási ro
konait és szerzett bővebb tudomást az itteni vallási 
mozgalmakról.

Xylander István szereplőse. Szükséges is volt 
talán, hogy az érseknek figyelmét valaki a szepesi

‘) Ezen zsinat határozatai ma még megtalálhatók a régi Rituale-féle 
könyvekben, hol függelékül vannak odacsatolva. Mi ama győri Rituáléból 
vettük, melyet 1687-ben Kollonics Lipót bibomok mint győri püspök kiadott 
volt. Czimök: Synodi Provincialis Decreta Anno M.DC.XI. Tyrnaviae cele
bratae per 111. ac Rév. Dominum Franciscum Forgach stb. Aláírta 35 püspök, 
prépost, apát s káptalani kiküldött, kik között Himmelreich György mint 
panonhalmi apát, és Pázmány Péter mint a thuróczi prépostság képviselője 
szerepelnek.
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viszonyokra fordítsa, mert az itteni lelkészek vezetését 
olyan ember vette át, ki rendkívüli tudománya mellett 
kíméletlen ildomot és nyughatatlan fondorkodási szel
lemet egyesített személyében. Latin tudományával 
talán Pázmányhoz közeledett, fondorkodó jellemével 
azonban önnönmagának ásta meg sírját, mely felett 
még saját lelkésztársai is egyetlen könyet sem ejtettek. 
Volt az a már többször említett Holtzmann István, 
váraljai prédikátor, ki az akkori kornak tudományos 
szokása szerint görögösítve Xylandernek nevezte ma
gát. Német szülőktől született Lőcsén, melynek Thurzó- 
féle ösztöndíján tanult a külföldön. Kiképeztetését s 
nagy olvasottságát a jezsuiták híres braunsbergi (Erm- 
land) kollégiumában szerezte, hol Kendy István erdélyi 
kanczellárral együtt tanult.’) Hihetőleg ott szerezte 
meg azon mértékfeletti gyűlöletet is, melylyel itthon 
a katholikus ellen viselkedett. Mert biztos, hogy, ama 
jezsuita kollégiumban katholikus módon kellett visel
kednie, vagyis részt venni az isteni tiszteletben, a 
szentségekhez járulni, szóval képmutatást űzni. És ezt 
később itthon azzal akarta helyrehozni, hogy szívének 
lángoló haragját a régi vallás követőinek elleni sza
vakba és tettekbe öntötte. 1611-i november 16-án 
választatott seniornak, és ezen időtől fogva ő vezette 
a Goltz-féle matriculát is, mely a 39—231. lapokon 
az ő viselt dolgait saját kezével leírva tartalmazza.8)

Kemény természete mindjárt a székpénznek át- *)
*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 89, midőn Báthory Gábor, erdélyi fejedelem 

viselt dolgairól ir, hozzáteszi, hogy nála Váralján volt a menekülő Kendy 
olim in Borussia Braunsbcrgae meus inter Jesuitas Németországi
rokona, a már említett Holtzmann költő mint katholikus szerepel.

*) 1b. föl. 42. Sok Írása miatt azt mondták róla lelkésztársai, hogy 
telemázolja (die Matrickel voll schmieren) a könyvet. Ugyanazt mondták a 
későbbi Klesch Dánielről is, ki Xylander mellett az itteni prédikátorok leg
kimagaslóbb alakja (cf. föl. 620).
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adásánál nyilvánult, midőn is azt merte követelni An- 
daházy Gáspár préposti helynöktől, hogy Írásban pecsét 
alatt adja ki neki a káptalan azt, hogy saját híveik 
ellen védelmezni fogja a prédikátorokat; és ha az 
ilyen védelemre való alkalom előfordul, nyomban 
írásban fogja meginteni a káptalan azokat, azután 
pedig két kanonokot küld ellenök, és ha híveik még 
akkor sem hajlanak meg, akkor a két kanonok mint 
personae Regiae vagyis mint királyi emberek a törvé
nyes eszközökkel kényszerítsék őket engedelmességre.1)

A következő (1612.) évnek január 16-án az annyira 
óhajtott védelem miatt megint a nádorhoz fordultak, 
és a következő pontokra nézve kérték ki intézkedését. 
Először is, mondják, ki fogja védeni a superintenden- 
seket s lelkészeket saját híveikkel szemben? Ki adja 
vissza a plébániai földeket, réteket ? Vádat kell-e emelni 
a hatóságnál vagy ki kell közösíteni a híveket? Ná
dortól kérjenek felhatalmazást a superintendensek, ha 
egy házlátogatást végezni akarnak, vagy elegendő, ha 
a nádor katholikus volna, hogy a megye adja meg 
azt? És jelen legyen-e akkor a megye egy hivatalnoka 
és a senior? Ki fizeti az egész költséget? És végre 
nem kell-e a superintendensek számára olyan védnö
köket felállítani mint Csehországban vannak? A nádor 
felelete, melyet bittsei várában január 24-én adott na
gyon elővigyázó és alig elégítette ki a prédikátorokat. 
Az első három kérdésre általánosságban azt mondja, 
hogy a superintendensek intsék meg a híveket, ha ·)

·) lb. föl. 46. A káptalan tehát mint hiteles hely hívja fel a nádor 
vagy király hatalmi karját és csináljon rendet a prédikátorok és híveik között. 
Erre Andaházy nagyon vigyázva és bölcsen azt feleli, hogy ez nem tartozik 
hozzájok, hanem a világi hatósághoz. Xylander meg van elégedve s leteszi 
a 61 aranyforintot (cf. Liber Apoch. ad 1611, hol valóban 61 írtról szóló 
nyugtája van Miticzy Miklós prépostsági gondnoknak).
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nem adják vissza a plébániai jószágokat, vádolják be 
a megyénél, ha ez nem akar ítélkezni, akkor használják 
lelki kardjaikat és vágják el az engedetleneket. A ne
gyedik pontra azt mondja, hogy sem a nádor, sem a 
megyétől nem kell felhatalmazás, mert a superinten- 
densnek kell hogy magától legyen elegendő tekintélye. 
Fizessen az, kik templomát vagy iskoláját látogatja a 
superintendens. Végre a rendes fizetésről értekeznek 
majd a megyékkel a legközelebbi pozsonyi ország- 
gyűlésen. így ódázta el Thurzó maga ama kényes 
dolgokat, melyek az általa kezdeményezett vallási in
tézkedésekkel jártak.1) Várniok kellett tehát a szepesi 
prédikátoroknak, mig Xylander olyan védurat nem 
szerzett, kinek befolyása alatt aztán a vallási főnököt 
is megválaszthatták. A nádornak egyébiránt Forgách 
Zsigmond szerencsétlen erdélyi hadjárata következté
ben sok más dolga akadt, miért is már február 8-án 
Pozsonyban találjuk.

A rokonának bizonytalan sorsa feletti aggoda
lom azonban ide hozta Forgách Ferencz érseket, ki 
február 5-én a káptalanban tartózkodott. A következő 
napon rendeletet bocsátót ki, melyben Rudolf kirá
lyunk január 20-án történt halála alkalmából az összes 
szepesi lelkészeknek meghagyta, hogy február 8-án a 
harangokat huzassák még, és február 23-án az öt 
szabad kir. városban tartsanak gyász-istenitiszteletet. 
Egyszersmind Andaházy Gáspárt a szepesi megyére 
nézve általános érseki hely nőknek nevezte ki, ki a 
távollevő prépost helyett a fenti parancs végrehajtása 
felett őrködni fog.2) *)

*) Gölte, XXIV. Regal, föl. 8 6 - 8 7 .
*) Prot. 1611, föl. 296 a, b, és föl. 313 b, hol ezen kanonok még egri 

őrkanonoknak is neveztetik. 1613-ban még csak 40 esztendős volt (föl 457 b).
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Ámbár a káptalan a világi urakkal igen jó vi
szonyban volt, mert hunfalvi Székely Boldizsár köz
benjárására pl. meghagyja az egyik kanonok a Mo
gyorós nevű szőlőt a hűtlen Szabó Jánosnak, a második 
pedig a daróczi alafához tartozó dézsmát Raszlaviczay 
Andrásnak engedi által, azért a prédikátorok mégis 
ellenséges szellemet tanúsítottak most is, mert a gyász- 
istenitiszteletet nem tartották meg, sőt még ugyan
azon évben Forgách érseket lupum Cardinalem bí
boros farkasnak nevezte Xylander, a káptalant pedig 
szinte megtámadta. Az egész esetben pedig a káp
talan legártatlanabb volt, sőt Xylander egyenesen be- 
vállja, hogy ők rendezték az egészet a lublói kapitány 
megfélemlítésére, miután úgy is tudják, hogy nostrae 
religioni plus favet quam romanae, vagyis jobban ke
gyeli a mi vallásunkat, mint a rómait. Az egész eset 
pedig, mely miatt (mint látandjuk) egész Magyarorszá
got háborúba akarták volna dönteni, következő volt. 
Durand község a lengyel hatóság előtt perlekedett 
a többi 12 község ellen. Hogy peröket megnyerjék 
felfogadták közbenjáróúl Dr. Muchovszkyt (Matthaeus 
Alphonsi) a már ismert podolini plébánost, kinek meg
ígérték, hogy plébánosuknak fogják választani. A pert 
megnyerték, adott szavukat megtartották. A lengyel 
király kérelmökre kiállította a praesentát, és az érsek
nek megerősítés végett bemutatta, ki viszont a káp
talannak meghagyta, hogy Muchovszkyt vezesse be a 
durandi plébániába. De ennek ellen állt Xylander, ki 
semmi áron nem akarta megengedni, hogy Durandra ka- 
tholikus pap jöhessen. Eltekintve attól, hogy Muchovsz
kyt erkölcstelen farkasnak, ördögüzöttnek, a durandiakat 
pedig rablóknak és gyilkosoknak nevezte, felbujtogatta 
Pilcz XIII városi grófot, hogy minden eszközt felhasz-
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náljon a durandiak megfélemlítésére. Pilcz meg is tette 
azt, mert október 8-án keresetet indított és Xylander 
tollával azt irta a lublói kapitánynak, hogy ne hajtsa 
végre az érsek akaratát, mert a 12 város életét és 
vagyonát inkább teszi koczkára, semhogy megengedje 
azt, hogy olyan reformáczió történjék itten. E levélre 
megharagudott a kapitány, holott csak cselvetés volt, 
mondja Xylander.1) De azért Pilcz és Bayer András 
mégis követségbe mentek Lublóra, kikkel aztán Xylan
der azt mondatja a kapitánynak, hogy gondolják meg 
a lengyelek, hogy 1604-ben épen a XIII városban 
szándékolt egyházlátogatás miatt egész 
bd7i a legnagyobb forrongások . És hozzá
teszi még, hogy a magyarok áhítozva várják az alkal
mat, hogy pénz nélkül jussanak megint a XIII város 
birtokába, mire jobb időt nem találnak, mint ha látják, 
hogy saját országukban az idegen lengyelek erőszakot 
alkalmaznak a templomokban.2)

Ámbár a káptalanból senkisem ment Durandra 
(nem is mertek) Xylander mégis november 17-én, mi
dőn már Muchovszky sem törődött vele,3) levelet ir a 
nádornak, melyben avval vádolja az ártatlan káptalant, 
hogy becsületes ember sincs közöttük, hanem mind 
erkölcstelen, és hogy nem védelmezi az elnyomott pré
dikátorokat, hanem ellenök van, miért attól kell tar
tania, hogy Forgách bibornok és a káptalan durandi

t) Goltz, XIII. opp. föl. 52—55, hol az említett szavak: nostrae re
ligioni plus favet, quam Romanae az 54. lapon (post medium) állanak.

·) lb . fol. 55, 2. sorban: ,Ungaros avide expectare occasionem, qua 
possent absque pecunia ad XIII. oppidorum redemtionem et recuperationem 
pervenire; vix autem inventuros commodiorem, qui si viderint Ecclesiis in suo 
regno per Polonos vim inferri* *. E szavak nagy részét Xylander vastag vo
nallal húzta alá.

*) Goltz, XXIV. Regal, fol. 95, hol Bélán novemb. 14-én mint 
győzök gyűlést tartottak.
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viselkedése miatt egész Magyarország mely
oly erőszakoskodást eltűrni nem fog.1) A beteg nádor, 
ki Xylander jellemét alig ismerte, Lublóra is irt e 
miatt, de épen ezen levele buktatta meg nemsokára 
Xylandert.

A durandi esetben kivívott győzedelme csak nö
vesztette vágyait és azért nem csoda, ha látjuk, hogy 
erélyét arra fordította ezentúl, hogy superintendensnek 
is választassák. Sikerült neki azt is elérni, csakhogy 
pünkösdi királyság volt, mely rövid idő alatt szétfősz- 
lőtt sőt letüntével eddigi befolyását is magával rántotta. 
Hogy azonban e fővágyát is elérhesse védúrra volt 
szüksége, mert ennek tekintélye és befolyása nélkül 
nem haladhatott előre; és hogy azt megszerezhesse, 
csodálatos módon megtérítette Thurzó Kristóf szepesi 
(és 1610 óta sárosi) főispánt.8) E Kristóf ugyanis 
1604-ben, midőn Erdődy Zsuzsanna grófnőt elvette, 
katholikus módon gyónt és áldozott, s azért mindenki 
pápistának tartotta őt, de ezen idő óta az utolsó 
Thurzók mintájára nagyon feslett életet folytatott, 
miért is 9 esztendő alatt egyetlen egyszer sem járult 
a szentségekhez többé, még pedig azért, mivel gyónni 
nem akarta azon bűnöket, quae salvis auribus dici 
non possunt,vagyis miket tisztességgel még fülbe sem
lehet mondani. Ez életével megrongálta egészséget 
s testi erejét, minek következtében 1613 elején beteg
ágyba került. S mivel lelkiismerete mégis zúgolódni 
kezdett, vigasztalást keresett udvari hivatalnokainál,

*) Ib. föl. 102— 105. Ily kevés őszinte módon járt el Xylander ki 
előbb maga bevallotta, hogy cselfogásból rendezte az egész fölháborodást.

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 112— 135, hol Xylander a legapróbb rész
letekig leírja a »historia de admirabili et juxta memorabili Conversione stb.* 
czim alatt Kristóf megtérítését.
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kiknek elmondotta, hogy áldozni szeretne, de a gyó
nástól fél s azért ha gyónás nélkül áldozhatna, meg
vigasztalódnék. A grófnak ezen lelkületére állapították 
tervöket Berzeviczy András, az ismert Beczkóy Jakab 
és Xylander, kik elhatározták, hogy Kristófot meg
térítik. Február kezdetén, vagyis mint mondja, két 
héttel előbb, megálmodta azt már Xylander, és mert 
látta, hogy ezen álom divinitus inspiratum azaz Istentől 
bocsátatott rája, elmondta azt segédjének.1) Február 
20-án, vagyis hamvazó szerdán,2) megjelent Xylander- 
nál Beczkóy Jakab és secreto vagyis titkon elmondja, 
hogy miképen készítették elő Kristófot hivatalnokai. 
Nyomban felmegy Xylander és négy órán át meg
magyarázza a grófnak, hogy milyen kézzel fogható 
tévelyeket tartalmaz a pápista vallás, és például oda 
állítja a kanonokokat, kik között egyetlenegy sincs, ki 
nem volna valami feltűnő latorsággal megbélyegezve.3) 
Igen jó az, hogy a gróf gyónás nélkül akar áldozni, 
mivel a gyónás valódi hóhérszék, hol mindent szét 
kell taglalni, mit pedig ember tenni nem szeret. Azon
kívül a pápisták a gyónásban arra kényszerítik a fő
urakat, hogy a protestánsokat karddal irtsák ki, és 
az evangélikus egyházakat ádáz gyűlölettel (odio Va
tiniano) üldözzék és letapossák.4) Jobb tehát a gróf
nak, hogyha az antikrisztustól Krisztushoz tér vissza.

Nehány nap múlva két könyvecskét adott a gróf- *)

*) Ib. föl. 126, első sor, és in medio.
*) Ib. föl. 114, in medio. Tolihibával írja Xylander: vigesima die 

Marty, mert nem márczius 20-án történt, hanem febr. 20-án, mint ez a követ
kező előadásból kitűnik.

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 116, második sorban: qui non aliquo in
signi scelere esset pollutus. Az akkori káptalan példás életű volt.

*) Sajátságos, hogy példának felhozza Angliát, hol Erzsébet és I. Jakab 
alatt a katholikusokat tökéletesen kiirtották.
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nak, kitől a katholikus imádságos könyvet elvette.1) De 
az még nem volt elég, hanem, hogy Kristófot elha
tározásra bírja, csodáknak kellett közbejönniök. Az 
első és második beszélgetés ideje között, megjelent tehát 
a grófnak, ha aludni akart, hol éjjel, hol pedig nappal 
egy rendkívüli férfiú, ki édes szavakkal biztatta a be
teget, hogy mondja utána a Miatyánkot Luther tol- 
dalékával, a hiszek egyet s más egyebet. Ezen cso
dálatos megjelenés annyira meghatotta Kristófot, hogy 
nemcsak utána mondotta az imádságokat, hanem még 
meg is tért, úgy hogy Xylan der már február utolsó 
napján jelenthette mindenfelé, hogy azon juhocska, 
melyet a római ördög kilencz évvel azelőtt félreveze
tett, most végre visszatért az igazság útjára2) Meg
nyerte tehát Thurzó Kristófot, de evvel nem elégedett 
meg, hanem inkább azon volt, hogy az áttérés napján 
a legnagyobb ünnepélyességek tartassanak, hogy ország- 
világ tudtára jusson az, mi a szepesi várban véghez 
ment volt. Nehány napon át annyira bántották Kris
tófot a betegségi rohamok, hogy csak márczius 3-án 
lehetett arra gondolni, hogy nyilvánosan Xylander 
kezéből vegye az úrvacsorát. E napon (Reminiscere 
vasárnapján) végre több prédikátor s udvarának jelen
létében megtörtént, és Xylander szónoklatában nem 
a pápisták ellen kelt ki, hanem a kálvinistákat szidta.3) 
Még katholikus módon énekelik a Te Deumot és 
mindennek bevégeztével vörös bort isznak olyan kri

*) Az imádságos könyv az akkori időben nagy keletnek örvendő Liber 
horarum B. M. V. (ma Officium Rákőczyanum neve alatt ismeretes még) volt. 
Xylandernek tetszett, mert azt mondja, hogy: Libellus Waraliensi Parocho 
gratus erat (föl. 119, negyedik sorban), és megtartotta.

*) Ib. föl. 121, post medium: , oviculam ante novennium circumventam, 
et per Cacum Romanum fraudulenter in antrum errorum abductam in viam 
veritatis reduxerit* *).

9) Ib. fol. 123, ante med.: , Taxati et Calviniani* stb.
Szcp. Tort. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 24
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stálypohárból, melyet mint Rudolf király hagyatékából 
valót, valaki a grófnak drága pénzen eladott. Hogy 
pedig még fényesebb legyen az egész, maga a szent 
lélek jelent meg galamb alakjában a vár ablakán, és 
Berzeviczy meg Xylander figyelmeztetik Kristófot az 
égnek ezen csodájára.')

Mind erről a káptalan hivatalos iratai csak annyit 
említenek, hogy február 6-án Rutkovics György és 
Nesporinus András azért hivattak fel, hogy a beteg 
Kristóf elő ttok azon 14.000 frthoz, melyekért egykoron 
Izsákfalvát és Mülenbachot elzálogosította volt, még 
ezer forintot emeljen,2) február 20-án pedig Egri Dé
nesi és Székely (másképen Kánya) Balást azért hívatta 
fel a gróf, hogy előttük kiállítsa ama megbízó levelet, 
melylyei Ocskay Gáspár, bajmóczi várparancsnokot a 
pozsonyi országgyűlésre küldötte.3) Sőt márczius 3-án 
nem is volt fen káptalani tag, hanem gróf Petheő 
István és Ferencz megjelentek a káptalan előtt, és 
jelöltek prókátorokat. A várban történt dolgok pedig 
csak a következő talányszerű szavakkal mondatnak 
el: >Eodem die triumphabant in arce Scepus., ubi 
luctus miscebatur cum gaudio. Sapienti sat, vagyis 
ugyanaznap győzelmet ültek a szepesi várban, hol 
örömmel keveredett a gyász. Okosnak elég«, miből

') lb. föl. 132, post medium: ,Quae Columba, írja későbben, Spiritus 
Sanctus vel certe Angelus ad nobis congratulandum demissus*; fol. 124 és 
125 pedig bevallja, hogy nem lehetett megállapítani vájjon egy vagy kettő 
(Utrum una vel duae fuerint, ignoratur) volt-e akkor ott, hanem ,
vagyis be lett bizonyítva, hogy természetfölöttiek voltak a galambok, még pedig 
Angelus Dei, qui prae gaudio e coelo sese demisissent.

*) Prot. 1611, fol. 447 a — 449 a. Elzálogosította a nagyőri Hor- 
váthoknak. Gergely három leánya férjnél volt a következő uraknál. Krisztina 
Hoffmann Györgynél (katholikus), Anna Máriássy Pálnál (kálvinista) és Katalin 
Hoffmann Istvánnál (katholikus).

8) Ib. fol. 449 b, és 450 a. Sehol tehát vallásról említés nem történik.



látszik, hogy a káptalan még a jegyzőkönyvben sem 
merte leírni a dolgot, mert talán azt is elárulták volna 
s szereztek volna a kanonokoknak még nagyobb gyű
löletet Xylander részéről, ki mindenütt kémkedett, 
mintha minden dicsősége daczára folyton attól tartott 
volna, hogy valaki fellép majd ellene.1)

Ezen Reminiscere vasárnap (böjt II. vasárnapja) 
meghozta Xylandernek a főnökséget is. Hatalmas 
kegyura lévén, minden ügyekezetét arra fordította most 
már, hogy tervének saját lelkésztársait is megnyerje. 
Julius 4-én tehát Durándra hívta egybe őket, hol Mí- 
halyko János, Kristófnak magyar prédikátora ügyeke- 
zett előttük az új rend szükségét fejtegetni avval, hogy 
mennyit szenvedtek eddig a pápistáktól, de nem nagy 
sikerrel, mivel Goltz nagyon nyomatékosan kiemelte 
a régi szervezetet, mondván, hogy az új név nem fogja 
őket megvédelmezni, tekintélye pedig nem lesz az új 
főnöknek nagyobb, mint volt a régi senior-é.2) Xylan
der nem volt avval megelégedve, és julius 8-ára me
gint Szepes-Szombatra rendelte őket, hol Payer András 
XIII szepesi grófot és a világiakat ügyekeztek határozatra 
bírni, de azok is ellene voltak, és a régi mellett fog
laltak állást.3) O azonban nem nyugodott, hanem
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*) Prot. 1611, föl. 461 a. — Nagyon érdeklődött az iránt, hogy mit 
j*r a káptalan a hivatalos jegyzőkönyvbe, s azért az említett matricula (Goltz, 
X X IV . Regal.) 132. lapján már azt tudja mondani: „Inscribant itaque, per 
nos licet, Capitulares S. Martini in suum protocollon Hac die (23, 3 Marty 
An. 1613) in acce Scepusiensi luctus cum gaudio decertavit, de hozzáteszi: 
„Mi pedig emlékkönyveinkbe, szakadjon bár meg a Pápa (rempantur ut ilia 
Papae) azt fogjuk megörökiteni, hogy a szepesi vár meg a szepesi egyház 
azért énekeltek böjtben Alleluját, mert az antikrisztust visszavetvén a keresz
ténységre tértek*.

*) Goltz, X X IV . Regal, föl. 159.
») 1b. föl. 164, 165.

24*
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1614-i január 20-án megint Ruszkinóczon tartott lel 
készi gyűlést, hol midőn legnagyobb részök ellene 
nyilatkozott, haraggal kijelenté, hogy akkor egyéb nem 
marad hátra, mint járulni a bibornok, a püspökök elé 
s térdet hajtani Bál előtt, és védelmet kérni a pápista 
farkasok uralmától. De ez sem hatott, mert a lublói 
kapitány már január 18-án megparancsolta volt a XIII 
városnak, hogy a főnökválasztásba keveredni ne me 
részeljenek.1)

A XIII város (tehát Váralja is) és azok lelkészei 
tartózkodtak azért mindentől, de Xylander már a ná
dort is levélírásra és Thurzó Kristófot elhatározásra 
bírta. Ez tehát, mig a lelkészek tanakodtak, hivatalos 
levéllel szólította fel Szepesnek és Sárosnak nemessé
gét, hogy január 22-én Váralján gyűlést tartsanak, 
hol a superintendenst meg kell választani. E napon 
egybejöttek tehát megyei gyűlés czime alatt2) azok 
kivételével, kik a pápista meg kálvinista vallást kö
vették, mindnyájan. A kálvinisták végre oda nyilat
koztak, hogy nem fogják a választást ellenezni, hogyha 
az új superintendens megfogadja, hogy az ő pásztorai
kat nem akadályozza majd hivataluk gyakorlásában. 
A káptalan pedig szintén oda nyilatkozott, hogyha a 
székpénzt továbbra is szolgáltatják a pásztorok, válasz- 
szanak magoknak superintendenst.3) Egyengetve lévén 
avval az út, tanácskozáshoz fogtak. Legelőször Bo- 
kacso János, kassai iskolamester kijelenté, hogy az öt 
város a lőcsei Zabler Pétert választotta már meg szepesi *)

>) Goltz, X X IV . Regal, föl. 181, 182.
a) Prot. 1611, föl. 674 a, hol Rutkovics kanonok is mint hites személy 

megjelent, hogy a nádornak többrendbeli levelét, miket az egy Horánszky 
ügyben irt, a czimzett személyeknek átadhassa.

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 150, hetedik és tizenötödik sorban.
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superintendensnek.1) Azután kezdődött a nemesség és 
a pásztorok valamint a XIII város közötti nagy vitat
kozás, mely majdnem tettlegességig fájult. Midőn 
végre lecsillapultak, felolvasták a zsolnaiakhoz hasonló 
20 czikket, melyek feletti újabb vita után2) megválasz
tották superintendensnek Xylander Istvánt, kiért nyom
ban hat világit és hat lelkészt küldöttek. Xylander, 
írja ő maga, meghatva ezen nem várt szerencse által, 
nem szabadkozott, hanem Kristóf kocsijába ült, melyet 
hat fehér ló a várba vitt, hol a lőcsei, a bajmóczi és 
a kassai superintendens reája tették kezeiket, mire 
Thurzó a legnagyobb 28 ágyút elsüttette és gyönyörű 
tűzijátékot rendezett.3)

Xylander tehát szerencséjének tetőpontján állott 
volna, ha véletlenül, mint Írja, az ágyúk dörgése köz
ben Hertnekről ide nem érkezik Forgách Ferencz bi- 
bornok, ki oka lett annak, hogy ezen szerfölötti öröm 
a bekövetkezendő szomorúság kezdetévé vált.4)

A Váralján alkotott czikkekből kilátszik, hogy a 
nádornak azon véleményétől, mely szerint a superin
tendensnek világi hatóságok istápolására nincsen szük
sége, egészen eltértek, és minden ügyekezetőket inkább 
arra fordították, hogy ama hatóságok védelmét leg- 
nagyobb mértékben biztosítsák magoknak s nem any-

') Ib. föl. 188 és 189 (cf. föl. 151, hol a városok már 1613-i junius 28-án 
voltak Kis-Szebenben, és több pontban megállapították a jövendőbeli eljárás 
módozatait.

a) lb. föl. 186. Xylander előadása lapokra terjed. Nekünk sok érdekes 
dolgot ki kellett hagynunk.

») lb. föl. 198, 199.
■*) lb. föl. 199, post med., hol azért Forgáchról Írja: hostis non tan- 

tűm religionis . . . sed etiam Furia et pestis totius Hungáriáé, vagyis nemcsak 
a vallásnak ellensége, hanem egész Magyarországnak dögvésze és fúriája. — 
Xylander későbbi előadásából látható, hogy a bibornok ebben is ártatlan 
(cf. Goltz, X lll. opp. föl/ 73).
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nyira a vallásnak sokszor hangoztatott szabad gya
korlatát, mint inkább a világi hivatalok kegyelmét és 
védő karát szerezzék meg, mert mindjárt a második 
pontban bevallják, hogy a superintendens az egyház 
látogatást a megyei urak segélyével fogja végezni, a 
negyedik szerint a plébániai földeket a világi hatóság 
fogja számukra visszaszerezni, és a tizedik értelme 
szerint mindazokat, kiket a prédikátorok elitéinek, a 
világi hatóság lesz kénytelen megbüntetni, a tizen- 
negyedik pontban pedig arra köteleztetik a szolgabiró 
és a megye, hogy azokat, kik valamely prédikátort 
megsértenek, secundum breves, vagyis régi magyar jog 
szerint, az ítéletnapokra idézzék meg s ítéljék el.1)

A választásra vonatkozó okiratokat a nádornak 
terjesztették fel, ki mint a czikkeket mint pedig a 
választást már február 24-én Bittse várában megerő
sítette még pedig nem mint vallási főnök vagy fő- 
kegyurok, hanem autoritate nostra Palatinali vagyis 
nádori hatalmánál fogva, mi által a királynak jogait, 
ki pedig az új vallásnak tanítása szerint az ő pápájuk 
volt, egyszerűen elkobozta.2)

Xylander tehát a nádor által is megerősített su
perintendens volt, de hivatalának nem sokáig örülhetett, 
mert a vihar, mely őt elseperte, nyomban emelke
dett, még pedig Lengyelországban.3) A lengyel papság *)

*) Az egészből látszik, hogy tulajdonképen úgynevezett állami vallás 
akartak lenni. Innen érthető aztán a katholikus püspökök és országnagyok 
ellenállása, és a lassanként emelkedő visszahatás. Ők magok ébresztették fel 
az alvó oroszlánt. A czikkeket másnap vagyis január 23-áu írták alá.

*) Ha később katholikus nádor is olyan módon járt volna el saját 
vallása béliéi vei, akkor a protestántisinusnak rövid idő alatt vége lett volna. 
Az e zsinatra vonatkozó dolgokat, melyek nyomtatásban is megjelentek, Xylan
der leírja Goltz, X X IV . Regal, föl. 200—210.

*) Goltz, X X IV . föl. 199, azt mondja ugyan Xylander, hogy Forgách 
irt Lublóra, de ez gyanú lehetett csak, mert ő maga is elveszítette a X III 
várost, mely Krakó alá került.
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ugyanis mint egy ember állott föl, a lengyel területen 
keletkezett lutheránus püspökség ellen s fenyegető 
magatartásával arra kényszerítette Lubomirszkyt, hogy 
ez ügyben legnagyobb erélylyel járjon el. Xylandert 
tehát rövid idő múlva Lublóra idézték, hová azonban 
bízván abban, hogy Lubomirszky a moszkvai háború 
miatt haza nem jöhet, nem jelent meg. De folytonos 
rettegésben élt, és midőn április hó 1-én kozákok 
jöttek Váraljára, hogy a XIII városra kivetett két ezer 
forintnyi hadi sanczot behajtsák, Xylander már azt 
sejtette, hogy érte jöttek, miért is a várba rejtőzött.1) 
Nem segített rajta, mert Lubomirszky a szerencsésen 
bevégzett háború után Rómába való indulásában új 
kapitányt állított Lublóra, ki nagyon kemény ember 
volt, és a XIII szepesi grófnak meghagyta, hogy Xylandert 
állítsa elébe, miért is ez kénytelen volt április 9-én 
Lublón megjelenni, hol azzal mentette magát, hogy 
ő ártatlan az egészben, mert akarata ellen tették su- 
perintendenssé.2) A kapitány haza eresztette, mert 
állítólag hat hordó bort ígért volna neki.8) Hazajővén 
minden eszközt megragadott arra, hogy addig, mig 
Lubló véglegesen határoz, védurakat szerezzen. Kristóf 
már meghalt s azért többé reá nem támaszkodhatott, 
tehát a közben haza jött prépost- és a káptalanhoz 
fordult, de azoknak sem sikerült őt megmenteni. Végre 
a nádorban vélte feltalálhatni a segélyt és azért avval

i) Goltz, XXIV. Regal, föl. 213 és Goltz XIII. opp. föl. 72.
*) Goltz, XXIV. föl. 213, de Goltz XIII. opp. föl. 73 azt írja, hogy 

április 7-én volt ott, és hozzáteszi, hogy már akkor felolvasta a kapitány a 
krakói püspöknek levelét, melyben az állt, hogy a pápa a XIII várost a szepesi 
prépostságtól elszakította. E szerint tehát Lubomirszky római útja előtt történtek 
volna lengyel részről az arra való lépések. Talán mindjárt január 22-e után.

*) Ib. föl. 216, hol a kapitány valóban eljött a borért, de Xylander 
azt mondja neki: »Non contigit tibi praeda, quam venabaris*) *.



íratott Lubióra közbenjáró levelet, hanem még jobban 
elmérgesítette a dolgot, mert Lubló most avval fe- 
nyegetőzött, hogy mivel idegen hatósághoz fordult, 
királysértés vétkébe esett,1) és követelte, hogy köszönjön 
le, mert különben börtönbe kerül. Erre még egyszer 
fordult a nádorhoz, ki azonban, miután főembereivel 
és a dunamelléki superintendensekkel tanácskozott, 
szintén csak azt tanácsolhatta, hogy köszönjön le. 
Xylander ilyenképen mindenkitől elhagyatva 1614-i 
szeptember 22-én megjelent Lőcsén a megyei gyűlésen 
és ünnepélyesen beadta lemondását.2) Thurzó Szaniszló, 
ki szintén aznap vette át a főispánságot megígért ugyan 
mindenfélét, de aztán nem törődött a könyörgővel, 
mivel a Szepességre nem járogatott.“) Xylander tehát 
az utolsó lépést is megtette, melyre Lubló kényszerí
tette, megjelent deczember 6-án a káptalan előtt s 
ennek pecsétje alatt állíttatta ki a lemondási okiratot, 
melynek beküldése után Lubló végre megnyugodott 
s őt továbbra is prédikátornak meghagyta.4)

Xylander szereplése, mint látandjuk, az új vallás 
szerencséjének tetőpontját jelentette a Szepességen. 
Működése azonban túlfeszítette a húrt, miért is szét
pattant, és azon visszahatásra adott okot, melylyel 
ezen időtől fogva a régi vallás működését párosítva 
látjuk. Mig eddig pl. az egész Szepességen alig látunk

376 —

*) Ib. föl. 217, hetedik sorban.
*) Ib. föl. 217, lent: ,Lefítschoviae, in solenni Congregatione Nobi

lium utriusque Comitatus, coactus abdicavi*. Goltz, X lll. opp. fol. 72, lent pedig 
avval vigasztalja magát, hogy ,qui duos simul venatur lepores, neutrum capit*.

a) Prot. 1611, fol. 687 a — 689 a, hol Thurzó Kristóf 1614-i már- 
czius 18 án két kanonok előtt azon szerződést megerősíti, mit Szauiszlóval 
1610-ben Semptén és 1612-ben Baymóczon kötött volt. E szerint mindegyik
nek birtoka külön-külön feleségeikre szállt. így lett Erdődy Zsuzsanna a szepesi 
vár birtokosa. Sárosi főispánnak Forgácli Zsigmondot nevezte ki a király.

«) Prot. 1614, fol. 173 a, b.
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katholikus plébánost, addig a következő évben (1615.) 
már Körtvélyesen jő létre katholikus istenitisztelet s 
vallási működés, honnan évről évre tovább terjedett. 

Közművelődés. Iskolák. Erkölcsiség. Már az
előbbi korszakban láttuk, hogy olyan nagy volt az 
iskolák száma a prépostság területén miszerint 1437-ben 
már külön tanfelügyelőre kellett azok gondozását bízni. 
Ezen korszakban pedig még emelkedett az iskolák 
száma, majdnem minden faluban találunk olyat. A 
későbbi zilált viszonyokban azonban a valódi népisko
lák majdnem kivesztek, s a régi művelt tanítók he
lyét kiszolgált katonák foglalják el, kik okiratokban 
rendesen az agilis névvel jelöltetnek, mely azon idő
ben a katonák czíme volt.

Népiskolára vall pl., midőn olvassuk: Consors 
Valentini Literati Scolastici de Krompach, tehát Krom- 
pachon 1501-ben iskola virágzott.1) Egy másik helyen 
az 1562-ben Liptó-Szent-Miklóson élő Ferencz megint 
azt mondja, hogy ante bellum Mohachiense a liptói 
Tharnócz községben rectorem scholae , mely
szavak a kis Tarnóczon iskolát mutatnak.2) Épen Szt.- 
Miklóson él akkor Borbála quondam Blasci Scholas
tici de Zcnthmyklos, Balásnak a volt miklósi tanítónak 
Özvegye. Albertus de Schavnik, Laszky Albertnek hi
vatalnoka, ki 90 esztendős korában még élt, a farkas
fa lv i iskola 7uesterse'gen kezdé működését, honnan az 
akkor még létező Marczelfalvára eljárogatott.8) A nagy- 
sárosi iskoláról mondja Bozinkay Péter (1565-ben), 
hogy ante cladem Mohacsicnsem Sárosnevű városban 
iskolát látogatván, sokszor ministrált az ágostonrendű *)

») Prot. 1510, föl. 33 a.
*) Prot. 1562, föl. 10 a; és Index II, föl. 7, hol Hybbén van iskola. 
») Prót. 1550, föl. 67 a és 70 b.
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barátok templomában.1) Szintúgy mondja 1569-ben bü- 
kösi Baksay János, hogy 32 évvel előbb Eperjesen járt 
iskolába.2) Csécsey Mihály a bártfai iskolát látogatta,3) 
melyet Sztropkói Bertalan mint olyant említ 1649-ben, 
melyben gyermekkorában ő is eljárt.4) Iskola van Kés
márkon, hol Varkocs Menyhért az ottani tanulók szá
mára bizonyos összeget hagy.5) A lechnitzi kolostor
ban szintén virágzott egy iskola, mely Palocsay alatt 
tönkre megyen. Mindenek felett pedig áll a káptalani 
iskola, mely későbben szintén alább szállt.6)

Mutatja ez, hogy az egyház ezen korban sem 
hanyagolta el a közművelődést.

A nép vallási érzületét tanúsítja az 1531-i váraljai 
eset, hol a XIII város grófja, a bírák, sőt maga a 
megye is a plébános vallásromboló prédikácziói ellen 
síkra szállanak és a nép a húsvéti gyónást elvégzi. 
Későbben megváltozik az is és a vallási meggyőző
dés még az urakban is olyan bizonytalanná válik, hogy 
magok sem tudják, hogy mit higyjenek. Palocsay 
György végrendelete 1614-ben azt mondja, például, 
hogy ha vratiszlavi birtokán halna meg, temessék az 
ottani templomba (katholikus), ha pedig itthon, akkor 
a palocsai kápolnába (lutheránus).

A művészet is virágzott azon korban, mert leg
szebb gót templomaink azon időből származnak, sőt 
méo· 1521-ben is találunk festőt, ki ha művészetével 
nem is érte el az 1470-i mestereket, de mégis nagy 
kor örökösének látszik. ·)

») Prot. 1562, Index II, föl. 103.
*) Ib. föl. 113, A— L.
») lb.
*) Prot. 1562, Index IV, föl. 86 b.
í) lb. föl. 120 b.
·) Prot. 1550, Index I, föl, 46.
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Nagyobb helyeken még divottak a színi előadá
sok is, melyek rendesen a városház előtt adattak elő, 
miért is pl. Lőcsén, Késmárkon, Német-Lipcsén a vá
rosház utczája Theatergasse-nak neveztetik. Az új pré
dikátorok tehát csak be ültek a régi vallás örökébe 
és nem teremtettek újat. A XVI. században a régi 
népiskolák tönkre menvén, a prédikátorok, úgyneve
zett nagy iskolákat gyűjtöttek magok körül, melyek
ben az ifjakat vallási vitatkozásra tanították. Hogy mi
lyen volt egy ilyen iskola, láthatjuk Berzeviczén (Nagy- 
őrt, egy tanítójával nem is említvén), hol néhány 
17— 19 éves ifjút tanított 1609-ben Zarevuczki Mátyás 
prédikátor, a 25 éves Fabianides Fábián, Cantor Scholae 
fíerzeviczcnsis és még egy valamivel öregebb egyszerű 
tanító.1) De még az ilyen iskolák is sülyedtek lassan
ként, 1645-ben pl. azt olvassuk, hogy a Tátra alatti 
községek prédikátorait a késmárki közönséges nép
iskola szolgáltatta.8)

A vallási bizonytalansággal az erkölcsiség is sü- 
lyedett. Még a férj és feleség sem bíztak egymásban 
többé, mint azt Losonczy István esete mutatja, ki 
nejét házasságtörés gyanúja miatt a szalánczi várban 
fogva tartja, meg Székely várdai kapitány eljárása, ki 
egyik emberét épen olyan gyanú miatt lófarkra kötve 
meghurczoltatta.3) A sárosi Ferenczfy pedig egyenesen ·)

·) Prot. 1609, föl. 109 a, hol bizonyos vallomásban az egész iskola 
tanúképen szerepel.

a) Goltz, XXXIV. Regal, föl. 622, hol a későbbi híres Klesch Dániel 
egyebek között azt is írja: »Ich weiss wohl die Zeit, dass man aus denen 
Trivialschulen nach der Pest Anno 1645, et nominatim ex Schola Tyropolitaua 
s.[ive] Caseoforensi (Késmárk) Ministros mendicantium, qui debiliter legere 
poterant . . .  ad Ministerium Ecclesiasticum in Pagis sub Mont.[ibusJ Carp, 
[aticisj promotos fuisse.

») Prot. 1565 fol. 269 és Prot. 1570, föl. 190 a és Prot. 1562, 
Index II, fol. 118, A, b.
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eladja a feleségét.1) Az asszonyok gonosz életét mu
tatja Sárosban Dobó Kata viselkedése, kit Synka Fe- 
rencz nevű férje elkergetett és kire midőn néhány 
ismerőse az asszony miatt közbejárt, azt mondja: »A 
hálóval elwakarodgyatok innét, mert még ma gonoszul 
jártok«.*) *) Még gonoszabb Putnoky Katalin élete, mely 
miatt 1568-ban a legnagyobb tanúkeresetek folytak.3)

Az asszonyok más része · vallás helyett megint 
babonákban és astrologiai csodákban hitt, mint azt 
Zavor Katalinról (Kubiny Mihály neje) olvassuk, ki 
midőn lebeteged éséhez közel állott végrendeletet tesz, 
melyben azt mondja, hogy nagyon félti az életét, mi
vel a jelen (1581.) esztendő a hozzá hasonló állapot
ban lévő asszonyokra nézve nagyon szerencsétlen év.4)

A XVI. század viszonyai tönkre tették igy ná
lunk is lassanként az egyszerű józan vallási hitet és 
a jó erkölcsöket. Míg az emberek egy része babonás 
lett, addig üldözték másokban, mint a lőcsei Tofflesz ügy
véd esetében látjuk, a független vallási meggyőződést.

A század elején még virágzott a kereskedés is, le
jártak például Király-Lehotáról (Liptó) egészen Budáig 
fával a tutajosok. És ha a lőcsei harminczadnak lap
jait végig nézzük, számtalan kereskedelmi czikket és 
sok kereskedőt találunk ott fölsorolva, sőt a Thurzók 
nem egyszer játszották ki a harminczados éberségét, 
midőn a Szomolnokbányán nyert ezüstöt Lengyel- és 
Németországba szállították.5)

«) Prot. 1588, fül. 321.
8) Prot. 1565, föl. 124 b. stb.
*) Prot. 1562, Index II, föl. 118, A; és Prot. 1570, föl. 170 a.
*) Prot. 1580, föl. 28 a, b: ,Zie tento Rok, mondja tótul, gest Puer 

perijs ne velmy Zesastlywy*. — Általános betegség lehetett tehát akkor az 
astrologia.

a) Prot 1562, Index II, föl. 59 és 65; és Prot. 1565, föl 1, 4 stb.
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Ugyanakkor van Lőcsén sisak-, Iglón pedig fegy- 
vergyár, honnan szekérszámra hordták ki az illető árú
kat Lengyelországba.

Talán ezen körülmény és a kapzsiság, mely a 
hajdani adományozási kedv helyébe lépett, késztette 
az urakat, hogy birtokaikon, hol csak lehetett, vám
sorompókat állítsanak, hogy azokon a kereskedőket 
megsarczolhassák. Akkor emel pl. Mátyásfalván sorom
pót az ismert János prépost mint Nedecznek ura.1) Ha
sonló sorompót emel a Máriássy-család Márkusfalván, 
a Thurzók Váralja mellett és Kolinfalván. Ugyanazon 
század közepén kezdik a nemesek feállítani a sok ser
főzdét és korcsmát, mihez eddig csakis a városoknak 
volt király adta joguk.2)

A kapzsiság és az erőszakoskodás tönkre tette 
a jobbágyakat is. A lechnitzi barátok idejében némely 
parasztjuk pl. három ekével szántott, míg későbben 
Palocsay György alatt annyira elszegényedtek, hogy 
alig egy ekével voltak képesek dolgozni, nagy részök 
pedig zsellérségre sülyedett.8)

A század elején Szepesnek vidéke még kerthez 
hasonlított, majdnem minden falunál két-három halas
tavat találunk, melyek nemcsak fris eledelt, hanem 
rendkívül sok csapadékot szolgáltattak. Ha hozzávesz- 
szük a sok kolostornak hangyaszorgalommal dolgozó 
barátjait, kik a földet legjobban mívelték, a hegyhá
taknak sűrű erdeit, a meglehetős számos ma már el
tűnt községet, úgy találjuk, hogy a század elején Sze

lj Prot. 1550, föl. 162 a.
») Prot. 1562, Index II, föl. 102 b; 1 1 2 -1 1 8 ;  és Prot. 1565, föl. 175 

és föl. 246, hol e miatt hosszú perek folynak a városok és a nemesek között.
») Prot. 1624, Index I, föl. 133— 143 és föl. 191— 201, hol Palocsay 

kincskereséssel az egész kolostort felforgatja, és a kincsek helyett talált sálét· 
romos földből puskaport csináltat.
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pes virágzó és szép volt. A század lefolyásával az is 
megváltozott. A barátok eltűntek, a halastavak be- 
iszaposodtak és a folytonos háborúk következtében 
sok művelt föld pusztává lett. Végződött tehát ezen 
időszak a minden téren észlelhető legnagyobb ha
nyatlással.1)

IV. IDŐSZAK.

A  vallási visszahatás kora —1 6 7 4 .
László prépost itthon. — Kath. isteni tisztelet Körtvélyesen. — Kath. isteni 
tisztelet Olasziban, Iglón, Leihiczon. — Pázmány Péter elleni gyűlés. — Dög
halál és drágaság. — A prédikátorok Brieg ellen. — László prépost egyház
látogatása. — Egyházlátogatás a káptalanban. — Zahler Péter superintendens 
kiátkozása és Magyarország forrongása. — Altáriák. — Csáky I. István a 
szepesi várban. — Káposztafalván kath. isteni tisztelet. — Rákóczy támadása.
— A jezsuiták Szepeshelyen. — Tarnóczy Mátyás prépost. — Késmárkon 
kath. isteni tisztelet. — Pálfalvay János prépost. — A lengyel király a Szepes- 
ségbeu. — Szlatvinban kath. isteni tisztelet. — Olcznón kath. isteni tisztelet.
— Bársony György prépost. — Velbachon kath. isteni tisztelet. — Csütörtök- 
helyi kolostor. — Xaveri sz. Ferencz kápolnája. — Vesselényi, Nádasdy, 
Vitnyédy. — Nádasdy levele. — I-ső Judicium delegatum. — A reformáczió.
— Petróczy István forradalmi serege a Szepességen. — II-dik Judicium dele

gatum. — Közművelődés. Iskolák. Erkölcsiség.

László prépost itthon. A letolyt időszakban a 
káptalan befolyását mindinkább csökkenni, emelkedni 
ellenben az új vallású prédikátorok működését láttuk, 
mely 1614-ben úgyszólván tetőpontját elérte. Egyes 
prédikátorok kíméletlen, sőt kétszínű eljárása fölébresz
tette az ellenhatást, mely legelőször a lengyelek jog
hatósága alatt lévő városokban, későbben pedig a 
többi községekben is nyilvánulni kezdett és ez idő
szakban mindinkább megerősödött, úgyannyira, hogy 
lassanként majdnem valamennyi szepesi plébániából és *)

*) Sajnáljuk, hogy hely szűke miatt ezen dolgokra vonatkozó és jellemző 
idézeteket nem adhatunk.
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templomból az új vallás prédikátorait és azok által 
rendezett isteni tiszteletet kiszorította.

László prépost 1614-ben befejezte tanulmányait 
s julius 6-án hazajött, hogy prépostságának kormány
zatát átvegye. Nemsokára felszenteltetett, mert deczem- 
ber 10-én levelet ád a volt XXIV. testvérülethez, 
mely által deczember 28-án tartandó első sz. miséjére 
és ebédre meghívja tagjait.

A prépost magával hozta Hoffmann Gáspárt, 
eddigi nevelőjét is, kit hálából kanonoknak nevezett 
ki. Tette azt azon kegyúri jogánál fogva, melylyel 
egykoron Rudolf király felruházta őt.

Jobban mint a préposttól, féltek a prédikátorok 
Lubomirszky római útjától, mert mint említettük, azon 
hír szállongott, hogy Rómában megfogadta, hogy a 
lublói várhoz tartozó községekben helyreállítandja a 
kath. isteni tiszteletet. Hogy ennek elejét vegyék, 
1615. január 7-én Poprádon gyűltek össze, hol azt 
határozták, hogy parancsainak engedelmeskedni nem 
fognak. Mert ha a császártól és királytól is hozna 
arra vonatkozó parancsolatot, az is csak olyan, mit a 
király tudta nélkül Magyarhon tanácsosai, vagy a 
püspökök (kanczellárok) adni szeretnek. De Thurzó 
nádor levelét, mit csakugyan a király tudta nélkül 
adott, mindenkire olyannyira kötelezőnek mondják, 
hogy ki el nem akarná fogadni, az országos béke
bontó és forradalmárnak tekintetett.

Kath. isteni tiszteiét Körtvélyesen. Mind ennek 
daczára a régi vallás terjedni kezdett; Thurzó Kristóf 
halála után a várbam is kath. módon esküdtek meg 
a házas felek és Erdődy Zsuzsánna hivatalnokai mind 
kath. vallásúak voltak, köztük leghíresebb Sztánkay 
Miklós, ki a Bethleií-támadások alatt oly hősiesen
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védte a várat, hogy soha e l l e n s é g  kezébe nem kerül
hetett. Ugyanazon (1615.) évben már Körtvélyesen 
és Vitkóczon is, Ruttkovics György mint hath, plébá
nos szerepel.

Eath. isteni tisztelet Olasziban, Iglón, Leibiczon.
Nemsokára Bélán, Váralján és Olasziban is pap után 
néztek a katholikusok, mi nagy ijedtségbe ejtette a 
prédikátorokat és legkíméletlenebb módon támadnak 
az illető községi bírákra, miért hogy a pásztorok ellen
zése daczára megengedték azt, hogy pápista teleped
hessen az illető községekben. A colluvies 
guae reclamantibus pastoribust vagyis a pápista-szemét, 
melyet a pásztorok ellenmondásai daczára befogadtak 
a bírák, most veszedelmet hoz reájok és az ördög 
vallását akarja bevinni a községekbe.1) Meglátszik — 
mondja Xy land er — hogy az ördög nem alszik, ha
nem inkább arra törekszik, hogy birodalmát megál- 
alpítsa és terjeszsze, azért forró imával fordul az Isten
hez, hogy a Szepességen az ő egyházát megtartsa, 
az ördög és rossz emberek törekedéseit pedig meg
fékezze, tönkretegye és megsemmisítse. Amen.

Az ima daczára Béláról november 2-án követség 
ment Lubomirszkyhoz és kath. papot kért. A herczeg 
megígérte, hogy fontolóra veszi az ügyet és ha lehet, 
segít majd rajtok, midőn Lengyelországból visszatér.2)

Kath. papot ugyan nem adott Bélára, de a követ
kező évben nejével Szepességre jött és április 9-étől * *)

‘) Goltz, XXIV. Regal, föl. 229 és 230, hol az előadottak latin nyel
ven vannak megírva. Az ima pl. ügy hangzik: kérjük az istent, ut suae 
Ecclesiae adsit, eam clementer tegat, et in hoc nostro Scepusio clementer 
conservet. Diaboli et malorum hominum consilia et machinationes impias 
impediat, dissipet, antevertat et evertat. Arnen.

*) Ib. fol. 230; 2 sorban. A következő évben, mint már említettük, 
kapták Leibiczon, Iglőn a katholikusok a kisebb templomot (kápolnát).
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Váralján tartózkodott, hol neje másnap (fehér vasárnap) 
délután a templomot megnézte és Xylandertől fel
világosítást kért a felől, hogy miképen történik a 
gyóntatás, az úrvacsora kiszolgáltatása stb. A pásztor 
által adott feleletben megnyugodott, mondja Xylander. 
Aprilis 12-én a prépost a váraljai templomot el akarta 
venni, írja a senior, de Isten elfordította ezen vesze
delmet. Hogy ez ráfogás, bizonyítja maga a seniornak 
előadása. Lubomirszky ugyanis említett napon nagy 
ebéden volt a préposti lakban. A magyar bor túltett 
a lengyelen, a ki délután gyönge lábon hazatérvén, 
alvásnak adta magát. A prépost azt nem tudván, 
kocsira ült s magával vivén udvari zenészeit, Lubo
mirszky lakása elé hajtatott, hogy őt — mondja a 
senior — a templom elfoglalására hozza. Nem lépett 
a házba, hanem csak künn muzsikáltatott a herczeg- 
nek, ki azonban nem mutatta magát. Erre a prépost 
az ismert Beczkóy Jakab háza elé vonult, hol jó sört 
kért egy pohárral. Rosszat kapott, a földre ön
tötte s felszedvén zenészeit, vissza hajtott a kápta
lanba.1)

Másnap kihallgatásra rendelték Xylandert, ki
nek Lubomirszky aztán mondotta, hogy a prédikátorok 
köpenyegforgatók és kétszínűek, mert valahányszor 
lengyel részről némi adóféle követeltetik, mindig azt 
mondják, hogy ők Magyarország polgárai és lakói és 
fizetni nem tartoznak, vice versa midőn a magyarok 
követelnek tőlük segítséget, szintén azt hajtogatják, 
hogy fizetniük nem lehet, mivel ők a lengyel korona *)

*) Goltz, XIII. opp. föl. 86 és 87. Ez, mint látjuk, legnevetségesebb 
módja volna templomfoglalásnak, de azért mint rémtett került későbbi írók 
műveibe. A zenekar dudás, trombitás, hegedűs és flótásból állott, a régi koboz 
tehát akkor már nem dívott.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. kot. 25
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alárendeltjei. Ilyképen mind a két országot kijátszák. 
Alkalmazván a » cujus regio, ejus et religio«-féle elvet. 
Hozzátéve még azt is, hogy ő a lutheránusok törvé
nyes püspöke és azért tőle függnek mindazok, kik 
törvénytelenül betolakodtak a kath. templomokba s 
azokat elfoglalva tartják. Xylander erre mélyen hall
gatott s örült, hogy a herczeg eleresztette.

Váraljáról Iglóra ment Lubomirszky, hol április 
14— 18-án tartózkodott. Itt rendezte az elhalt Schnell 
Tamás olaszi lelkész hagyatékát. Guttsmittel Éva, 
Schnellnek özvegye bevádolta ezen hagyaték rossz 
elosztása miatt Goltz Joakim seniort (iglói lelkészt), 
ki most remegve várta a herczeget.

Hogy a veszélytől megszabaduljon, nejét küldötte 
ajándékokkal a herczegnéhez. És az asszony valóban 
oly ügyesen vitte szerepét, hogy a herczegné végre 
közbenjárást ígért. Lubomirszky megengesztelődött, 
de Goltznak az isten nevére és saját lelkiismeretére 
kellett megesküdnie, hogy ártatlan a dologban.

A templomot ugyan sehol sem vette el Lubo
mirszky, hanem a kápolnákat mindhárom (Olaszi, Igló, 
Leibitz) községben ezen esztendőtől fogva a katholi- 
kusok bírták, mint azt a Vesselényi korszak okmá
nyaiból látjuk.

Hogy Lubomirszky olyan határozottan járt el 
velők, maguknak köszönhették a prédikátorok, mert 
az 1615-iki évben folytonosan írogattak ellene a nádor
hoz, ki eleinte türelemre intette őket (deczember 3-án), 
mivel ha biztosat nem tudnak, igen veszélyes a hír
mondás után indulni. A nádor józan felelete nem 
tetszett s újra panaszkodott Xylander előtte, mert 
ámbár — mondja — biztosat nem tudunk, a krakkói 
archidiabolus (így nevezi a krakkói archidiaconust)
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mégis veszedelmet hozhat reánk és kéri Thurzót, hogy 
mentse meg őket a pápista kovásztól, mely az evan
gélikus templomokat eltorzítani (deformare) készül. 
Az öreg nádor végre deczember 28-án ír a megyének 
és meghagyja neki, hogy a csatolt levelet Lubomirszky- 
nak nyújtsák által. A megye valóban Horváth László 
alispánt és Görgey Kristófot meneszti a herczeghez 
és azt mondatja velők, hogy Magyarországban a magyar 
király a legfőbb kegyúr és védnök a magyar egy
házban.1)

Lubomirszky aztán 1616-iki márczius 1-én felel 
és azt mondja, hogy a nádor nagy méltóság ugyan 
Magyarországban, de a lengyeleknek nem parancsol. 
Ha Magyarországban nem törődnek az urak avval, 
hogy egyes magánemberek kénye-kedve szerint kál
vinista hitűvé lesznek az egyházak és azok egykori 
kincsei és drágaságai szétforgácsoltatnak, ne vegyék 
rossznéven, ha a lengyel joghatóság alatt lévő tem
plomokban nem akarja azt megengedni. Ha azt vetik 
szemére, hogy az egyházat nem szereti és Magyar
honnak árt, arra csak az a felelete, hogy többet tesz 
Magyarhonért, mint ők magok, mivel ő veri folyton a 
törököt, Magyarország legnagyobb ellenségét; ami 
pedig az egyházat illeti, arra figyelmezteti őket, hogy 
hiába hivatkoznak a prédikátorok a híres királyi ki
váltságokra, midőn fizetni nem akarnak, mert ama 
kiváltságok a régi katholikus papoknak lettek meg
adva, nem pedig a prédikátoroknak. Arra is inti 
őket, hogy minden aprósággal és koholt mesékkel

1) Goltz, XXIV. Regal. 235— 246. Az idézett szavak föl. 246 áléiról 
a 8. sorban állanak: , Summus in Hungáriáé Ecclesiarum  [ez katholikus 
szólam] et earum Ministrorum [ez protestáns toldalék] tutor, Patronus et 
Defensor est.*

25*



(nugis suis fictitiis) ne alkalmatlankodjanak szüntelenül 
a nádornál és ne vádolják be hivatalnokait, mint 
csalókat, mivel azok felett ő maga ítél, kik egyéb
iránt becsületesek és hívek voltak eddig.1)

K levél után, melyet a nádornak el nem küldtek, 
hanem csak panaszkodtak miatta nála, jött aztán 
Lubomirszky a Szepességre, hol a fent előadott módon 
intézkedett.2)

Pázmány Péter elleni gyűlés. Ha Lubomirszky 
fenti levelében korholja a magyarországi urakat, hogy 
a régi vallással nem törődnek, akkor szavai csak a 
múltra vonatkozhatnak, mert utóbb Magyarhonban is 
olyan hatalmas, félelmet nem ismerő és rendkívüli 
tudománynyal bíró bajnoka támadt a régi vallásnak, 
hogy sok országban párját ritkítja. Ez maga után vont 
sok urat és nemest és ezen időtől fogva mindinkább 
kezdett emelkedni a régi vallás befolyása. Kezdemé
nyezte, mint hallottuk, Pethe Márta prépost, fejlesz
tette pedig s győzelemre segítette Pázmány Péter, ki 
már Alvinczi Péter, kassai prédikátor elleni irataival 
feltűnt s nagy hatást gyakorolt az országban. 1613-ban 
kiadta Pázmány a nagyhírű »Kalauz« czímű művét, 
melyben az új vallás minden árnyalata ellen győzedel
mesen védelmezte a régi vallásnak tételeit. Zokon 
esett az a prédikátoroknak s azért állást foglaltak 
ellene.

Nagyobbodni látták a veszélyt, midőn a király 
1616-i április 16-án Pázmányt túróczi prépostnak ki
nevezte, mert sejtették, hogy az esztergomi érseki * *)

») Goltz, XXIV. Regal. 248 és 249.
*) Ib. föl. 251, in fine, hol Thurzó azt írja, hogy a seniornak nem 

kellett volna különböző szólamokkal panaszkodni, hanem inkább a levelet 
mellécsatolni, hogy a nádor is láthatta volna, hogy mit ír Lubomirszky. (dto: 
1016, április 18-án kelt Thurzó levele.)
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székre fog emeltetni. Tanakodtak tehát, hogy miképen 
dolgozzanak ellene.

Legjobb alkalom kínálkozott arra, midőn Homonnai 
György szereplése miatt Kassán gyűltek össze a felső 
vidék rendei.1) Ismeretes, hogy Báthory Gábor után 
Bethlen Gábor lett Erdély fejedelme, kit a király is 
annak elismert. Homonnai György azonban az elűzött 
Radul vajda társaságában állítólag elfoglalni szerette 
volna Erdélyt, de katonái, Rhédey Ferencz váradi 
kapitány és a hajdúk által visszaverettek. Hogy ebből 
baj ne keletkezzék az egész országra, julius 15-én 
Kassán jöttek össze a rendek s a kassai főkapitány 
alatt gyűlést tartottak, hol néhány pontban mondták 
ki véleményüket. Az első pont szerint a kapitány fel
szólítja Homonnait, hogy öt nap alatt békére térjen, 
mert különben ellene fognak majd fegyvert. Mivel 
azonban nem bíznak Homonnaiban, a nyolczadik pont
ban mondják, hogy felkelésök nem országos háborút, 
hanem csak Homonnai megfélemlítését czélozza. Leg
érdekesebb azonban a második pont, melyben Pázmányt 
okolják Homonnai felkelése miatt s azért Magyar
honból való eltávolíttatását követelik. Hangzik pedig 
ezen pont szórul-szóra következőképen: >Quod, quia 
Petrus Pasman Jesuita, qui apud nos pro Corporali et 
Spirituali hoste habetur, hinc ex partibus ipsis Regni 
Hungáriáé quam primum recedat, cum non ad stabilien
dam, sed more istius Ordinis destruendam potius tran
quillitatem et publicam Pacem ad partes nostras ad
venisse, de eo omnino nobis persvasum habeamus. 
Et alioquim impossibile nobis videtur illum quidem *)

*) Az eddigi írók azt mondták, hogy Homonnai a hajdúkat fogadta 
zsoldjába, az itteni források az ellenkezőjét írják.
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praecipuam causam istius motus fuisse non ambigi 
mus.c1)

Vájjon a királyt is értesítették-e ezen pontról, 
nem találjuk feljegyezve, de feleletet adott reá, mert 
szeptember 28-án Pázmányt nevezte ki érsekké és őt, 
mint az ország első főurát, ki képes volt Bethlen előtt 
is tekintélyt kivívni magának, bajos volt a hazából 
kikergetni.

Megmaradt, sőt a következő évben már a Szepes- 
ségben is intézkedett. Fejérdy Márton esztergomi és sze
pesi kanonok ugyanis, kit Pázmány életveszélyes külde
téssel bízott meg, nem engedelmeskedett, hanem meg' 
szökött és ingóit Xylandernél hagyta. Az érsek meg
parancsolta a káptalannak, hogy e tárgyakat hozzák 
vissza, mire két kanonok értök ment. Xylander leg
nagyobb előzékenységgel engedelmeskedett, mert ilyen 
nagy urakkal, úgymond, mint az érsek, újat húzni nem 
akar. De a megfutott Fejérdy is visszajött és a követ
kező (1618.) esztendőben csakugyan elment oda, hová 
az érsek rendelte. Erdélybe lett kiküldve, hogy ott a 
katholikusok között egyházlátogatást végezzen. Tudjuk 
Bethlen Gábor menedékleveléből, melyet Pázmány ké
relmére kiállított volt Fejérdy számára s melylyel arra 
hatalmazta fel, hogy a székelyek között, kik a katholika 
vagy római valláson vannak, látogasson, papokat jó 
életre tanítson, templomokat javítson és az egyházi 
javakat is rendbe hozza.2)

Ez év a káptalanra nézve előnyös volt, mert 
május 20-án visszakapta 600 frtért a nagy Fekecs-

') Goltz, XXIV. Regal, föl. 255, in marg. Ez tehát azon híres pont, 
melyről eddig oly sokat hallottunk hazánk történelmében, melyet azonban 
majdnem senkisem ismert. Mint látjuk Aassä» történt az egész, nem pedig 
Besztercze bányán.

s) Szép. kápt. levélt. Serin. 11, fasc. 5, No. 82.
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szőlőt, melyet egykoron Andaházy Gáspár olvasó
kanonok Lőrincz nevű testvérének hagyott. Köszön
hette ezt Almássy Pál, váczi püspök közbenjárásának. 
Julius 10-én a megye Beczkóy Jakabot arra kényszerí
tette, hogy a kolosfalvi dézsma czímén a káptalannak 
14 frtot fizessen évenként, mert ellenkező esetben 
annak kettős értékét fogják rajta behajtani. Szeptem
ber 28-án megintelen Bornemisza Klára, Miklósnak 
özvegye kijelenti, hogy azon három darab szőlőt, 
melyeket egykoron erővel vettek el a káptalantól, 
visszaadja neki, miután az ország legújabb törvényei 
úgyis az egyházi javak visszatérítését követelik, ő pedig 
perlekedni nem akar. A visszaadott szőlők között 
volt a káptalani Rikalf, a préposti Kis Tölgyes és az 
új ültetvényű Tőrös Péter szőlője. Jóindulatból aztán 
használatra továbbra is odaengedték neki László pré
post és a káptalan az Alsó-Harasztot, mit egykoron 
Bornemisza prépost (1582-ben) Miklósnak adományozott.

László prépost szegény lehetett, mert ugyanazon 
év (1617.) szeptember 6-án 100 frtnyi kölcsönt kért a 
XXIV. testvérülettől. Megadták, de a mód, melylyel 
megadták, nagyon jellemző, mert most is látszik, hogy 
mily lelkülettel voltak a más vallásúak, sőt saját pré
postjuk iránt is, kinek védelmét annyiszor vették 
igénybe. Összegyűltek szeptember 14-én Késmárkon 
és kimondják, hogy a pápisták hűtlenek és cselszövők 
és abban szintén cselvetést látnak, hogy a prépost 
tőlük pénzt kér kölcsön. László azonban nagy szorult
ságban lehetett, mert Almássy F'erenczet, a váczi püs
pök tesvérét és Xylandert küldte hozzájuk, mire szep
tember 25-én Váraljára hozták a pénzt. De mert a 
pápisták hívsége kétszínű és bizonytalan, azért csakis 
Xylander jótállása mellett adják a pénzt a prépostnak.
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A következő (1618.) esztendőben szintén két 
héttel sz. András napja előtt kérte tőlük a székpénzt. 
Elhozták; mivel azonban a görgői prédikátor valami 
halotti tor alkalmával, hol a prépostnak egy szolgája 
is jelen volt, a prépost ellen kikelt, a szolga fejébe vágta 
a rágalmazónak a poharat s a prépost visszautasította 
a pénzt, mire visszatértek. De sz. András napján nagy 
alázattal adták át, mikor is a prépost szívesen bánt 
velők, sőt mint dicsekednek, onerati dimittimur.

A következő években Bethlen folytonos támadásai 
miatt a prépost és a káptalan megfutamodni voltak 
kénytelenek. A levéltárt a várba rejtették s csak egy 
jegyzőkönyvet, mely Bethlenicum nevezete alatt is
meretes, tartották kinn, hogy abba a hivatalos dol
gokat feljegyezhessék.

A király és Bethlen biztosai ugyan még 1619. 
évi márczius 23-án Nagy-Károlyban találkoztak, de a 
tanakodásnak eredménye nem volt, mivel Bethlent a 
konfederált törökök és csehek folytonosan arra haj
tották, hogy Magyarország részéről is sereget vezessen 
Ausztria ellen, nehogy Mátyás halála után Eerdinánd 
királylyá lehessen. Mivel pedig Thurn Máté, a csehek 
vezére, már junius 6-án Bécsben ütötte fel táborát, 
Bethlennek is indulnia kellett. A káptalan elszéledt, 
a prépost pedig Podolinba menekült s onnan Pázmány
hoz ment, hol hosszabb ideig tartózkodott. A káp
talan szabad prédára hagyatott. A megye azonban 
szeptember 2-án katonákat rendelt oda, kik Petróczy 
Boldizsár vezérlete alatt nemcsak a kanonokok lakásait 
védelmezték, hanem még arról is gondoskodtak, hogy 
a termés learattassék és a csűrökbe vitessék. Ezen 
megyei őrség mindaddig ott maradott, mig csak Beth
lennel a békekötés nem jött létre.
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A prédikátorok biztonságban voltak, mert Zabler 
Péter, az akkori senior, Reiner Menyhért a szepesi 
kamara elnökének írt, arra kérve őt, hogy a hajdúk 
kíméljék meg a XIII várost; mire az elnök nyomban 
visszafelelt, hogy a pásztorok ne féljenek, mert Bethlen 
által meg van hagyva, h o g y  a Ministri verbi Divini, 
vagyis az új vallású prédikátorok minden baj- és 
zsarolástól mentek maradjanak.1)

A cseheknek és Bethlennek egyaránt kedvezett 
a szerencse. A csehek is új királyt választottak, Bethlen 
pedig Magyarország koronáját szerezte meg, miáltal 
a protestánsok évtizedes álmai végre teljesedésbe 
menni látszottak, mert Magyarhonok és Csehország- 
nak kálvinista királyai lettek. Még hiányzott, hogy 
ä római császár is protestáns legyen. De ez nem 
történt, mert Ferdinánd, kire két protestáns választó 
fejedelem is szavazott, császárnak választatván, Frank
furtból Bajorországba jött, hol Miksa herczeget reá 
bírta, hogy hadvezérét és seregét kölcsön adja. Miksa 
tehát Csehországba rendelte seregét, hol az új cseh 
király, a lázadó urak és a Bethlen által segélyökre 
küldött kilenczezer magyar felett a legtökéletesebb 
győzelmet aratta. Pfalzi Frigyes cseh királysága 
megszűnt.

Ferdinánd Bethlennel is alkudozásokba bocsát
kozott, s Beszterczebányán lengyel követek megjelen
tek, a békebirói szerep elvállalására. Az állandó 
béke azonban nem jött létre, hanem Bethlen lett 1620-i

‘) Goltz, XXIV. Regal. foL 269. Innen tudjuk, hogy Keinernek kereszt
neve Menyhért volt, nem pedig Jáuos, mint Kazy föl. 167 nevezi, hol elő- 
adja, miképen verette agyon Kákóczy, Bethlennek vezére, épen ezen Reiner 
bujtogatására az ismert három kath. papot, Kőrössy esztergomi kanonokot és 
Pongrácz, meg Grodecz jezsuitákat, s hogyan örült ezen Alvinczy Péter, ki 
Pázmányt nem foghatta meg.
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augusztus 25-én Magyarország királyává és miután 
Pozsony bevételénél a koronát is megszerezte, meg is 
koronáztatta volna magát, hogyha a zápolyai időből 
való nyitrai Podmaniczky püspök kelt volna fel, de 
a jelen főpapok közül, kik előtt a három kassai vér
tanú pap emléke lebegett, senkisem közeledett Beth
lenhez és azért a koronáztatás is abban maradt.1)

Az új király feletti öröm nagy volt a Szepessé- 
gen, hol a szepesi kamara megparancsolta, hogy min
den templomban hálatiszteletet tartsanak. Csak a 
leibiczi lelkész tartotta azt szeptember 6-án, miért 
Lubló 40 forinttal megbüntette, mit meg is kellett 
fizetnie.2)

A háború tovább folyt, s Bethlennek az volt czélja, 
hogy a következő (1621.) évben Ferdinánd seregét 
a magyar és lengyel határoktól visszatartsa, mivel a 
török először Lengyelországot akarta tönkre tenni, hogy 
Ferdinándnak semmi segélyre kilátása ne lehessen többé. 
Lubomirszkyra tehát nagy feladat várt, de a küszö
bön álló háborúra a prédikátoroktól segélyt is kért 
Nem adtak, hanem márczius 24-én adott levelükben 
imádságot ígértek neki. És ezen imát oly hathatós
nak mondja a senior, hogy egyenesen neki tulajdonítja 
a kivívott győzedelmet.3) Vájjon ezen ima vagy Lu- 
bomirszrky lángesze volt-e hathatós nem tudjuk, elég 
az hozzá, hogy ő három napig (szeptember 7., 8., 9.) 
tartó csatában oly annyira tönkre verte a törököt, *)

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 272, hol a senior következőt kér az új 
királynak: ,Fidem Abrahami, Prudentiam Josephi, longaevitatem Moysis, Victo
rias Josue et Davidis, Sapientiam Salamonis, Felicitatem. Ezechiae, Pietatem 
Joeiae. föl. 276. panaszkodik aztán az író, hogy Széchy György Bethlennek 
legtehetségesebb vezére a királynak hőségére tért.

») Ib. föl. 272.
s) Ergone preces, írja, justorum suat efficaces?!
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hogy hatvanezer ember maradt a csatatéren és a tö
rök minden áron békét kötni ügyekezett, mi sikerült 
is, mert október 8-án Chocsimban örökös állandó bé
kességre léptek egymással. Lengyelország nem nyert 
ugyan semmit ez által, de a török ezentúl kímélte 
határait.* 1)

Szövetséges társának tönkrementé Bethlent is 
hajlandóvá tette a békére, mely mint tudjuk Nikols- 
burgban jött létre. Bethlen visszaadta a koronát és 
kapta érte az oppelni és ratibori herczegségeket, meg 
hét magyarországi megyét Kassával egyetemben, hol 
nemsokára pénzverdét állított föl

A beszterczebányai gyűlésben az is határoztatott, 
hogy ezentúl a szószékről és magán beszélgetés között 
is tilos szidni a római kath. vallást, az ágostai és hel
vét hitet. A szepesi prédikátorok nem nagyon törőd
tek e határozattal. Látjuk azt a poprádi esetnél. 
Ott ugyanis a felkai káplánt választották meg lelkész
nek, ki több rendbeli jövedelemről lemondott. Mivel 
azonban kálvinista hírében állott, a többi prédikátor 
nem akarta elismerni, hanem a XIII. gróf segélyé
vel addig dolgoztak ellene a poprádi községnél, mig 
mást nem választottak. Hogy pedig bebizonyítsák 
miszerint a felkai káplán csakugyan kálvinista, tanu
kat állítottak ellene, kik igen érdekesen mondják, 
hogy kálvinistának kell lennie, mert a szószékről, ha 
világos alkalma is lett volna, sohasem szidta a kálvi
nistákat, holott a pápistákat nem kímélte.

A székpénz az elmúlt idők alatt Bethlen pénztá
rába folyt, mivel a hírhedt Beczkóy Jakab az ő nevé

J) Golt, XIII. opp. föl. 101. Az írók korholják a lengyeleket, hogy 
e fényes győzedelmüket nem tudták kiaknázni, (f. Schmitth, Imperatores, vol.
I. föl. 299. és 300.)
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ben kormányozta a prépostságot. És csak 1621-ben 
fizetett nehány község nem a káptalanban, hanem 
Létonfalván az ottani hivatalnoknak, ki a prépost ne
vében nyugtázta azt.

Hogy Beczkóy milyen garázdálkodást vitt véghez, 
említettük már a Bocskay-támadás alkalmából, és hogy 
maga Bethlen is alig ismerhette ezen sirfosztogatónak az 
eljárását, onnan kell következtetnünk, hogy állásában 
meghagyta, holott hűtlen hivatalnokokat nem nagyon 
tűrt. Hogy miképen állt az isteni tisztelet ügye a 
káptalanban, Bethlen egy 1620-i márczius 1-én kelt 
levele csak sejteti velünk. Kassáról ugyanis, hol ak
kor tartózkodott, azt parancsolta Reiner Menyhértnek, 
hogy a székesegyházat zárva tartsa, a kápolnákban 
és a falvak templomaiban azonban engedje meg a 
kanonokoknak a kath. isteni tiszteletet. Ezen enge
dély következtében legalább lehetett azután a bete
geket halotti szentséggel ellátniok az itt-ott rejtőző 
kanonokoknak.

Döghalál és drágaság. A háborúk nyomában járóé 
kisértet most is jelentkezett, és 1622-ben az egész 
Szepességet a pestis remegtette meg. Kezdődött Bárt- 
fán, honnan Kassának, Eperjesnek, Kis-Szebennek, 
Váraljának vette útját; Péter és Pál napján már Lőcsén, 
dühöngöt, hol állítólag 1600 ember pusztult el. Pálma
falván a lakosság harmadrésze halt meg, Iglón pedig, 
szeptember—deczember hónapokban naponta 27—31 
embert döntött a sírba. Sárosban pedig 24 prédikátor 
(Esclesiae ministri) halt bele. Megelőzte kétségbeejtő 
pénzhiány, mely onnan származott, hogy egyes kufá- 
rok a jó pénzt összeszedvén kivitték az országból és 
csak az értéktelent hagyták meg a népnek, minek kö
vetkeztében az árúk értéke rendkívüli magasságra
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emelkedett.1) Példának felhozza az iró, hogy egy 
köböl búzáért 4 tallért követeltek, egy köböl rozsért 
pedig 350 dénárt stb.* 1 2)

Ugyanazon év kezdetén megint rendes kiküldetés
ben Késmárkon találunk két kanonokot, kik előtt 
Thurzó Katalin, a volt nádornak leánya, azt mondja, 
hogy ő Tökölyi Istvánnal házasságra lépett isten ren
delése és a kath. szentegyház szokása szerint sok mág
nás és fényes vendégkoszorú jelenlétében.3)

Végre 1623-i márczius 30-án már a hazajött pré
posttal is találkozunk ki az üres prépostságba térvén, 
hogy pénzt szerezzen, Roll Jóbnak egy Rákos nevű 
szőlőjét adja zálogba. April 2-án Kis-Idát veszi el 
Kis Lukács kamarai tanácsostól és három évre oda
adja Tatay Györgynek, kit nagyon jellemes embernek 
ismer s kinek elég erélye is leszen arra, hogy a job
bágyakat megvédelmezhesse.4)

Április 6-án Erdődy Zsuzsánnának küldött Beth
len levelet, de ezen határozott jellemű asszony még 
csak a várba sem eresztette a küldönczöt, sem pedig 
feleletre nem méltatta Bethlent, miért is a káptalan 
volt kénytelen bizonylatot kiállítani Csongrády Tamás 
nevű küldöncznek arról, hogy a levelet csakugyan 
elhozta, de hasztalanul járt vele.5)

4) Bethlen háborúi tehát külföldre hajtották a pénzt. Egyedül a len
gyel pénznek, írja a senior, volt ezentúl becse és értéke.

s) Goltz, XXIV. Regal, föl. 299, hol sok árú felsoroltatik még pl.
1 rőf posztó 12 frtért, egy rőf selyem pedig 2 0 —24 írtért kelt. Egy csirke
12 garas (máskor 3 garas), egy liba pedig 23 garas (máskor δ garas) volt stb.

s) Prot. 1618, föl. 39 a, b. »iuxta ritum Sanctae Ecclesiae Catholicae.*
4) Ib. 49 a — 50 a. E Tatay későbben is derék embernek bizonyait, 

mert a káptalan 1625-ben pro fidelibus servitijs nyolcz évre adja neki megint 
Kis-ldát, miért évenként 1439 frtot fizetend. (föl. 120 b)

*) Prot. 1618, föl. 53 b és 54 a, hol kétszer áll az okirat. Zsuzsánna 
szülei voltak: Erdődy Tamás Ungnad Mária Anna, testvérei pedig: István, 
Kristóf, János egri püspök és Zsigmond (föl. 10 a, b).
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Bethlen most társakat igyekezett szerezni, mert 
Ferdinánd elleni egy második támadásra készült. Junius 
20-án ugyanis Zilahon szerződést kötött Rundt Detre, 
Frankenstein Gáspár-Henrik és Janus Fülöppel és hét 
pontba foglalta engedélyét, mely szerint évenkinti 
80.000 írtért Kassán pénzverdét állíthatnak, melyben 
a nagy pénzen kívül még Ternariorum és quinquenariorum 
grossorum azaz három- és ötgarasost is verhetnek. 
Az ezüst márka azonban kell, hogy három latot (Lotho) 
tartalmazzon. A bérösszeget előre felvehette, mert 
nemsokára táborba szállott. Ezen második támadáskor 
úgy látszik a kath. papság nyugton maradhatott, mert 
a káptalan Bethlennek Rimaszombat melletti táborá
ból szeptember 25-én kelt védlevelét is kapta, hol 
elején latin, aztán pedig magyarul meghagyja, hogy 
»Ez mostany Expeditionkhoz képest . . . .  senky az 
meghnevezet Capitulum, Jozagocskaira, dulny praedalny, 
sakmaniolni menny . . .  ne merezelliec, miért is még 
október 21-én itthon találjuk a kanonokokat.

Elintézték hol országos, hol pedig saját ügyeiket. 
Junius 14-én hallgatják Stefanovszky Jakab lengyel 
kereskedőnek az országra elegendő jellemző panaszát, 
melylyel előadja, hogy 8000 forintnyi arany és ezüst 
árúival Erdélynek tartott, de Dezsőffy László rabló mód
jára útját állta s elvette mindenét.1) Október 13 án 
bevezetik a hanusfalvi plébániába a miechoviai pré
post által bemutatott új plébánost.8) Október 18-án 
megint a Ragyolczi születésű Borza Mártonnak, ki * *)

*) lb. föl. 58 a.
*) Prot. 1618, föl. 64 b., hol Frányaffy István olvasó kanonok, apát, 

érseki helynök és Apostolica Authoritate publicus , ki P. Albert a
Zwolen nevű szerzetest investiálja, még pedig elég sajátságosán per Manus 
Capitis ejus Impositionem.
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papnak készült, születési bizonyítványt állítanak ki.1) 
Ugyanazon hó 21-én végre találkozunk az ismert Szé
kely Balázs éneklő kanonokkal, ki mint schavniki 
apát és a Zápolya kápolnának igazgatója egy sáját pén
zen visszaszerzett szőlőjét Nemcsiczky (Motusz) György 
kanonok társának engedi által.9)

A prédikátorok Brieg ellen. Ugyazon évben 
jellemző határozatot hozott a XXIV. testvérület, melyet 
megemlítenünk szükséges, mert Bornemisza prépostot 
elitéli és mutatja, miképen kellett volna annak tulaj
donképpen eljárni. Ő elismerte ugyanis azon lelké
szeket, kik Briegből hoztak úgynevezett szentelési bizo
nyítványt és a XXIV. testvérület követelésére meg
engedte, hogy az ilyenek plébániát elfoglalhassanak. 
Másképen járt azonban el most, ugyanazon testvérü
let maga, midőn határozott lutheránusok vitték ott a 
szót és elitélte, rossznak mondotta, sőt visszautasította 
ama bizonyítványokat, melyekkel egykoron rést ütött 
a régi vallás szerint felszentelt papok sorain.3) Alkal
mat szolgáltatott erre az ismert Serpilius Lőrincz, János 
nevű fia, ki leibiczi lelkész volt. Ez ugyanis az aty
jától örökölt meggyőződés szerint fiát (később kés
márki lelkész) szintén Briegbe küldötte. Midőn azon- *)

') Ib. föl. 65 a. A káptalani iskolába járt mondják.
*) Ib. föl. 65 a, b. Ezen időtol fogva kezdődik a sok czimzetes apát 

ás prépost (a XV Γ. században ritka volt még). Pázmány tanácsolta a király
nak, hogy a magyar papságnak czimeket osztogasson, mivel a magyar és a 
lengyel a csillogást szereti.

*) Határozott lutheránus nevezete alatt akkori időben az ubiquistákat 
kell értenünk, mig kálvinistáknak azokat nevezgették, kik a liber concordiaet, 
s azért az ubiqnitás tételét sem fogadták el. E dolgokat s nevezeteket a mai 
korba áthozni nem szabad, mivel ma minden tekintetben másképen áll a dolog. 
Viszont pedig a mai neveket sem szabad ama régi kor embereire tukmálnunk, 
hanem azon szavakkal kell élnünk, melyekkel ők maguk éltek akkor, midőn 
a leirt dolgok történtek.
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ban a felszentelési bizonyitványnyal amonnan vissza
tért, nem fogadta el s nem ismerte el lelkésznek a 
testvéridet. Julius 5-én egybegyűltek tehát ménhár- 
don, hogy megmondják az öregebb Serpiliusnak, mi
szerint fiának briegi bizonyítványát nem ismerik, s 
nem fogadják el, mivel Briegben kálvinisták vannak 
és azért ő is, midőn a felszentelés alkalmával esküt 
tett, avval a kálvinista hitre kötelezte magát.1) Az 
öreget tehát nyilvánosan (publice) megkorholták, fia 
pedig coram tota fraternitate pro Calvinista declara
tus est, az egész testvéridet előtt kálvinistának lett 
nyilvánítva. Midőn pedig Bornemissza prépostra hivat
kozott, ki a briegi bizonyítványt eltűrte, azt felelik, 
hogy abból következtetést levonni nem szabad, mert 
ha a prépost el is tűrte azt, ők nem fogják tűrni és 
elismerni sohasem. Az új vallású lelkészek e szerint 
keményebben jártak el, mint egykor Bornemissza pré
post és erélyesebben is védték állomásaikat mint amaz.2)

A következő (1024.) évben László préposttal alig 
találkozunk, mivel Lengyelországban tartózkodott, a 
káptalan szintén ritkán lép fel és csak augusztus 23-án 
Kászony Gergely kanonokot látjuk a régi Kolacskóért 
működni. L káptalani birtok ez évben megint urat 
cserélt, a mennyiben Kunszky Sámuelra szállott. A 
káptalan ez alkalommal megint felelevenítette régi 
igényeit, mondván, hogy birtoklási czime nem évült el, 
mivel a kárpótlásul kapott Baba szőlő, ismét elvéte

‘) Goltz, XXIV. Regal, föl. B08, hol az érdekes ügy bőven le van 
írva és még 1636-ban is szerepel, (cf. föl. 318, sub nro. 1, hol 1624-ben 
Bélán újra megmondják: »Confessionem nostram . . . orthodoxam Calviniani, 
. . .  plane adversari, et oppositam esse é diametro* *), de azért mind a két Ser* 
pilius megmaradt lelkésznek).

*) Ib. föl. 314 olvasssuk, hogy közülök csak egyedül az illésfalvi tudott 
magyarul. A káptalan képviselte tehát a magyarságot a Szepességben.
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tett tőlük, s azért a régi szerződés is érvénytelenné 
lett. Jog szerint tehát reájok kell, hogy száljon most 
Kolacskó, de a háborús idők miatt kárba veszett az 
igyekezet.

1625-ben a prépost márczius 25-én az ismert Ta- 
tay Györgytől nagy szükségleteinek fedezésére 60 ara
nyat vesz fel. Akkor olvassuk azt is, hogy a kalocsai 
prépost czímét is viseli.1) Későbben nem találkozunk 
vele, mert még a székpénzt is a prépost távollétében 
(in absentia Dni Praepositi) adja át a XXIV. tesvérület.*)

E testvérület maga azonban április 3-án igen ér
dekes pert folytatott, melyben következetesebben járt 
el mint valami prépost. Arelt Gergely poprádi lel
kész ugyanis nemcsak latroknak nevezte volt többi 
lelkésztársait, hanem még a kálvinistaság gyanúját is 
vonta magára, miért is említett napon javadalmának 
elvesztésére ítélték. Ezen ítéletben a régi, pápista és 
Luther által elégetett egyházi jogra hivatkoznak és 
azt mondják, hogy a gratiani decretum (pars 2, causa 7, 
quaest. 1) szerint el kell veszítenie a javadalmat, de 
ők enyhébb értelemben akarják azt alkalmazni, miért 
is csak rövid időre függesztik fel hivatalának gya
korlásától.2)

Ugyanazon év deczember ll>én Ferdinánd király 
a magyarhoni püspököket is megjutalmazta, kik közül 
egy sem találkozott, ki Bethlen pártjára állott volna. 
Említett napon ugyanis megadta nekik a szabad vég
rendelkezési jogot, melylyel eddig csak a szepesi lel
készek bírtak volt. Elvárja, hogy a jövedelem egy

1) Prot. 1618, föl. 129 a, b.
*) Goltz, XXIV, föl. 330, in fine.
*) Ib. föl. 324— 826. Idézik még Causa 1, quaest. 6, és exusa 17, 

quaest. 4; — azonkívül a Jus Saxonicum . . .  in agend. Eccles. Saxonicae; 
de jogot az egyházin kívül nem ismernek. Arelt haláláig maradt Poprádon.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. kot. 2 6
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részét a felállítandó papnöveldékre, másikát a végvá
rakra adják. A könyveket a káptalannak, az egyházi 
ruhákat pedig a templomnak rendeli. A többiről sza
badon intézkedhetnek.1)

A következő (1626.) évben január 12-én temet
ték el Lőcsén latin, német és magyar beszéd kísére
tében Thurzó Szaniszló volt nádort, a szepesi Kristóf
nak bátyját, kinek fiai az utolsó szepesi Thurzók lettek *)

László prépost egyházlátogatása. Ez évben kapta 
a prépost a királynak és Pázmány érseknek meg
hagyását, hogy a szepesi templomokban egyházláto
gatást végezzen. Nehéz feladat volt s majdnem hasonló 
módon végződött, mint Pethe Márton préposté. Hosszú- 
tóthy márczius 13-án jelentette azt a XXIV. testvé- 
rületnek és arra inté, hogy a templomi dolgokat ké
szenlétben tartsák és a kiküldendő felügyelőket tisz
telettel fogadják. De a lelkészek a reá következő- 
vasárnapon (márczius 15.) szószékről a prépost és az 
érsek ellen kikeltek, miért is a nép forrongni kezdett. 
A prépost hallván e dolgokat, márczius 16-án szemé
lyesen jelent meg a megyei gyűlésen és kérdezé: 
miért fegyverkeznek egyes községekben az emberek 
ő ellene, és milyen védelmet ígér neki a megye fel
adatának teljesítésénél. A megye 15 napi gondol
kodási időt kért, hogy érdemlegesen felelhessen. 
Márczius 30-án újra megjelent tehát Lőcsén, hol kö
vetkező feleletet kapott: »Az egyházlátogatást nem 
engedi meg a megye, mert először más megyék sem

f) Prot. 1643, föl. 224 a. sequ.
*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 331. és 832. A senior, ki (Wagner III, 

123 sequ ) Lőcsén igen szép beszédet mondott, itt e titkos iratban következő 
imával kíséri e halált: , Libera nos a Scylla Tureica, Charibdi Babilonica, ne 
detrudamur in Calcariam, ne pereamus in Carbonaria, Amen*. Meghalt Sza
niszló 1625. május 1-én.
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engednék azt meg és egyértelemmel akar velők el
járni; másodszor hetven esztendő óta nem emlékeznek 
egyházlátogatásra Szepesben; harmadszor a bécsi czik- 
kelyek szerint minden vallásnak saját superintendense 
van és miután a szepesiek a lőcsei pásztort nézik 
ilyennek, inkább annak kellene egyházlátogatást vé
gezni, nem pedig a prépostnak; negyedszer a legutóbbi 
országgyűléseken nem fordult elő czikk, melyben a 
karok és rendek egyházlátogatást parancsoltak volna, 
mindezeknél fogva a prépost kérelmét visszautasítják. 
A felelet határozott volt, de nem szilárd, mert midőn 
a prépost írásban kérte azt, senki sem akarta érte a 
felelősséget elvállalni és nem is adták ki.1)

A prépost tehát az egyházlátogatást nem is kez
dette, de nem is lett volna tanácsos, mert Horváth 
István, Bethlen egyik tábornoka 5000 hajdújával a 
Szepességnek tartott, míg a fejedelem maga hadának 
főerejével Füleken át Ausztriának ment. A hajdúk 
elől a prépost és a káptalan menekült, a székpénzt 
pedig Bethlen nevében Debreczeni Dániel szedte a 
lelkészektől. A fejedelem szeptember 20-án Galgócz 
melletti táborából ugyan védlevelet adott a káptalan
nak, de nem nagyon bízhattak benne, mert a jegyző
könyv szerint junius 10-től majdnem egy esztendeig 
minden munka szünetelt itten.

És csak 1627-i márczius 20-án találkozunk a 
préposttal, ki aznap Lubló városának nyugtát ad a 
székpénzről, mit ők az elmúlt esztendőkre most egy
szerre fizettek.*)

*) Prot. 1618, föl. 152 a, b.
*) Prot. 1618, föl. 159 b, a. Podolin 1609 óta visszatartotta a szék

pénzt mindaddig, míg Lubomirszky azt 1628-ban és 1642-ben részint egy nagy 
harangra, részint pedig űj orgonára nem fordította.

26*
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A prépost Bethlen új támadása után február 28-a 
körül Bécsből tért haza, útjában említett napon Kis- 
Palugyán tartózkodott, hol Palugyay Boldizsár házába 
betért. Hazajövet a prépostságot kirabolva s üresen 
találta, miért is a XXIV. testvérülethez fordult, a 
székpénz előlegezését kérvén. Kérelmét megtagadták, 
vagyis inkább annak teljesítését halogatták, mivel, 
mondják, Bethlen újra jöhet s követelhetné tőlük.1)

Ugyanazon év szeptember 18-án a káptalan a 
Bethlen-bizottság előtt elveszett jószágaiért perlekedik. 
Egy részöket visszakapja, másikát azonban azoknál 
volt kénytelen meghagyni éltök végéig, kiknek a feje
delem a támadások alkalmával azokat adományozta.*)

Deczember 28-án nyilvánosan szerepel az első 
jezsuita is. Káldy Márton volt az, kit már 1623-ban 
hozott ide Erdődy Zsuzsánna és Vesselényi Anna és 
kinek működési tereül, mint említettük, a kluknói ré
teken a sz. Anna kápolnát jelölték ki, mely keze alatt 
lassanként ama híres búcsújáró hely lett, milyennek 
ma is ismerjük. Befolyása a nemességre is ki kezdett 
terjedni, mert említett napon a Görgey-családdal al
kudozik. Raszlaviczay András, Görgey Kristófnak veje, 
ugyanis liszkai Pápa nevű szőlőjét a jezsuitáknak ha
gyományozta. Kristóf vissza szerette volna szerezni 
és Káldy Mártonnak 500 tallért kínált érte, ki rá is 
állt az alkura.8)

Káldy nemsokára Zsigmond lengyel királytól en
gedélyt kapott a kipusztúlt váraljai kolostor és ispotály

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 338. László prépost itt már mint
Regiae assessor és Regis Poloniac Seeralarius szerepel.

*) Prot. 1618, föl. 1 8 9 a — 191a.
a) 1b. föl. 208 b. cf. Historia Residentiae czimű kézirat, föl. 3, a vár

beli jezsuiták működése következtében Zsegrán, Mindszenten, Dubraván, Pólya- 
nóc/.on és Domnnfalván helyreállott a kath. isteni tisztelet.
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(1428-ból) helyének megszerzésére, de pénzhiány miatt 
nem létesíthette ott telepét.

A következő (1628.) évben a lezajlott támadások 
mintegy utójátékával találkozunk, a mennyiben Pethe 
Anna, Rákóczy Pál, sárosi és tornai főispánnak s királyi 
ajtónálló mesternek felesége arra megesküszik a káp
talan kiküldöttjei előtt, hogy a sz. györgyi Neybergh 
szőlőt sem Bocskaytól, sem Bethlentől nem kapta, 
hanem hogy mindenkoron a Pethe családé volt.1)

Ugyanazon évben Pázmány a Szepességre is ki
terjeszti figyelmét. Pozsonyból április 8-án nyílt pa
rancsot küldött a prépostnak és káptalannak, és tizen
három pontban leírja, hogy miképen lehetne a régi 
vallásnak itt újabb lendületet adni. Mindenekelőtt 
elmondja, hogy április 2-a (dominica Laetare) körül sok 
egyháznagygyal behatóan tanácskozott a felett, hogy 
mily módon kellene a régi vallást új virágzásra emelni. 
Kifejti, hogy miben állapodtak meg. Első és fő, hogy 
a Forgách-zsinat (1611) határozatai komolyan és erély- 
lyel keresztülvitessenek. A nős papokat nem kell 
megtűrni a községekben. Ha a főesperes ilyen köz
ségbe jő, tanítsa ki a főbb embereket és mondja meg 
nekik, hogy ne vezettessék magokat félre, és ne adják 
leányaikat papokhoz, mert a felszentelt pap törvényes 
házasságra nem léphet. Misézzenek papok rendesen 
és végezzék el a breviáriumot, hogy léhaságra ne 
legyen idejök gondolni. Betöltött egy évi működés 
előtt senki se keressen más plébániát és a püspökök 
ne fogadjanak fel ilyen embereket. A felszentelési *)

*) Prot. 1618, föl. 244 b. Pethe László, Annának atyja, mint a pozso
nyi királyi kamarának elnöke halt el 1617-beu. György nevű fia 1626-bau 
(ib. föl. 180 b.) mint göraöri főispán szerepel, (föl. 259 b, jő az első Ujfa- 
lussy mint Agilis [tehát nem: nemes] Ueuedictus Körtvélyesre.)
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bizonyítványt is lelkiismeretesen vizsgálják meg, ne
hogy hamis pap kerüljön a plébániába. Hol oly kevés 
a pap, hogy némely község tanítását katechistára kell 
bízni, ott csak két évre adják meg neki a felhatal
mazást és azok múltán vizsgálják meg, vájjon újra 
lehet-e reá bízni e kényes hivatalt.1) Gondoskodjanak 
a püspökök iskolákról és a káptalanok jövedelmeik 
egy tizedrészét iskolákra fordítsák. Siralmas állapotok 
vannak Erdélyben és felső Magyarországon, az érseki 
székhelytől való távolság miatt, miért is gondjukat 
viselni nehéz. Hogy Rómában is hamarább intéztes- 
senek el a magyarországi ügyek, ezentúl állandó 
megbízottat tartanak ott és ez agens költségeire a 
királytól a sághi prépostság jövedelmét kérelmezik. 
Ki ezentúl egyházi birtokot elzálogosít, ennek összes 
jövedelme zár alá helyeztetik.

Pázmány nyílt levelének legfontosabb pontja a 
13-ik vala, melyben arról szól: hogy a király felkérendő 
Magyarországon is oly eljárást követni, mint a milyen
nel Ausztriában a vallási reformátió ügyében annyi 
sikert ért el. Valami hazai törvény nem is állt volna 
annak útjában, minthogy leginkább a régente katho- 
likusok által birt templomok visszafoglalása lett volna 
a jelzett czél.

Egyházlátogatás a káptalanban. Ezen utolsó 
pont végrehajtása ugyan abban maradt, de a többi 
pontok életbe léptetésén ügyekeztek a püspökök: az 
ifjúság tanítása, a papok nevelése, a kath. vidékek 
egyházlátogatása napirenden volt ezentúl. A káptalan- *)

*) Katechistának nevezték akkor ama világi embert, ki pap hiányában 
valamely községbe küldetett, hogy ott az evangéliumot felolvassa és a népet a 
vallás elemeire tanítsa. A mi időnkben Ázsia meg Afrika hithirdetői nagyon 
sok ilyen katechistát alkalmaznak az ottani népeknél.
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ban már a következő (1629.) évben végezte az ilyen 
látogatást Lóssi Imre, váradi püspök, az érseknek 
helynöke, ki január 26-án megjelent ott s bemutatta 
Pázmánynak arra vonatkozó (január 6-án, Nagyszom
batban kelt) levelét. Hosszabb ideig tarthatott ezen 
fárasztó munka, mely egyébiránt Bakács óta most először 
történt isméty mert annak tartama alatt a káptalan 
egyik kanonokja (Mogliai Lőrincz) meghalt, a második 
pedig (Nemcsiczky György) jezsuitának ment. Összesen 
35 pontra kellett a káptalannak felelni. Történeti 
szempontból érdekes az első felelet, melyben bevall
ják, hogy nem tudják mikor keletkezett a prépostság 
és káptalan, de régi hagyomány szerint azt tartják, 
hogy sz. István alapította akkor, midőn ellenségeit 
legyőzte.1) Jobban feleltek meg a második pontra, 
melyben a szepesi prépostságnak püspöki jogairól 
adtak felvilágosítást. A székpénzről vagy hibásan ad
ták elő a dolgot, vagy Lóssi hibásan fogta fel, mert 
azt mondja, hogy az 1278-i okmány hetven telek után 
engedi a székpénzt, míg azelőtt száz telek után szed
ték volna, holott ezen okmány épen a nép könnyíté
sét czélozta, miért is oda határozott, hogy ezentúl ne 
ötven telek után kapjon a prépost egy márkát, hanem 
csak hetven után.* *)) Helyesen adják elé azt, hogy a 
szepesi prépostság alá tartozó plébánosok szabad vég
rendelkezési joggal bírtak, mert valóban, még az új 
vallás prédikátorai is arra hivatkoztak folytonosan.

A birtokokra nézve olvassuk, hogy Kis-Idát meg 
Zsebest még 1406-ban 250 márkáért vették, szintúgy

f) Mindkettőnek keletkezesi idejét kimutattuk a 7. és 8. lapon.
*) Lásd a 25. és 80. lapon. Lóssi azt mondja: ,a  septvaginta mon- 

sionibus Census Cathedraticus solvendus fuit Dno Praeposito Scepusiensi cum 
a centum (ez a hibás, mert csak ötven nek kellene állania) mansionibus prae
tenderetur stb.*
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Felgaradnát (Hernádpetri) 80 márkáért, mint azt Gara 
Miklós, akkori nádornak bevezető levele bizonyítja. 
Az elveszett liszkai szőlők miatt keservesen panasz
kodnak Bornemisza Gergely ellen, ki azokat saját 
embereinek osztogatta, sőt még Pethe Márton ellen 
is, ki hogy László testvérét a török fogságból kivált
hassa, káptalani birtokokat elzálogosított. Panaszkod
nak Thurzó Kristóf ellen, ki nemcsak a káptalannak 
brutóczi jobbágyait foglalta le, hanem még a káptalani 
kincstárt is megkárosította, midőn vagy 15.000 forintnyi 
arany és ezüstszereket megtartott s aztán azt mondotta, 
hogy Bocskay vitte el azokat.

A hivatalos okmányok kiállításáért járó díjakat 
olyképen osztják fel, hogy azok egy része a káptalané, 
második része az olvasókanonoknak jár, harmadik ré
szét pedig a hites jegyző kapja.1)

Az iskolára nézve megtudjuk, hogy két tanítója 
volt, az egyik Geneba Mihály, a második pedig deák 
(Literatus) Mihály, kiket az olvasókanonok felügyel.

Innen tudjuk meg, hogy Bocskay támadása alkal
mával hajdúi a templom főoltárát és a Zápolya-kápolna 
oltárát is megszentségtelenítették. Mindkettőt helyre
állíttatta a káptalan és 1611 -i november 12-én újra 
felszentelte és konsekrálta Csiky István, samandriai 
püspök.

' Születési anyakönyvük ugyan van, de a házas
ságokról még nem vezetnek olyat. A házassági hir
detések háromszor történnek, de sok esetben csak a 
felek előtt. Lóssi meghagyja, hogy e tekintetben *)

*) Kanonoki állás, mondják, tizenkettő volna. Tényleg azonban nem 
volt annyi személy a káptalanban, mert ősidőktől fogva csak tíz székelő kano
nok volt, és sokszor még azon állások mindegyikére sem kaphattak akkoriban 
kath. papot.
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szigorúan a trienti zsinat szabályait kövessék, a házas
sági anyakönyveket pedig szintén vezessék úgy, amint 
azt a Forgách-féle zsinat rendeli.

A hites pecsétet kettős zár alatt tartják és annak 
egyik kulcsa az őrkanonoknál, másika pedig egy másik 
kanonoknál keli hogy legyen.

A többiben aztán Lóssi mindenféle szabályokat 
ád; de rossz élet miatti korholást vagy büntetést sehol 
sem olvasunk, sőt magok kérik arra, hogy az érsek 
csak becsületes embereket nevezzen ki ide kanonokok
nak, mivel a káptalan majdnem egyedül képviseli e 
vidéken a kath. vallást s azért kell, hogy példás tagjai 
legyenek.

így végződött ezen káptalani egyházlátogatás, mely 
egyszersmind az egyedüli volt a Szepességen, mert 
más templomot, hogy meglátogatott volna az érseki 
helynök, annak nyoma nincs.') Pedig szükséges lett 
volna, mert egynémely nemes erőszakkal akarta olyan 
helyről is kiküszöbölni a kath. isteni tiszteletet, hol az 
eddig fönállott. így Körtvélyesen Teőke Bálint az egész 
község ellenzése daczára a jamniki prédikátort akará 
a templomba bevezetni. Községi gyűlést tartott s 
követelte, hogy engedjék át a templomot, de Simo- 
novszky Márton olyan ügyesen vitte a község ügyét, 
hogy Bálint minden ügyekezete kárba veszett. Meg is 
haragudott s a gyűlés után Simonovszkyt ocsmány 
szidalmakkal halmozta el, egyebek között mondván 
neki: »Te csökönyös kopasz vagy oka annak, hogy 
luth. pásztort nem lehet behozni, mert te viszesz foly
ton ajándékot a káptalannak és uszítod reá, hogy ide- *)

*) A jegyzőkönyv záradéka: Posonij, vigesina secunda Aprilis, Anno 
Domini Millesimo, Sexcentesimo, Vigesimo Nono Petrus Pázmány Arcbi Epis
copus Strigoniensis.
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járassa a papokat. Golyót röpítek beléd, ha még soká 
ellenkezni fogsz.« Midőn pedig azt feleié a paraszt, 
hogy az mind nem igaz, Bálint csákánynyal támadott 
reá és balkarját majdnem megbénította.1)

Ez időben megjelenik a káptalan előtt Pruskovius 
Lőrincz, lublói plébános és feleleveníti előtte Béla király 
leányának, a híres Kunigundának emlékét. Szentté 
szeretnék, mondja, a lengyelek avatni ezen nagyemlékű 
királyleányt és azért okiratokat keresnek annak bizo
nyítására, hogy Kunigunda csakugyan szentül élt. A káp
talan azonban kénytelen bevallani, hogy levéltárában 
nyoma sincs oly okmányoknak, melyekkel Kunigunda 
szent életét bebizonyítani lehetne, csak azt tudják, 
hogy Podolint alapította.8)

A prépostság királyi donatio által visszanyerte 
akkor Vyszoka (Vilkócz) birtokának legalább egy részét, 
melynek egészét Horváth prépost annak idejében a 
káptalantól elvonta.8)

Ez évben meghalt Bethlen Gábor is, s megszűnt 
a félelem, mely a káptalant annyiszor menekülésre 
kényszeritette.* * * 4 * * *) Az erdélyi rendek Rákóczy György, 
borsodi főispánt választották fejedelmüknek, ki Bethlen

‘) Prot. 1624, Index I, föl. 2 0 6 b ,— 207 a: dto 1628. jul. 17. — 
Ilyenekből azt kell következtetnünk, bogy a káptalan nagyon is gyáván viselte 
magát, midőn a községek sok kérelmezésére sem nagyon akartak kath. isten
tiszteletet tartani. A káptalant tehát ok nélkül szidták a prédikátorok.

*) Ib. föl. 212 a, b. Kunigunda máig sincsen a felavatott szentek sorá
ban. Nem találhattak tehát okmányt, mely a halála után történt csodákról 
tanúbizonyságot tehetett volna.

») 1b. föl. 228 b. dto. 1629, ápril. 12.
4) Prot. 1650 föl. 248. b. A bizottság, mely 1680-i márczius 18-án

a hét vármegyét visszavette, állt Pyber János egri püspök·, Alagh Menyhért^
Osztroszith István-, Nyári István-, Ordódy Gáspár- és Péchy Zsigmondból. —
Brandenburgi Katalin nem sokáig tarthatta a fejedelemséget. Későbben (1641) 
mint Ferencz Károly szász herczegnek neje szerepel. (Prot. 1632, föl. 588 b.)
Ferencz és Katalin ha Keresztély Ágost a későbbi esztergomi érsek.
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özvegyétől választási költségekre 16.000 frtot vett fel, 
arra kötelezvén magát, hogy »hat hét alat Feje
delemségemnek be állásának idejéről«, visszafizeti a 
kölcsönt.1)

A következő (1630.) évben sikerült László pré
postnak Lenkey Márton örököseitől azon szőlőket 
visszaváltani, melyek egykor a létonkői kolostorhoz 
tartoztak és Bornemissza révén Magochy birtokába 
jutottak.2)

Junius 26-án pedig Pázmánytól a liptói prépost- 
ságot kapta.3) Épen akkor lehetett, hogy az érsek 
megint azon gondatlanságáért korholta a prépostot, 
melyet a liszkaiakkal szemben tanúsított. Ezek t. i- 
szabadalmakért folyamodtak a királyhoz, mit Pázmány 
megtudott és szemrehányást tett Lászlónak, hogy az 
egyházi birtokot elveszni engedi.4) A prépost haza
térvén julius 6-án az engedetlen népet maga elé idézte 
és ezer forint birság terhe alatt meghagyta nekik, 
hogy az ő tudta és engedélye nélkül a királyhoz ne 
járuljanak.6)

A Bethlen halála után, a birtokszerzések jogo
sultsága felett itt döntő bizottság előtt a prépost és 
káptalan is megjelentek, hogy némely szőlők iránt 
intézkedjenek. De megjelent a protestáns Váralja 
nevében Kobilanszky Márton és Késmárszky György 
is, kik mint a régi kath. sz. Miklós-társulat tagjai 
bemutatják az 1496-ban meghalt Váraljai András ka- * *)

') Prot. 1667, föl. 235 a, b. A pénzt még 1651-ben, midőn Katalin 
már meghalt volt, sem fizette vissza Rákóczy.

*) Prot. 1618, föl. 347 a, b. Később a jezsuitáknak adta. 
a) Prot. 1785, föl. 24 a.
<) Prot. 1632, föl. 689.
*) Prot. 1618, föl. 351b , és Prot. 1632, föl. 65 b, hol 1633-ban hoz

zák rendbe az egész dolgot.
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nonok végrendeletét és kérik a káptalant, hogy a 
hagyományozott szőlőt továbbra is engedjék át e tár
sulatnak. Ámbár az új vallásnak nem volt köze sem 
a sz. Miklós társulatához sem a szőlőhöz, a káptalan 
mégis meghagyta híveinek.1)

1633. évi augusztus 5-én meghalt Erdődy Zsu- 
zsánna, s halálával a vár tartozékai az utolsó Thurzók 
és a királyi fiskusra szálltak. Nyolcz esztendő múlva 
Csáky István a szendrői kapitány lépett azok birto
kába, kinek utódjai mai napig is megtartották a ha
mar letűnt Thurzók örökét.

Hogy Erdődy Zsuzsánnát már betegsége alatt is 
szerették volna kirekeszteni a Thurzók, sok okirat 
bizonyítja, de törekvésök mind kárba veszett, mert 
ezen okos és rendkívül körültekintő asszony nem en
gedett senkinek. Sem Bethlen, sem Rákóczy György 
az új erdélyi fejedelem (1631. november 15-én) nem 
értek czélt.8) Hogy jobbágyai is megvoltak elégedve, 
bizonyítja maga Thurzó Ádám, ki az 1631-ben lezaj
lott parasztlázadás után avval fondorkodott ellene, 
hogy a parasztok alatta való elszegényedését és elé
gedetlenségét bizonyítsa, de az összes falvakban egyet
len egy jobbágyat sem tudott találni, ki úrnője ellen 
panaszkodott volna.3)

Megtartotta ő a várat és 1633-i julius 2-án Lasz- 
tóczy Ferencz személyében még új várnagyot fogad 
fel, ki eskü alatt fogadta, hogy a várat csak úrnő 
temetése után adja át a Thurzóknak, mit meg is tar- *)

*) lb. föl. 361b  — 362 A. (117. lap.) Az bizonyítja, hogy az új val
lásban még 1630-ban is a régi vallás szokásait követték.

») Prot. 1624 Index III, föl. 19 b.
s) Ib. föl. 26 b, 37 a és 23 b, hol 1632-i febr. 14-én panaszt emel 

Adám e miatt.
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tott, mert valóban csak deczember 10-én találjuk Ádá- 
mot a vár birtokában.1)

Az előző 1631-i esztendő felette szomorú lehet, 
mert parasztlázadás dúlta egész felső Magyarországot. 
A sok háború alatt ugyanis annyira elszegényedett a 
nép, hogy régi telkeit elhagyta és sokan idegen helyre 
költözködtek. Hozzájárúlt a nyomor növesztéséhez 
még sok jégverés és szárazság, minek folytán az élelmi 
szerek kétségbeejtőleg megdrágultak. Uraik ellen föl
keltek tehát, kikben a sok háború és baj okait felfe
dezni vélték. Csak lassan csendesedet le a mozga
lom, de az urak még azután sem mertek bízni bennök.2)

A prépost szintén károsúlt ezen viszonyok alatt, 
csűreit felgyújtották és egész termése oda égett. Sze
génységében a XXIV. testvérülethez fordult és szep
tember 7-én előre kérte tőlük a székpénzt, mit meg 
is adtak és jól is lettek megvendégelve, mert post 
honorificam combibitionem et tractationem . . . dimisi 
sumus, írja a senior.8)

A parasztforrongás miatt azonban ki nem mert 
mozdúlni a káptalanból. Nem jelenhetett meg Bécs- 
ben sem, hová bizonyos Rebenyei ügyben Rocci Czir- 
jék pápai követ meghívta és épen a forradalommal 
mentette ki távolmaradását. A követ engedelmetlen- 
ségnek tulajdonította azt, s azért a következő (1632.) 
év február 19-én újra maga elé idézte a prépostot, 
mivel azonban márczius 20-ára szólt a meghívás, ő *)

*) Prot. 1632, föl. 69 a, b, hol Lasztóczy esküszik, és föl. 76 a, hol a 
nádornak szept. 3-án kelt levelét deczember 10-én adja át Adámnak a kápta
lan a várban. Zsuzsánna tehát csak ib j j - i  aug. δ-én halhatott meg. Adám 
ellen saját Mihály nevű testvére panaszkodott volt Eszterházy Miklós nádornál.

*) Prot. 1624, Index III, föl. 43 a, b, és föl. 51 a, b.

») Goltz, XXIV. Regal föl. 360.
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pedig a levelet csak márczius 4-én kapta, szintén nem 
jelenhetett még.1)

Zabler Péter superintendens kiátkozása és egész 
Magyarország forrongása. Az új püspöknek ez idő
ben komoly harcza támadt a prédikátorokkal, kik hogy 
a prépostot megfélemlítsék, a királyi főkapitányt (For- 
gách Miklóst) és egész felső Magyarországot mozgó
sították ellene. Keletkezett az egész perpatvar egy 
házassági ügyből. Szegedy Lajos ugyanis Borbála nevű 
nejével nem jól élt. Az oka, mondja a senior, hűt
lenség lett volna és Szegedy elhagyta nejét. A vá
raljai lelkész a templom ajtajára kifüggesztett irattal 
visszatérésre hivta fel Szegedyt. Miután ez meg nem 
jelent, a lelkész más férfiúval adta egybe az asszonyt. 
A hazai törvények ilyetén való megsértését László püs
pök komolyan vette és megindította Zabler Péter, ki 
a testvérületnek akkor seniorja is volt, Pileman János 
váraljai lelkész, és Serpilius János, mint conseniorok 
ellen az érseki törvényszék előtt a pert.

Nagy volt e miatt az ijedelem és a prédikátorok 
előbb Duran dón gyűltek tanácskozásra, később pedig 
Lőcsén, hol november 17-én azt határozták, hogy sem 
a szentszék elé nem mennek, sem meg nem hajlanak. 
Közben azonban az olaszii lelkészt küldték a prépost
hoz, sőt még Serpilius is ment könyörögni, de a pré
post »predigkautzen« névvel illete őket és minden köz
benjárást visszautasított. Felkérték tehát a megyét 
és az is követeket menesztett Lászlóhoz, kikkel azon
ban szintén nagyon keményen bánt, mondván, hogy a 
váraljai lelkészt a második esketés előtt figyelmeztette 
a veszélyre. Ha e figyelmeztetést megvetette, könyö- *)

*) Prot. 1624, Index III, föl. 18 és 37. E levelekben a prépost más
erdélyi püspöknek neveztetik.
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rületet nem érdemel. Összetoborozták tehát András 
napja után a megyei gyűlést, hol a prédikátorok a köz
benjárásért köszönetét mondtak, de akkor felállt a 
prépostnak megbízottja és kijelenté, hogy ha nem en
gedelmeskednek, ki fognak közösittetni. Megijedt erre 
Lőcse városa is, és a megyével egyetemben újra kö
vetséget küldöttek Lászlóhoz, kinek kiengesztelésére 
ajándékot is hoztak. A prépost kijelentvén, hogy ő 
simoniacus nem akar lenni, visszautasítja őket, sőt de- 
czember 19-én, 26. és 27-én ki is hirdette a kiközösí
tést, min Zabler meg is betegedett.

A megye deczember 23-án megint egybegyült, 
de nem segíthetett rajta. Zabler erre az öt városnak 
ír, hogy a főkapitány közbenjárását kérjék ki. Forgách 
csakugyan Kassára vagy Jászóra kéri a prépostot, de 
ez nem jelenik meg. Szerencsére Eperjesre jött akkor 
Sennyei István, kanczellár és a királyi bizottság, mely 
előtt a városok követei is megjelentek.1) Mivel azon
ban Kassa azt tanácsolta Bártfának és Szebennek, hogy 
ne fogják a lőcseiek pártját, mert magok is bajba ke
veredhetnének, hazamentek azok és a lőcsei követek 
magok maradtak és helyt álltak, arra kérvén a főka
pitányt, hogy semisitse meg a prépost végzését, mivel 
a testvéridet szabadalmaiba ütközik.

Midőn a főkapitány a szabadalmak említését ha
lottá, megharagudott és azt feleié, hogy szép szaba
dalmak azok, ha az egyik lelkésznek megengedik, hogy 
gyikosságot és házasságtörést, a másiknak, hogy lopást 
elkövethessen, a harmadiknak pedig, hogy a hazai tör
vények ellen férjes nőt összeadhasson egy másik fér
fiúval. A lőcsei követek erre csak azt tudták felelni, 4

4) E bizottság Erdélyben volt Rákőczy Györgynél Sennyei István, kan
czellár, Prépost váry, Osztrosith voltak tagjai.
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hogy ha a testvérületben vannak is ilyenek, Zabler 
nem tehet róla, mivel ő csak az öt városnak super- 
intendense, a többiekre pedig nem gyakorolhat felügye
letet. A főkapitány azt tanácsolá nekik, hogy a pré
posttal béküljenek ki.

E tanács nem lehetett kedvök szerinti, mert Sen- 
nyeihez fordultak és annak közbenjárásáért könyörög
tek nagyon submisse vagyis alázatosan. A kanczellár 
azt feleli, hogy a prépost ügye igazságos, mivel nem 
lehet már eltűrni azt, hogy olcsó pénzért (pro levissimo 
pretio) válaszszanak szét házasfeleket Tovább könyö
rögtek, hogy hozza az ügyet a bizottság elé még egy
szer, mit meg is tett. Ama gyűlésen aztán megígérte 
nekik, hogy Lóssi Imre érseki helynökhöz ír majd és 
megkéri, hogy a kiközösítést semmisítse meg.

A követek nagy örömmel hozták meg e hírt a 
testvérületnek, mely hálából nekik tiz tallért, a me
gyének száz köböl zabot és Lőcsének ötven köböl 
árpát ajándékozott.

László prépost azonban még a kanczellár köz
bejárására sem hajlott meg, hanem azt követelte, hogy 
engedelmetlenségökért bocsánatot kérjenek és a költ
ségeket fizessék meg. Zabler nem volt erre hajlandó 
és azt írja, hogy nem hajtja meg térdét Baal előtt; 
de Lőcse nagyon unszolta a prédikátorokat, mivel at
tól tartott, hogy a várost is megbüntetik majd, ha 
szentszéki parancsnak nem engedelmeskedik. Kerestek 
tehát mentő eszközt és a váraljai tanácsot küldték a 
préposthoz, ki addig könyörgöt, míg a prépost már- 
czius 22-én (1633) végre nem engedett.1) i)

i) Goltz, X X IV. Regal, föl. 362 — 371, hol Zabler maga írja le a* 
egész dolgot.
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Zahler megmenekedett a bajtól, de nem volt 
hálás, mert levelet írt a lelkészekhez, melyben László 
püspököt hazugsággal vádolja. Eleinte titkon tartot
ták e vádlevelet, midőn azonban 1634-i junius 27-én 
a váraljai lelkészt épen a Szegedyné egybeadása miatt 
nyolcz aranynyal, a felkai lelkészt pedig »az Isten és 
nehány főember ellen elkövetett nagy vétségek miatt« 
börtönnel büntették, megharagudott a felkai és augusz
tus 27-én napfényre hozta az egész dolgot, sőt mi több 
a prédikátorok gyűlésére elhozta a feleségét is, ki aztán 
olyan hatalmasan védelmezte a saját urát, hogy mind
nyájan meghunyászkodtak és még akkor sem mertek 
kifogást tenni, midőn a felkai azt mondotta, hogy Zab- 
lert a testvérület bolondjainak lajstromába kell felírni.1)

Midőn a lublói kapitány arra intette őket, hogy 
ne szidalmazzák egymást hanem a kényes ügyeket 
inkább vigyék ő elébe, azt írja a senior (Zabler), hogy 
azt nem fogják tenni, mert az ő urok a prépost és 
azért ha a senior rendet nem tudna csinálni közöttük, 
a préposthoz viszik a dolgokat, mivel a régi szaba
dalmak értelmében csakis a prépostnak van joga ítél
kezni felettük.2)

Altáriák. Míg a prépost az új vallásu lelkészek
kel perlekedett, a káptalanban csendesen folytak az 
ügyek. Az 1631-i év vége felé megbetegedett Szé
kely Balázs éneklő kanonok. Hogy hagyatéka nevető 
örökösökre ne jusson, két új »altáriát« állapit, vagyis 
oltárokhoz köt bizonyos jövedelmet s annak élvezetét

Goltz, XXIV. Regal, föl. 375 és 377, 378, hol föl. 377 a .inscrip
tus essem (Zabler) in albo Stultorum Fraternitatis* *.

*) lb. föl. 379, nyolczadik sorban. De hozzá teszi: .Secreta Matri
culae nemini pandat*. Ha az olvasó a Goltz-féle kéziratban őrzött dolgokat 
azon írók előadásával hasonlítja össze, kik eddig ama kornak történetét meg
írták, észre kell venoie, hogy a való az írók állításától elüt.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 27
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is bizonyos emberekre ruházza. Két szőlője közül az 
egyiket a templom éjszaki sarkában lévő Mária-oltár- 
hoz köti és Demiani Mihály, a másikat az Anna-oltár- 
hoz és Matheidesz János kanonokoknak hagyja, kik ha
vonta két sz. misét tartoznak mondani érte. A káp
talan gyakorolja a kegyúri jogot és az említett kano
nokok elhaltával más papnak adományozhatja.1)

1632-i február 14-én érdekes dologban rendelkezik 
a káptalan. Idősbb Petróczy Boldizsár temetőhelyet 
keresett magának. Mivel azonban kegyetlen uzso
ráskodásáról volt hires, egyetlen templom sem akarta 
befogadni majdani tetemét. Emelt tehát magának 
künn a mezőn egy kápolna félét, hogy abba temet- 
kezhessék egykoron, de a káptalan kifogást emelt, 
mivel, mondja Grecsméry Menyhért kanonok, Graues 
és Petrócz a káptalannak fiókjai, azért nem engedhet
nek ott semmiféle kápolnát.2)

Ez év szeptember 13-iki kelettel megint Rákóczy 
György fejedelem kapzsiságáról olvasunk jellemző dol
got. Bálintffy Kristófné, Bethlen főpénztárnokának öz- 
vegye, magyarul és a legkeményebb kifejezésekben 
panaszkodik Rákóczy ellen, ki egész vagyonát jogta- 
lanúl lefoglalta, holott 21-szer százezer forintról szá
molt el (21X100.000), sőt még börtönbe is csukatta 
Kristófot, ki a sanyargatás következtében meg is halt. 
Midőn pedig az erdélyi rendeket tanuknak hívta fel 
a fejedelem ellen, ez még az akkor ott járt királyi kö
vetség fejét Sennyei István kanczellárt is rábírta, hogy 
csititsa az asszonyt, mert azonkívül is elegendő kincse *)

lj Prot. 1624, Index III, föl. 48 a, b. A szőlők egyike a hernádpetri 
Rajzáth, másika pedig a Kisfaludi Kis-Somos volt.

*) 1b. föl. 65 b. Talán ugyanaz, mely ma is Petróczon a patakon túl 
áll. Az öreg nemest nem temették oda hanem templomba.
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maradt. »Csak árva gyermekeim és nyomorom marad
tak«, mondja az asszony, mert »mindenemböll annira 
spoliata vagiok, hogi égi pénzeli, egy talpalatni feöl- 
dell nem birok az en saiatomban«. Jogainak védel
mére azért Paday Márton deákot fogadja fel, ki a 
viszonyokat jól ismeri, mivel Kolosmonostorban két 
évig viselte a katholikus iskolamesterséget.1)

Ha azonban mindenkinek szolgálatjára is volt a 
káptalan, Thurzó Ádám nem tudni miért, boszút for
ralt ellene. Különösen Beniczky András kanonok el
len, ki 1633-i február 17-én Lőcsén volt a megyei 
gyűlésen, onnan Arnótfalvának vette útját, hogy bizo
nyos birtokügyet elintézzen. Az utón Thurzónak har- 
mincz embere megtámadta, kik elől egyelőre mene
kült. De utána mentek és valami csellel kihozták a 
bíró házából. Kün reá támadtak és addig ütlegelték 
mig vérben fagyva a földön maradt és egyik támadó 
még avval dicsekedet, hogy subájának magas gallérja 
nem fogta volna fel a csapást, fejét leütötte volna. 
Ura segítségére elősietett Czwik Márton nevű, szolgá
ját pedig keresztüldöfték.8)

Ugyanazon évben a préposttal sokszor találko
zunk az okmányokban. Majd pénzzel segélyezi a Bethlen 
támadásai alatt tönkre ment nemeseket, majd vissza
szerez almási birtokokat és a prépostsághoz csatolja.

*) Ib. föl. 92 a — 96 b. Vagy 64 nemest nevez tanúnak, kik között 
Toroczkayak, Kemény János, Csáky István, Keglevich Miklós, Ballon Péter s 
sok más ismeretes személy előfordul. A kolosmonostori, gyulafehérvári és 
váradi káptalanok nem merték elfogadni a kifogást, miért is egészen a Sze- 
pességre jutott.

*) Szép. kápt. levélt. Serin, 1, fasc. 3, nro. 37, hol a gyilkos azt mondja: 
,ita  enim illum transfixi, ut ipse quovismodo pertremiscam* *), (cf. Prot. 1624, 
Index III, föl. 7 b, csak 1634. január 24-én intézkedik e miatt Rákőczy Pál 
országbíró.

27*
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Április 6-án azonban bevallja, hogy minden birtokot 
nem szerezhet vissza, mivel nincs elegendő pénze. 
Kölcsönvesz tehát az ismeretes Tatay Györgytől vagy 
ötezer magyar forintot, mely összegért húsz esztendőre 
odaadja neki Kis-Idát és Zsebest. A húsz év lefor
gásával pénz nélkül visszaszáll megint a prépost- és 
káptalanra.1)

A káptalanra némi vigasztalást is hozhatott ez 
esztendő, Székely Balázs ugyanis schiavniki apátnak 
lett kinevezve, s lehetett reménye, hogy az apátság
hoz tartozó birtokok is egyházi személyre szállanak. 
Felhatalmazta azért a nagyon ügyes Sennyei kanczel- 
lárt, hogy közel lévén a királyhoz a dolgot sürgesse.®) 
A másik dolog, mely haszonnal is járt és a földes úr 
és jobbágy közötti viszonyára világot vett, az volt, 
hogy a káptalan liszkai Vass János után, ki végren
delet nélkül halt el, arany és más pénzben vagy ötszáz 
forintot örökölt, mi a káptalan szegénysége mellett 
bizony jelentékeny összeg volt.

A következő (1634.) évben meghivatott a pré
post, akkor már váradi püspök, az érsek által, a junius
25-én Nagyszombaton tartandó egyházi zsinatra. A 
prépost azonban nem ment el, okúi adván gyöngél
kedő állapotát és azon elfoglaltságát, melylyel a váradi 
püspökséghez tartozó birtokok visszaszerzése jár.

A következő (1635.) esztendő május 30-án a pré
post mint végrendeleti végrehajtó szerepel. Jakovich 
Horváth Mátyás, Potturnay Károly és Kunszky Sámuel

') lb. föl. 58 b. Három hónappal későbben (jul. 1-én) szomorúan pa* 
naszkodik saját György nevű öcscse ellen, ki az összes hoszútóthi birtokokat 
elfecsérelte. E Györgyöt az országgyűlés is elitélte.

*) Ib. föl. 60 b, dto fér. 4. post Jubilate (ápril. 20-án). Csak Tököly 
Zsigmond elitéltetése után szerezhette Schiavnikot vissza Széchényi György érsek.
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ipja, ugyanis a prépostot kéri, hogy őt római kath. 
szokás szerint temetesse el, »kerem, mondván, Püs- 
peök Uramoth eő Nagath, azon hideg testemeth az 
Szentseges Romai Anniaszentegiháznak Ceremoniay 
es rendelese szerint temettesse eil.« Leányait pedig 
arra inti, hogy nem csak ők magok hívek maradjanak 
a római kath. valláshoz, hanem gyermekeiket is abban 
neveljék.1)

A következő évben mint tudjuk e török basák 
rablókalandjai és Erdélynek forrongós állapota nyug
talanították a káptalant, miért is idejekorán a király
hoz fordult védlevélért, ki azt 1636-i ápril 22-én meg 
is adta. De ezen védlevél nem óvhatta őket azon 
viszálytól, mely magában a káptalanban a prépost és 
a kanonokok között dúlt és régibb időben vette kez
detét. Már két évvel előbb kelt ki László ellen saját 
volt tanítója Hoffmann Gáspár kanonok, kit azzal vá
dolt a prépost, hogy mint a káptalan megbízottja 
hamis vékával árulja a gabonát. Gáspár e miatt az 
érseki helynök elébe idézte a prépostot s fenyegető
zött, hogy ha nem bizonyítja be vádját, az érseki szent
székhez viszi ügyét. Hozzájárult, hogy a prépost a 
hajdani Codriában, a káptalani plébánia és a templom 
közvetlen szomszédságában korcsmát rendezett be, mi
által a káptalani szabadalmakat sértette, sőt még a 
káptalani korcsmának is ártott. A káptalan zokon vette 
ezt és a prépost ellen foglalt állást, sőt a kanono
kok annyira mentek, hogy még ünnepélyes püspöki 
misénél sem akartak neki segédkezni. Az ügy Páz- *)

*) Ib. föl. 171 a, b. Itt látjuk, hogy mikor és miért kezdték a katho- 
likusok magokat római kath. nevezni. Xylander óta ugyanis az ú j vallásnak 
is kát halikasoknak írták magokat, miért is a pápisták a római jelzőt kezdték 
használni.
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mány elé került, ki junius 3-án kelt levelében hét 
pontban foglalkozott az ügygyei. A negyedik pont
ban azt mondja, hogy a káptalan szabadalmait nem 
szabad a prépostnak megtámadni, mivel azonban a 
hetedikben azt is hozzáteszi, hogy a prépost által újon
nan berendezett korcsmának meg kell maradni, előre 
volt látható, hogy a béke nem áll helyre, mert épen 
ezen új intézményével sértette a prépost a káptalan 
jogait. Az e miatti veszekedés még több éven át 
folyt a két fél között.1)

Cs&ky I. István a szepesi várban. Erdődy Zsu- 
zsánna halála után a szepesi vár tartozékaival egye
temben Thurzó Ádám és Mihályra, Szaniszló nádor 
fiaira szállt. Közülök Adám csakugyan elfoglalta azt, 
mig Mihály nyugaton tartózkodott. Ádám azonban 
a tartozékok legnagyobb részét elzálogosította, minek 
következtében a szepesi kamara és a király figyelme 
is reá irányúit.2) De Vesselényi Anna, Csáky István 
édes anyja sem tévesztette szem elől a Thurzók eljá
rását és rávitte fiát, hogy Mihálylyal alkudozék, ki is 
az egri káptalan előtt valóban átengedte Istvánnak 
a szepesi várat. Maythényi Bertalan királyi ügyész 
1636-i január 25-én azonban semmiseknek nyilvání
totta Ádám és Mihály jószág elzálogosításait, mivel 
azok mint királyi vár tartozékai el nem idegeníthetők 
és Maythényi Mihály, a pozsonyi kamara tanácsosa 
által lefoglaltatta a várat. A dolgok ilyetén állása *)

l) Prot. 1656, föl. 560 a, hol Lóssi Imre, Pázmány utódja 1639-i ápril 
27-én újra megerősíti e pontokat. Azóta maradt a prépost korcsmája u káptalanban.

*) Prot. 1632, föl. 53b; 77a, b; 97b; 121a, hol Olcznót 3000, Zsákóczot 
és Müllenbachot 5000. Kalyavát (Kallova) 2000 tallérért, Krompachot és a 
két Szlovenkyt 2764 aranyért odaadja. Azonkívül sok mást is elidegenített. 
Csáky lassanként visszaváltotta.
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mellett Csáky is elüttetett volna, ha segélyére nem 
jő a király előtt kedvelt Róttál család, melylyel egye
temben aztán a várat mégis megkapta.1) Thurzó Mária, 
Ádámnak nagynénje ugyanis Róttál Jánosnál volt férj
nél, ki egész életét a királynak szolgálatában töltötte 
s mint végszendrői kapitány nagy hírnévre tett szert. 
Gyermekeit megjutalmazandó, nekik és Csáky István 
szendrői kapitánynak adományozta a király Szepesvárt. 
Magok között úgy egyeztek meg, hogy István a vá
rat, Rottalék pedig Richnót tartsák meg. Két esztendő 
múlva (1638-i márczius 25.) Róttál Jánost és Andrást 
Fitter Gyulát, Róttál Zsuzsánnának és Sándor Ferencz 
Róttál Katalinnak férjét bevezette a káptalan a nyit- 
rai Temetvénybe és Richnó tartozékaiba, mit Luctor 
Imre kanonok és Vernich Zsigmond-Márton, a királyi 
tábla jegyzője deczember 8-án végrehajtottak.

Ugyanazon napon (deczember 8.) tartózkodott 
Eszterházy Miklós, nádor és királyi helytartó Kluknón 
és meghagyta onnan, hogy vezesse be Csákyt a káp
talan a szepesi várba s tartozékaiba, mit az Beniczky 
András olvasó kanonok által 1639-i évi január 11-én 
s a következő napokon szintén megtett.2) Mivel azon
ban még a zálog pénzeket törleszteni kellett, csak * 9

*) Hogy Csáky gáncs és félelem  nélküli lovag volt, mutatja azon mód 
is, melylyel főispánt széket elfoglalta. A jegyző ugyanis valami eskümintát 
olvasott fel, melyben a lutheránusok kedvéért a boldugságos Szfiz neve hiány
zott, de Csáky csak hallgatta e magyartalan esküt, utána azonban nem mon
dotta. Midőn pedig a jegyző más mintát nem tudott előkeriteni, a gróf be
hozatta a Tripartitumot és az ott foglalt ősi minta szerint megesküdött a boldog- 
ságos Szűz Mária és Isten minden szentjeire, hogy törvényesen fog eljárni stb. 
(Histori Residentiae föl. 4, in medio.)

9) Ib. föl. 410 a, sequ. Csáky julius 6-án kapta a királyi adományo
zást és fizetett érte 85.000 forintot. Hogy pénze legyen Lonyainak, adta el 
erdélyi birtokait (föl. 575 b). Egyelőre azonban a kegyurasági jogok nélkül 
adta a király.
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1652-i január 2-a után vezetik be másodszor és vég
legesen.1)

Csáky Istvánnal kezdődik a kath. vallású grófok 
sora. Nemcsak kitűnő katona, királyhű főúr volt, ha
nem őszinte jámborságú keresztény, ki még végrendele
tében is meghagyta gyermekeinek, hogy egyszerű fekete 
posztóruhában de rózsafűzérrel tegyék koporsóba.* 2)

A káptalan miképen bízott benne vagy az akkori 
országos viszonyokban nem tudjuk csak azt, hogy 
1639-ben összes egyházi drágaságait hét ládába ra
katta és nem a várba, hanem Podolinba vitette, hol 
számos éven át sekrestyében elhelyezve maradtak.3) 
Talán mert a gróf az említett év ápril 10-én a hajdani 
Kázmérfalva (Kobulyani) földjeit követelte vissza a 
szepesi várnak, a káptalan őt rossz szomszédnak néz
hette.4 *) De szükséges is volt már, hogy oly főispán 
jöjjön a Szepességre, ki a vallást komolyan vegye, 
mert a prédikátorok oly békédének voltak egymás 
között, hogy a községek is megbotránkoztak azon. A 
lelkészek tekintélye sülyedett, minek következtében 
özvegyeik és gyermekeik is sokat szenvedtek. Mondja 
azt Cornides Dániel, izsákfalvi lelkész is, ki végrende
letében a késmárki bírót (Schuller Tóbiás) kéri feli véd
nökül« mert megvetettebb ember a pásztorok özvegyei
nél és árváinál nincsen.«6)

A lelkészek magok között panaszkodtak e miatt, 
meg is büntették egymást, de ez sem használt sokat,

*) Prot. 1650, föl. 151 b, sequ., hol a kifogásolók is emlittetnek, köz
tük Tarnóczy prépost Göncz, Marczelvár, a várbeli vörös torony stb miatt.

*) Ez eredetiben meglevő végrendeletből lejebb adunk némi részletet.
«) Prot. 1744, föl. 419.
4) Szép. kápt. levélt. Serin. 9, fasc. 8, nro 87.
*) Prot. 1682, föl. 460 a, sequ. A végrendeletet bemutatja az akkor

(1689) senior Pilemann János bélai lelkész.
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mivel a felsőbb hatóság tekintélye hiányzott. E tekin
télyül, a prépostot nem akarták és még akkor is, ha 
magok kérték ki valami határozatát, gúnyolták őt s 
nem engedelmeskedtek neki. E következetlenség meg- 
boszulta magát, s magok kebelében sem voltak képe
sek rendet tartani. Látjuk azt a leibiczi esetben, mi
dőn az öreg Serpilius ellen addig dolgoztak a lublói 
kapitánynál, mig, mint kálvinistát el nem mozdították * *) 
Utódjának megválasztotta a község Heiner Jánost, ki 
ellen ismét a ruzsbachi fürdőben időző Lubomirszkyhoz 
írtak,2) de nem használt, Heiner megmaradt állomásán.3)

1638-ban a káptalan Pongrácz Kristóf személyé
ben legelőször állandó ügyvédet fogad fel, kinek éven
ként száz forintnyi fizetést ad.1)

Ugyanazon időben a prépost és a káptalan között 
nem nagy egyetértés uralkodhatott, mert két évvel reá 
(1640) László valami Brezovita Simon nevű lengyel 
embert, ki az egri Pybertől a négy alsó egyházi ren
det kapta a Zápolya kápolnában breviáriumot éneklő 
deáknak fogadott, ki azonban kötelességét elhanyagolta. 
Midőn többszörös intésre sem hallgatott, a prépost be
hozatta őt a préposti lakba és darabantjaival »három 
paczaval, mint mondja, iol megh verettem«. A kápta
lan, mely Simonban klerikust látott, zokon vette azt, 
és a II. laterani (1139-ben) zsinat határozatai értelmé
ben a prépostot ezen tette miatt pápai büntetés alá

*) Goltz. XIII. opp. föl. 139, 141, 142, Serpilius János még a lublói 
börtönbe is került.

*) Goltz, X X IV . Regal, föl. 394 és 395.
*) Ib. föl. 413, első sorban, hol ezen Helnerrel megtörtént az, mit 

adomának ismerünk, hogy t. i. bortól elázottan felment a szószékre s nehéz 
fővel csak azt ismételte: Mich dürstet.

4) Prot. 1632, fui. 333 a. Ezen időben kezdődik az állandó prókáto
rok intézménye. Ez hozta később Szepességre a hires Vitnyedy Istvánt, kinek 
nevével azontúl sokszor találkozunk.
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esettnek mondotta, ki mig feloldva nincs, még az isteni 
tiszteletben sem vehetett részt. És valóban nem is 
akartak előtte misét tartani. A prépost neszét vevén 
a dolognak márczius 13-án (és 16-án) lejött a templomba, 
hol préposti székébe ülvén, megakará várni a mise 
kezdetét, mire a káptalan, káplánja által figyelmez
tette, hogy mindaddig nem kezdhetik az isteni tiszte
letet, mig ő jelen lesz.1)

A prépostra nézve sértő volt az ilyen viselet, de 
bízván ügyének igazságos voltában, nem távozott és 
a káplán, mivel az összes nép is várta, végre misézni 
kezdett, de a kanonokok a sekrestyében maradtak. 
A prépost márczius 17-én megírta az esetet az érsek
nek és április 10-én hivatalosan és magyarul adja azt 
értésére a káptalannak. Az ügy a káptalannak az 
érsek által kiadott komoly dorgálásával végződhetett.

Ugyanazon évben Körtvélyesen meghalt Nagy- 
szombathy György, kinek özvegye kath. papot kért a 
temetésre. Ápril 10-én megjelennek ottan Kolcsvay 
Lőrincz és Némethy János kanonokok, kik a népet is 
meggyóntatták és megáldoztatták, mi Teőke Kristófot 
nagyon boszantotta. Vad fenyegetéssel rontott a temp
lomba, magához veszi a sekrestye kulcsait és a két 
papot azon czímen, mintha Ő volna a plébánia kegy
ura, eltávolítani akarja. Ők azonban nem tágítottak, 
hanem a temetést elvégezvén ünnepélyes óvást emel
tek Kristóf durvaságai ellen. Ezen óváshoz csatla
kozott más napon az egész község, mely birájával az

t) Ismeretes a gratiani decretum erre vonatkozó határozata: ,S i quis 
svadeote diabolo stb.‘ (Causa 17, cou. 29, qu. 4.) A prépostra nem volt az 
alkalmazható, mert azon egyházi elöljáró, ki correctiotiis causa azaz megérde
melt fenyítésnek adatja az iitlegeket, nem követel el sérelmet. (Dr. Demko 
György, Jus eccl., Agriae, 1888, I. köt. 249. 1.)
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élén azt mondja, hogy ők mindig katholikusok vol
tak és azoknak is maradnak.

Ismétlődött ez a karácsonyi ünnepek alkalmából 
is, midőn a fenti Teőke, Máriassy László és Záborszky 
Gábor megakarták akadályozni a kath. isteni tisztele
tet. Ki is rekesztették Kolcsvay kanonokot a temp
lomból, de a népet viszont erőszakkal odaterelvén arra 
kény szeritették, hogy Máriassy kálvinista prédikátorá
nak szónoklatán jelen legyen. Nem használt most 
sem az erőszak, mert az eljárás ellen újra felszólalt 
a káptalan előtt Nagyszombathy István és a község, 
mire a három nemesnek a meg térítés szándékáról le- 
mondania kellett.

Ugyanazon év május 5-én Murány várában idő
zik két kanonok, kik előtt Drugeth Mária, Széchy 
György özvegye, egyezségre lép Mária nevű leányával, 
a későbbi murányi Venussal, kit anyja az egyházi sze
mélyek jelenlétében a kath. vallás szerinti példás élet 
ígéretére akart bírni. Az okiratban Széchy Mária maga 
írja le eddigi viselkedését, mely által Erdélyt szinte 
forrongásba hozta. Mivel mint Vesselényi neje később 
nagy szerepet játszott, nem érdektelen hallani, hogy 
mit mond itten önnönmagáról. Töredelmesen bevallja, 
hogy ifj. Bethlen István nevű első férjének elhaltával 
anyjának tudta és akarata nélkül rosályi Kun István
hoz adta magát nőül, kire azonban annak komoly 
volta miatt hamar ráunt. Elhagyván azért őt, cseléd
ségével olyan életet folytatott, mely által az egész 
országot megbotránkoztatta és a nemesség és fejede
lem haragját magára vonta. Rákóczy György azért 
börtönbe csukatni rendelte őt, jószágait pedig lefog
laltatta. Mária, hogy a börtönt elkerülje, anyjához 
menekült Murányba, ki Sodoray István nevű próká
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tora által addig fáradozott a fejedelemnél, míg ez a 
jószágokat ki nem bocsátotta.

E jószágok kezelése végett vissza akarja most 
küldeni Máriát, kinek azonban előbb esküvel kell fo
gadni, hogy sem a válással nem fog többé játszani, 
sem pedig erkölcstelen régi életútjára térni, mert ha 
ilyet tenné, az anyjának nemcsak joga leend őt kiát
kozni hanem bárhói megkapja, börtönbe csukatni és 
élte végéig abban tartani})

A kanonokok csakugyan átvették Mária esküjét, 
ki ellen anyjának nem volt többé panasza.

A préposttal ezen évben nem találkozunk már, 
hanem csak l()41-i október 11-én halljuk, hogy Almá
son mint beteg ember az orvosok kezelése alatt van. 
Oda hozzák neki a nádornak egyik parancsát, mit 
ugyan tisztelettel elfogad, de ki is jelenti nyomban, 
hogy beteg volta miatt egyelőre a nádor megbízásá
ban el nem járhat.2)

Káposztafalván kath. isteni tisztelet. Ugyanazon 
évnek november 10-én Csáky első intézkedését teszi 
a kath. vallás érdekében. Családtagjai ugyanis sok
szor tartózkodtak Káposztafalván, de a prédikátor 
szónoklatain és a nép énekén kívül semmit sem ta
láltak ott, mi isteni tiszteletre emlékeztethette volna 
őket. Hogy a prédikácziók nem nagyon érdekesek 
lehettek, sejthetjük, mivel különösen Vesselényi Anna 
előtt nem nagyon merte szidni a lelkész a pápát s köve

') Prot. 1632, föl. 538 b — 540 a, hol a börtönbe való csukatás jogát 
ezen szavakba foglalja: »Intra muros occludendi . . . ibidemque usque ad ex
tremum vitae snae halitum detinendi* * leszen joga a/, anyjának. Kántól idő
közben elválasztotta a szentszék, miért is Vesselényivel egybekelhetett. Kűn 
István mint erdélyi főár és Bethlen Anna férje még 1652-ben is szerepel. 
(Prot. 1650, föl. 162 b.)

*) Prot. 1632, föl. 544 b, és 602 a.
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tőit, holott az adta, mint Goltzból tudjuk, az akkori 
időben a lelkészt szónoklatoknak a megkíván tató sót, 
miért is a prédikáczión kívül misét is szerettek volna 
látni a Gsákyak. Hogy misézni lehessen, lefoglalta a 
gróf a káposztafalvi templom főoltárát a katholikus 
isteni tisztelet számára.

A következő év (1642.) márczius 18-án a XXIV. 
testvérületnek nagy baja támadt Leibiczon Heiner lel
készszel, kit a község azért vádolt be, mivel olyany- 
nyira az ivásnak adta magát, hogy még a letenyét 
sem tudta elmondani a maga idejében, hogy a kereszt- 
ségnél az apostoli hitvallást nem mondja el, sem pedig 
a szerkönyv többi imáit, sőt a keresztséget magát is 
különböző szóval és módon osztogatja, hogy a házas
ságok össze adásánál a menyasszony esküformájába 
mindenféle súlyosbító szókat bevesz.1) Azon kívül még 
komolyabb vádakat is olvasunk felőle. A lelkészek ápril 
10-én összejöttek e miatt, s hogy a lelkészek tekin
télye alább ne sülyedjen, szerették volna elsimítani az 
egészet, de a község egészen Lubomirszkyhoz vitte 
a vádat, ki is májusban külön bizottságot küldött 
Leibiczra, mely Helnert elmozdította.

A prépost május 2-án a székpénzt kéri tőlük, 
mert a hó végén a pozsonyi országgyűlésre kell men
nie, s nincs miből a költséget fedezni. El is vitték 
neki május 9-én, de Lászlót nem találták otthon és 
azért csak olvasókanonoknak adják által. Nemsokára 
a villám gyújtja fel a prépostságot, mire megint segélyre 
hívja fel az olvasókanonok a lelkészeket, de arra már *)

*) E szavak mutatják, hogy az új vallású lelkészek me'g 1642-ben is a 
régi kath. szertartásokat gyakorolták a nép előtt. A prédikáczió előtt a régi 
Salve Reginát (ezt nevezték akkor letenyének), a keresztségnél a hitvalláson 
kívül a régi pápista imákat stb. mondották el.
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nem adnak semmit, mivel, mondják, a prépost gazda
gabb mint ők, sőt a régi szabadalmak (Matr. Moler. 
föl. 158) ellen volna, ha taksálni engednék magokat 
a prépost által. László azért Mogyorós nevű leszkai 
szőlőjét adja el hatszáz forinton, hogy azon a prépost- 
ságot felépíthesse.

Ugyanazon év november 11-ére egybehívott az 
érsek egyházi zsinatot, de a káptalan csak Trenka 
Jeremiás kanonokot küldötte fel, mivel a Zempléni 
birtokok miatt mind a prépostnak mind pedig az 
olvasókanonoknak november 13-án Liszkán kellett 
lenniök.

Rákóczy támadása. A következő években a své
dek és francziák a habsburgi ház megbuktatására szö
vetkeztek és az erdélyi fejedelmet is bevonták a szö
vetségbe. A vallásnak és hazának fölszabadítása volt 
a jelszó, mely miatt Rákóczy fegyvert fogott.

1643-ban a káptalan uj orgonát csináltatott Kar- 
fenberger híres mester által, mely legújabb időkig 
volt használatban. November 3-án a prépost már nem 
mehetett Liszkára, mivel Rákóczy serege ott garáz
dálkodott.1)

A káptalan szeptember 16-án Lesznik Jánosnak 
engedélyt ad, hogy a Podprócsról jövő patak mellett 
ragyolczi területen kőmalmot emelhessen, melyet ő és 
utódjai évenkinti 5 frtért használhatnak.*) *)

Csáky István a csütörtökhelyi Zápolya-kápolná- 
ban a kath. isteni tiszteletet helyreállítja, sajátságos 
szóval ír erről a senior, mert nem mondja, hogy Csáky 
a kápolnát lefoglalta,hanem csak, hogy a plébániai

*) Prot. 1643, föl. 66 a.

*) Ib. föl. 37 a. E malom ma is áll az erdő alatti csendes völgyben.
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földeket lefoglalván Sacetloque , a pápista
kápolnához csatolta.1)

Rákóczy is mintegy a kath. vallás érdekében mű
ködni látszik, midőn azt olvassuk felőle, hogy Taras- 
sovics Vazult azért nevezi ki munkácsi görög püspök
nek, hogy a görög egyházat, — mely hajdanában 
annyi sz. atyát — adott az egyháznak, helyreállítsa 
megint, a simóniát belőle kiküszöbölje, becsületes papo
kat és tanítókat alkalmazzon s ilyen módon valódi 
keresztény erkölcsökkel bíró egyházá tegye megint.*)

Nemsokára azonban megbomlott minden. A tél 
megszűntével Rákóczy fejedelem hajdúi közeledtek, 
minek következtében a prépost- és a káptalannak me
nekülnie kellett. Sőt még a falusi lelkészek s a nép 
legnagyobb része is a biztos városokba vonták meg 
magokat, csak a XIII város lelkészei, írja a senior, 
voltak olyan szerencsések, hogy a lengyel király véd- 
pajzsa alatt és az Isten segélye szerint nyugodtan 
maradhattak híveik között.8) Nem is kíméltek a haj
dúk senkit és semmit, mert még a harangokat, a to
ronyórákat, az orgonákat is elvitték.4)

*) Goltz, XX IV . Regal, föl. 436. E szerint tehát a kápolna kezdettől 
fogra katholikus lett volna. Annak pedig csak akkor lehetett, ha Vesselényi 
Anna vagy Forgách Éva építette. Forgáchokra vall egyébiránt aa is, hogy
kettős, vagyis két egymás felett álló kápolnából áll. Viseli továbbá ezen ká- 
polna nem a Zápolyakor hanyatló góthikájának a jelegét, hanem a kezdődó 
góth modornak hólyagablakait, mi megint arra vall, hogy vagy akkor épült, 
midőn még a szepesi kamara Csütörtökhelyen volt, vagy pedig parancsra csi
nálta a Forgáchok építőmestere a régi idők ablakait, hogy a Zápolya kápol
nán tóhegyen.

*) Prot. 1682, föl. 744 a, b. Ezen okmány vége elveszett. Az 1643-i 
esztendőhöz van registrálva.

*) Goltz, XXIV. foL 440 és XIII. opp. föl. 169. Érdekesen mondja föl. 
163, hogy a lőcsei superintendens harmincz év alatt csak két lelkészt szentelt 
fel. Tehát idegenek voltak majdnem mindnyájan.

«) Prot. 1643, föl. 168 a, hol Gölniczbányáról mondja, hogy per Mii 
lites Kakoczianos Campanas, Horologia et Organa, Sacris ex locis ablatas esse.
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A prépost Podolinba menekült, hol 1646-i janu
árig maradt. Oda vitték két éven át a székpénzt is. 
László podolini tartózkodásának nyomait az ottani vá
rosi levéltár okmányaiban is látjuk. Már 1643-ban 
olvassuk, hogy a prépost a ruzsbachi fürdőt használta, 
hová a város halakat küldött neki ajándékul A kö
vetkező (1644.) évben márczius végén pedig halljuk 
hogy László püspök a káptalannal egyetemben meg
érkezett a városba, hová azután Lubomirszky a püs
pök külön védelmére dragonyosokat rendelt.1)

Podolinban akkor eleven élet zajlott, mert épen 
1643-ban kezdették a piarista kolostort építeni, a kö
vetkező évben (október 3-án) már az első páterek is 
megjöttek, kik a várban el lettek szállásolva, hol nyom
ban reá iskolát nyitottak. A plébánia ugyan üresen 
állt, mivel az előbbi plébános elhalta után a község 
még alkudozásokat folytatott a meczenzéffi pappal, 
kit Podolinba hozni szeretett volna, de a lelki pász
torkodást egy jezsuita-szerzetes vezette. László pré
post tehát a plébániában lakhatott, sőt zöldcsütörtö
kön az isteni tiszteletet is elvégezte a templomban. 
Május 8-án Lubomirszkyhoz utazott, honnan csak pün
kösd táján tért vissza, midőn a podolin mellett lévő 
falvakban (Toporcz, Busócz) már magyar sereget talált.

A káptalani tagok csak elvétve jelentek meg a 
káptalanban, mert az 1644-i év első részében ritkán 
működtek itt, sőt épen azon év junius 10-e és 1645-i *)

Nagy harangjukat, melyet megmentettek, Csákynak adják a várba, kisebbet és 
pénzt kapnak, a gróftól érte.

*) Podolin városi levélt. Rechenbuch der Stadt Podolin de Anno 
1642 — 1655, föl. 129. A hagyomány szerint akkor áldotta meg Hosziitóthy 
Felső-Ruzsbachon azt a vízmedenczét, mely maiglan is szentelt víznek (szwie- 
czona woda) neveztetik.
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április 30-a között nem is találunk hivatalos okiratot 
a káptalani jegyzőkönyvekben.

A gróf pedig a vár védelmét a hű és vitéz Vadász 
Gáborra bízván a király parancsára Bécsbe utazott, 
honnan Lengyelországba küldetett követnek, hogy a 
királyt segélyadásra bírja.1)

Rákóczy támadása ugyan tönkre tett sok családot 
és adcáptalant is nyomorba hozta, úgy hogy az liszkai 
tiszttartójától száz aranyat volt kénytelen kölcsön 
kérni, de a fejedelemnek sem használt sokat, mert 
a brünni táborban, hol svédek és erdélyiek együtt mű
ködtek, Rákóczy népe legtöbbet szenvedett, miért is 
hazaindúlt. Nyomában jött a döghalál, mely a Sze- 
pességen legtöbb áldozatot a lelkészek közül szedett, 
de áltáljában is annyira pusztított, hogy a községek 
egymásközötti közlekedése megtiltatott, sőt a lublói ka
pitány annyira ment, hogy a pestisben meghaltakat 
még a közös temetőben sem engedte földbe tenni, 
hanem a városokon kívül jelölt ki temetésökre helyet.8)

1646. évi január 6-án már itthon találjuk László 
prépostot, ki saját maga szegénysége daczára Danéczy 
Frigyes özvegyének nyomora enyhítésére 50 frtot ád 
kölcsön.

Február 20-án pedig már a királyi bizottság is 
itt van, mely Rákóczyval a birtokok rendezése miatt *)

*) Prot. 164B, föl. 360 a szerint, 17.160 forintot költött a lengyel katonákra. 
Csáky 1646-i januárban visszatér Lengyelországból. Rákóczy nem szerette Csákyt, 
mivel ez brandenburgi Katalin vagyonát kiszabadította a fejedelem kezeiből. 
Prot. 1656, föl. 337 b szerint Katalin hálából nagy arany kelyhet ad azért 
Csákynak. A gróf a szepeshelyi jezsuitáknak ajándékozta és tőlük a székesegy
házba került.

>) Goltz, XIII. opp. föl. 172, XXIV. Regal, föl. 446, az olaszi-i, szepes- 
szombati, poprádi, felkai, zsákóczi, a lőcsei Zabler, a matheóczi, svábóczi lel
készek és az összes káplánok (diaconi) elhallak.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 28
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tárgyalt.1) Mozogtak tehát a családok, hogy a fejede
lem által elvett, vagy a háború alatt elveszett birto
kaikat visszaszerezhessék. Azért találjuk már február 
19-én a káptalan előtt Széchy Katalint (Listhius János 
nejét), hogy óvást emeljen Vesselényi Ferencz és an
nak neje Széchy Mária Anna ellen, kik a murányi s 
más Széchy birtokokat a király által adatták magok
nak. És szeptember 16 án maga Vesselényi neje meg
jelenik itt, hogy az új házasságához pénzt szerezzen, 
miért is tasnádi birtokait 26 évre tizenhétezer forintért 
Károlyi Ádám és Haller Györgynek adja zálogba.2)

Csáky gróf május 27-én szintén jelentkezik a káp
talan előtt, nem ugyanazért, hogy birtokai miatt szót 
emeljen, hanem hogy földesúri tekintélyét éreztesse. 
A káposztafalvi Sebetko Pál ugyanis a forradalom 
alatt Csákynál nagyobb úrnak képzelvén magát, fel- 
úszitotta ellene a lakosokat és azt kívánta neki, hogy 
»az hova az eördögh vitte Cziaky Istvánt, oda roncsa 
és soha többé az Papista beste lélek fiát latnunk ne 
engedgyé, mivel mind hitünkben s mind szabadsagunk
ban meghrontot bennünket«, de kívánsága nem telje
sült és azért most felelnie kellett az úr előtt. Hogy 
a gróf életének kegyelmezzen, ezer tallért fizetett le 
büntetésül és javulást ígért. Csáky a pénzt elfogadta 
és Pált tíz esztendőre még minden robot és más kö
telezettség alól is felmentette.

A jezsuiták Szepeshelyen. Ugyanazon eszten
dőben sikerült a jezsuitáknak megvetni lábukat a káp
talanban, hol nemcsak a népnek lelki vezetését ragad- *)

') Ib. föl. 116 b, és 117 a. Tagjai Tőrös János, Kerekes András, 
Aszalay István a várban voltak Csákynál.

*) 1b. föl. 148b, és 151 b, hol megint az ottani szólókét 2478 frt 85  
den.-ért elzálogosítja.
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tak magokhoz, hanem oly iskolát is alapítottak, mely 
rövid idő múlva a környékbeli nemesség fiait falai közé 
gyűjtötte. Működésök alatt a kath. hitélet újra fel
lendült és az eddigi közöny és gyávaság letűnt. A 
káptalan eleinte ellenök volt, lassanként azonban kibé
kült velők. Kezdeményező P. Gosztonyi István, Csá- 
kynak udvari szónoka volt, ki telket keresett és a 
káptalanra vetette szemét, hol a régi Codria és a 
Zápolya-kápolna a rend működési helyéül legalkalma
sabbnak látszott. A Zápolya-kápolna birtokaival némi 
joggal rendelkezhettek is a jezsuiták, a mennyiben 
Pethe László gróf, ki Somodit bírta volt, végrendele
tében a kápolnához tartozó birtokot az érseknek egy 
létesítendő papnöveldére hagyományozta.1) Pázmány 
érsek pedig megparancsolta, hogy a Zápolya-kápolna 
birtokai a Váradon létesítendő jezsuita-collegiumhoz 
csatoltassanak. De az alapítási levél és 1. Ferdinánd 
adománya szerint a káptalané voltak ama birtokok 
és csakis a háborús idők viszontagságai folytán jutot
tak mások kezére, mig a kápolna fentartása a káptalan 
terhét képezte. A jezsuiták a létonkői karthauzi kolos
tor birtokaira is tartottak igényt, azokat pedig régóta 
a káptalan bírta és mindezeknél fogva a jezsuiták ele
inte nem voltak a káptalannak szívesen látott vendégei.2)

A káptalannak ügyekezete azonban sikertelen 
volt, mert a király 1646-i augusztus 18-án csakugyan 
a jezsuitáknak adományozta az említett birtokokat.

Hoszútóthy prépost 1647-i április 24-én a plébá
nia vezetését is reájok bízta és véglegesen bevonul
hattak a régi Codriába, a hol maradtak is, mig csak 
a rend maga nem oszlott fel. A káptalan azonban

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 2, fase 5, nro 8.
*) Historia Residendae, föl. 9, sequ.

28* *)
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a birtok miatti pert egészen 1648-ig folytatta, midőn 
is végre Gosztonyi úgy egyezett meg velők, hogy 
Tamásfalván a dézsmának felét, Kolcsón és Arnóthfal- 
ván az egész dézsmát, Hadusfalván némi földeket, 
meg Piszaróczot és Roskóczot egészben a káptalan
nak átengedte.

Míg ezek folytak, a jezsuiták a Codriát és a mel
lette lévő plébánia épületét helyreállították és 1648-ban 
már az iskolát is megnyithatták. Tres Magistri, mondja 
a kézirat, úgymint Petricius Ignácz, Bohemus György 
és Kiszolius Venczel indították meg az előadásokat 
Szuhay Pál igazgatósága alatt, a tanítványok száma 
rövid idő alatt majdnem százra elmélkedett, úgy hogy 
Szuhay karácsonkor az egész környék tömeges rész
véte mellett színházi előadást is tarthatott már.1)

A tanárok közűi csak Szuhay lakott a káptalan
ban Trenka kanonoknál, míg a többiek a tanításra 
vagy a várból vagy a városból jártak a káptalanba, 
szeptember 28-án Bucellini János tartományi főnök 
Paczoth Ferencz nevű titkárával meglátogatták az is
kolát és főnöknek Gosztonyi Istvánt tették, ki lassan
ként valóságos főiskolát rendezett be Szepeshelyen, 
s így a káptalan a kath. szellemi életnek is központ
jává Ion.

László prépost 1647-ben folyton gyöngélkedett, 
miért is az akkori országgyűlésen sem vehetett részt. 
Mint beteg ember cserélte fel a váradi püspökséget, 
melynek czímét eddig viselte, a , ámbár abból *)

*) Historia, föl. 14. Szuhay, Gosztonyi, Paczoth, Mártonfalvay jezsui
ták a legtekintélyesebb s gazdag családok gyermekei voltak, s majdnem mind
egyik öt— hat ezer forintot adott saját vagyonából az itteni iskolának, (cf. Prot. 
1643, föl. 154 b, hol Paczoth de Beöky, Sándor kamarai tanácsosnak testvére 
11.400 irtot kap a családjától.)
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sem kapott több jövedelmet, mint eddig az erdélyi 
vagy a váradiból.

Miután a betegség nem engedett, november 2-án 
végrendelkezik és a szepeshelyi jezsuitáknak kétszáz 
tallért hágy és ama Négyszegű szőlőt, mely egykoron a 
létonkőhöz tartozott. Továbbá a létánfalvi, almási és 
pavlyani termésnek felét s panaszkodik, hogy szegény
sége miatt többet nem adhat. A templomnak száz 
tallért rendel, az érseknek pedig egy arabs lovat. Öt 
török foglya is van, kiket csak váltságdíjon ereszsze
nek szabadon. Temetését egyszerűen rendezzék s a 
templomban Zápolya sírja és az olvasó emelvény kö
zött tegyék a földbe.1)

A végrendelet után még két hónapig élt és de- 
czember 28-án zárta le szemét örökre, hogy befe
jezze azon prépostok sorát, kik mint fiatal emberek 
s anélkül, hogy papok lettek volna, e nagy javada
lom birtokába jutottak. A földbe csak február 17-én 
(1648) tették le, még pedig mint a senior írja, nem 
igen nagy ünnepélyességgel.3)

Az 1647-i országgyűlés a vallási vitatkozások 
színhelyévé lett, mert a protestánsok annyi sérelmet 
tudtak felhozni és olyan hévvel támadtak a katholi- 
kusokra, hogy Draskovich János nádor kardjának mar
kolatjára ütött jelezni akarván, hogy fegyverrel kész 
védeni a kath. érdekeket. A protestánsok terv sze
rint jártak el, mert Rákóczy előre tartott rendi gyű
lést, hogy ott megállapodjanak a követelendő dolgok 
iránt.3) Követelték a jezsuitáknak az országból való *)

*) Prot. 1628, föl. 18 a, sequ.
*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 459, in medio.
*) Prot. 1648, föl. 172 b, hol a fejedelem ellen épen ezen gyűlés miatt 

kel ki, Csáky mondván, hogy nem jelenhet meg ott, mivel a király tart or- 
szággyűlést. Csákynak megbízottjait börtönben tartotta a fejedelem.
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kizárását és az ismeretes kilenczven templomot (6. czikk). 
Mivel majdnem minden követelésük teljesült, hirde
tik ezen évet dicsőségük tetőpontjának. Religio evan- 
gelica felicitatis suae summum fastigium . . . consecuta 
est, írják a későbbi protestánsok. De a dézsmára 
vonatkozó czikkek későbben keserűséget okoztak ne
kik, mivel a pápisták azok nyomán megtagadták a 
protestáns lelkészektől a tizedet, kiken még a megye 
sem tudott többé segíteni.

A szepesieket hidegen hagyhatták volna ama 
protestáns követelések, mivel itten minden templom 
az ő kezökben volt, s befolyással egyedül ők bírtak, 
de azért innen is hoztak föl sérelmet. Sajátságosán 
hat reánk azért, midőn olvassuk, hogy az országgyű
lés a Szepességben is talált három templomot, mely
nek birtoklása sérelmes volt a protestánsokra nézve, 
visszaadatni rendeli. A káposztafalvi főoltár, mit Csáky 
lefoglalt, a csütörtökhelyi Zápolya-kápolna és a duna- 
jecz-krempachi templom volt az. A nádornak a visz- 
szaadásra vonatkozó április 9-én kelt parancsát végre
hajtotta a megyei alispán s azzal megszűnt a sérelem is.

De most vigyázzóbbak lettek a pápisták s elejét 
vették annak, hogy egy régi kath. templomba új val- 
lású prédikátor belemehessen, s azt aztán sajátjának 
mondhassa, miért is oly értelemben intézkedik pl. 
Perényi Ferencz, abaujvári főispán, ki Imre nevű test
vérének jogot ad kath. kápolna építésére és használatra, 
de kiköti azt, hogy annak utódjai, ha valamikor a 
kath. vallástól elszakadnának, nyomban kizárassanak 
a kápolna birtoklásából.

Sőt Szepes megyében is akadt község, mely az 
országgyűlési czikkek hatása alatt pártját fogta a régi 
vallásnak és intézkedett arról, hogy az ő templomát
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ne sorolják valamikor a sérelmesek közé. Körtvélyes- 
nek egész népe megjelenik május 26-án a káptalan 
előtt s kijelenté, hogy ősi hitét nem hagyja el soha 
s templomát sem adja oda senkinek.1) Szintúgy Pon- 
gráczfalva deczember 10-én, mely az erőszakoskodó 
Tluk László ellen kijelenti, hogy mindig katholikus 
volt s annak is akar maradni, ha mindjárt Tluk erő
szakkal is viszi el a kelyheket és templomi ruhákat.* 2 *)

Tarnóczy Mátyás prépost. László prépost halála 
után a király nem sokáig hagyta üresen a szepesi pré- 
postságot, hanem már 1648-i április 20-án kinevezte azzá 
Tarnóczy Mátyást, eddigi pozsonyi prépostot és Csanádi 
püspököt (1648— 1654), ki már julius 30-án megjele
nik a káptalanban.

A Tarnóczyak már a XVI. században mint ki
rályhű emberek szerepelnek, 1555-ben egy Tarnóczy 
András, kassai kapitány, a király pártján lévő urák 
birtokait erélyesen védelmezi Perényi Gábor támadásai 
ellen.8) Mátyás pedig mint Somogy vármegye és a 
zalavári apátság jegyzője említtetik, ki már alsó-leló- 
czinak nevezi magát.4 *) A prépostnak szülei János 
(talán e Mátyás fia) és Viszocsány Ilona voltak, kik
től Alsó-Lelóczon (Nyitra) 1615 körül született, már 
1637-ben a bécsi Pázmáneum tanítványai között talál
juk őt. És mint ilyen fiatal, ki csak az említett esz
tendő április 11-én vette fel a subdiaconátust, már 
nyitrai őrkanonoknak is nevezi magát. Tanulmányait 
ugyan folytatta, de be nem fejezé, mert 1639-i feb

*) Ib. föl. 187 b, sequ.
») Ib. föl. 217 a, b.
») Prot. 1560, föl. 17 b.
4) Prot. 1565, föl. 48 a, hol Nobilis Mathias Tharnovszky de Acsó

Lelócznak írja magát.
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ruár 12-én hazahívták, hol is február 24-én diaconus- 
nak, február 27-én pedig papnak lett szentelve.1)

Mint felszentelt pap működhetett egy ideig a 
hívek között is, de nemsokára a nyitrai kanonokságot 
az esztergomival cserélte fel, hol érseki helynök s 
pozsonyi prépost lett.

A királyi kinevezés után május 26-án az eszter
gomi káptalan előtt találjuk Mátyást, hol a török hó
doltság alatt lévő, de a Csanádi püspökséghez tartozó 
nehány falu miatt emeli fel szavát.2) Nemsokára aztán 
átjött a Szepességre, hol a lelkészek eleinte nem mer
tek hozzáközeledni, mivel Lubló Hoszútóthy halála 
után megtiltotta a székpénz fizetését, de rövid idő 
múlva mégis panaszra jelentek meg nála.3)

Fekete Lőrincz Illésfalván és Mezey István Vel- 
bachon nem akartak többé dézsmát adni a prédiká
toroknak. A testvérület tehát bevádolta őket a pré
postnál, de azok még Tarnóczyval szemben sem en
gedtek, hanem az 1647-i 11. törvényczikkre hivatkozván 
azt felelték, hogy mint pápista emberek a luth. lel
késznek dézsmával nem tartoznak.4)

Az elmaradott podolin- és lublóvidéki székpénz 
miatt nemsokára Lubomirszkynak és a krakói püspöknek 
is írt a prépost. Mind a két helyről feleltek is neki. A 
herczeg deczember 17-én Visniczből ír és egyebek kö
zött azt mondja, hogy rossz szomszédságot ígér magá
nak Tarnóczyról, mivel ittlétét [peres ügygyei kezdi, 
a krakói püspök csak 1649-i január 8-án adott fele- * *)

*) Knaus, pozsonyi kézirat, föl. 2S4, nro 147, hol Mátyásnak egy könyve 
említtetik, melyben ő maga írta fel az adatokat.

*) Szép. orsz. levélt. Serin. L, fasc. 8, nro 20. A falvak: Csókás, 
Király Esse’, Mező Esse’, Gyorok, Palota, Nagy Lak, Pobar, Saythy.

») Goltz, XXIV. Regal, föl. 459, 460, 461.
*) 1b. föl. 762.
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letet és azt mondja, hogy ő nem tiltotta meg a lub- 
lóvidéki plébánosoknak a székpénz fizetését. Ha abban 
hátralék volna, forduljon a világi hatósághoz (Lubo- 
mirszkyhoz) és ez rendbe hozza majd az ügyet.1)

Rendbe is hozhatták, mert a prépost később 
közölte a XXIV. testvérülettel, hogy Lubló a tilalmat 
visszavonta.

Szeptember 20-án Tarnóczy az egyházi javadal
mak visszavételét vette czélba és kijelenti, hogy rosz- 
szúl tettek az előbbi prépostok, midőn szükség czímén 
annyi birtokot elzálogosítottak. Vissza kell azokat 
venni és az egyházhoz csatolni, mert a katholikusok, 
nem lehetnek könyelműebbek mint a kálvinista angli
kán klérus, ki minden erővel megtartani ügyekezett 
az ilyen javadalmakat.2) Ki tehát prépostsági vagy 
káptalani birtokot zálogban tart, kénytelen lesz beiga
zolni jog czímét.8)

A következő (1649.) év julius 31-én már ezen 
nézete szerint járt el a prépost, midőn egy szőlője 
miatt Bethlen István, zempléni főispán, ellen írt föl a 
nádorhoz, meg királyhoz.4)

Ugyanakkor a prépost a jezsuiták és a kápta
lan között is végleges békét hozott létre, melyet má
jus 30-án Lippay György prímás is megerősített. E 
szerint a prépost a plébániaház helyett azt %a házat 
adja a káptalannak, mely a többi kanonoki házak 
sorában a prépostsági kert területén áll. Ha azonban 
a jezsuiták vagy Lőcsére teszik át valaha iskoláikat, 
vagy a rend maga feloszlik és megszűnik, akkor a *)

‘) Prot. 1643, föl. 292 b és 298 a. 
*) Ib. föl. 285 a, sequ.
») Ib, föl. 283 b, sequ.
*) Ib. föl. 329 a és 333 a, b.
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két ház kölcsönösen felcseréltetik. Plébánosi jogokat 
nem fognak követelni a jezsuiták, se korcsmát vagy 
mészárszéket nem állítanak fel a káptalanban. A káp
talanban lévő birtokukra soha királyi bevezetést nem 
fognak kérni.* 1) E szerződés alapján tartott azután a 
béke a két fél között mindaddig, míg a jezsuitarend 
fel nem oszlott.

A következő években a prépost mindenkivel jót 
tenni ügyek ezik. Már 1650-i márczius 29-én arra bírta 
Tököly Istvánt, hogy az árvái katholikusoknak vallá
suk szabad gyakorlatát nemcsak engedélyezze, hanem 
a jövőre is biztosítsa.

Ugyanazon év április 18-án megengedi, hogy gal- 
loni Török János azon birtokot, mit egykoron Alsó- 
Lelóczon kapott Tarnóczytól, átengedhesse Lessenyei 
Nagy Ferencznek.2) Deczember 28-án már váczi püs
pöknek nevezi ki a király s mint ilyen a jezsuiták 
iskolájában is ünnepeltetik.3)

1651. évi január 29-én Teőke Kristóf és Bálint 
megjelennek a prépost előtt és arra kérik, engedné 
meg, hogy Bálintnak gyermekét a körtvélyesi temp
lomba temethessék, s e mellet lutheránus prédikátor is

*) Prot. 1650 föl. 13 a, sequ. Mint abból látjuk a káptalan csak bir
tokjogait védelmezte, miért is a jezsuita-kézirat érdemetlenül támadja olyan 
erősen a kanonokokat. Az érseki iraton mint titkár Mayl&th Miklós, a 
későbbi híres királyi ügyész szerepel.

*) Ib. föl. 1 b. Ezen Lessenyei Nagy Ferenoz 1656-ban mint 
táblabirő Batizfalván, 1657-ben mint barsraegyei alispán szintén ott, 1658-ban 
mint Vesselényi nádor itélőmestere Bajnőczon stb. fordái elő. Testvére volt 
Lessenyei Nagy Mihály, ki Máriássy Zsuzsánnát bírta nőül. (cf. Prot. 1667, föl. 
279 b — 281 a és Slovenke pohlady czímfi folyóirat, Turócz-Sz.-Márton, 1899.
I. fűz. 59. lap, hol február 1-én Bajnóczra jelentik neki, hogy 8000 tatár Várad 
mellől jő.)

*) Ib. föl. 79 b és Historia Residentiae, föl. 26. Házában állandóan 
12 nemes tanulót tartott. A tanulók között volt egy ideig Csáky István és 
László, meg Vesselényi László, Ferencznek 6a. (ib. föl. 18.)
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szónokolhasson. A prépost azon föltétel alatt megen
gedi azt, ha a prédikátor a plébános beleegyezését 
kikéri és ők azon a czímen a templomra jogot tar
tani nem fognak, mit ugyan megígértek, de utána 
a káptalan előtt megjelenvén kifogásolták az utolsó 
feltételt s kiemelték állítólagos kegyúri jogukat.1)

Márczius 11-én a jezsuiták védelmére kellett kel
nie, kiket Váralja azért támadott meg, hogy a Codria 
kiépítéséhez szükséges szálfákat, köveket stb. az épü
let mellett felhalmozták s avval állítólag a káptalan 
melletti utat elreteszelték.

Május 8-án új oltárt emel és azt sz. Mihály arkan
gyal czímére felszenteli.2)

Ugyanazon év deczember 19-én sikerűit Csákynak 
a csütörtökhelyi kápolna miatt kiegyezkedni Riesz 
Lőrincz prédikátorral, ki megígérte, hogy abban a kath. 
isteni tiszteletet nem fogja bántani többé és a földe
ket is visszaadja, mivel azokat egykor környékbeli 
nemesek adták a kápolnának.8)

A prépostnak is a XXIV. testvérülettel csak any- 
nyiban volt dolga, hogy házassági felmentvény miatt 
ellene uszították a XIII városi grófot és biráit, kik 
Tarnóczyhoz adott levelökben arra tanítják, hogy apud 
omnes vere Catholicos, vagyis a valódi katolikusok
nál nem szokás a negyedik fok alól felmentvényt adni, * *)

!) Ib. föl. 56 a és 57 a, b. Körtvélyesnek kegyura a káptalan volt haj
danában, de a XVI. században azt is elveszni engedték.

*) 1650-i okt. 31-én a sz. Anna s 1651· i máj. 8-án a sz. Mihály oltá
rát konsekrálja. Midőn Császka György Ő nagyméltósága, mint szepesi püs
pök, e két oltárt felbontotta, az abba helyezett okmányokat e sorok írójával 
közölni parancsolta. Az elsőn: Ego Matthias Tarnóczj Epus. Chanadiensis 
stb., a másodikon: Ego Matthias Tarnóczj Epus. Vaciensis stb. áll.

3) Prot. 1650, föl. 119 a. E szerint a kápolna akkor is álhatott már, 
midőn még auridatores voltak Csütörtökhely mellett.
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neki sem kellett volna tehát ilyet tenni és a harma
dik fok alól felmenteni a leibiczi Roth nevű embert. 
A prépost megköszöni a jó tanácsot és azt mondja, 
hogy előbb nekik kellene tanulniok, mivel a felment
vényt nem is a vérrokonsági, hanem csak a sógorsági 
fok alól adta, de ha gondolják, hogy a nép e miatt 
megbotránkozik, a jövőben még szigorúbb lesz e tekin
tetben.8)

Tarnóczy ittlétének köszönhető, úgy latszik, hogy 
a lelkészeknek maga Olmüczer János, a XIII város 
akkori grófja megtiltotta, hogy a pápistákat a szószék
ről szidalmazzák. Okot szolgáltatott rá Váraljának 
lelkésze, ki épen midőn a prépost megjött, nagyon kemé
nyen kelt ki a katholikusok ellen és az új prépostot 
jezsuitának nevezte. A lelkészeknek nem tetszett azon 
tilalom és azért Felkán összejővén elhatározták, hogy 
nem mondanak le ezen szokásról, mert ez ellenkez
nék hivatalukkal, mely a sz. lélek hivatala, ellenkez
nék Krisztus parancsával, ellenkeznék a sz. írással, 
ellenkeznék végre a régi egyház szokásaival és azért 
nem is látják be, hogy miért ne lehetne a katholiku
sok at a pápáról pápistáknak nevezni.8)

E kemény szavak daczára mégis le kellett szök
niük arról lassanként, mert a seniort pl. saját hívei 
adták fel azért, hogy a szószékről a pápát szidalmazta, 
minek következtében tíz arany lefizetésével lett a lublói 
kapitány által megbüntetve.8} *)

*) Goltz, X X IV . Regal föl. 495 és 496. A senior hozzá teszi, hogy a 
levelet a XIII városi jegyző 1660-ban adta neki. A prépost pedig megadta 
a felment vényt 1650-i jul. 18-án.

») Ib. föl. 467 és 468.
*) 1b. föl. 468, ante finem, a testvéridet öt aranynyal segíti, a többit 

a sajátjából kellett hozzáadni.
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A következő (1652.) év január 5-én elosztják az 
atyai birtokot magok között Tökölyi Zzigmond és 
István, az öregebb Istvánnak fiai, kik közül Zsigmond 
Schiavnikot kapja, István pedig Késmárkot tartja meg.

Késmárknak épen ez időben voltak az idősbb 
Tökölyi Istvánnal azon harczai, miket szabadságának 
fentartása érdekében e hatalmas emberrel folytatott. 
Tökölyi egészen leakarta igázni a szabad polgárokat 
s jobbágyokká tenni, de ők kitartottak s nem is enged
tek. Hatalmas pártfogót találtak e tekintetben Lippay 
érsekben, ki addig védte ügyüket a királynál, míg 
csak ki nem vívta, hogy Ferdinánd a városnak érde
két felkarolja. Nehéz feladat volt, mert a király még
1615-ben harminczegyezer forintot vett kölcsön Tökölyi 
Istvántól, a miért annak családja iránt nagy tekintet
tel volt mindig. De a prímás szavának engedett 
végre Ferdinánd, s Késmárk szabad lett. Az érsek 
még tovább ment s Tarnóczyval márczius 18-án tíz
ezer forintot küldött a városnak, hogy azon Tökölyit 
egyelőre kielégíthesse.1)

Késmárkon kath. isteni tisztelet. Ezek után 
megjelent Késmárkon május 7-én a királyi bizottság, 
úgy mint Tarnóczy prépost-püspök, Sonau György 
András báró, Maythényi Mihály, Egresdy Boldizsár, 
Máriássy János, Keviczky János, Szirmay Péter és a 
későbbi híres Vitnyédy István, hogy az egész ügyet 
véglegesen rendezvén a várost szabaddá tegyék.

Nagy volt az Öröm a nép és városi polgárok 
között, kik az érsek iránti hálából mindjárt május 8-án 
három házat adtak által, hogy azok helyén az úr meny
bemenetelének czímére kath. isteni tiszteletnek szánt ·)

·) Prot. 1650, föl. 147 a. E pénzt kamat nélkül adta az érsek és a város 
csak 1733-ban fizette vissza a lőcsei jezsuita*collegiutnnak.
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templom emeltessék.1) Tarnóczy nem késett azt elfo
gadni, mert mint prépost csak örülhetett azon, hogy 
egy város felszabadulásának örökös emlékére kath. 
templomot és isteni tiszteletet hozott falai közé.*)

Junius 5-én maga is adott kölcsön Késmárknak 
ezer forintot, hogy ügyeiket jobban rendbe hozhassák8)

November 4-én a káptalan jót tett Görgey György - 
gyel, kit 800 aranyért török fogságból kiszabadított.4) 
Deczember 12-én megintelen Tarnóczy Palocsay István
nak 200 hordó bort enged át, hogy azzal Lengyel- 
országba kereskedést űzhessen.

Később rendbe hozta a kluknói Szt.-Anna-kápolna 
ügyét és gondozását kizárólagosan a jezsuitákra bízta. 
Továbbá a Zápolya-kápolna birtokait is, midőn a pré
postok arra vonatkozó minden igényéről lemondott és 
azokat a szepeshelyi collegiumnak vezetőire ruházta.

Némi része lehetett Tarnóczynak a munkácsi 
görög-katholikusok akkortájt véghezment uniójánál is, 
mert létezik Parthenius püspöknek egy arra vonat
kozó köszönő levele. Az unió létesítésénél különben 
legnagyobb érdemei voltak gróf Petheő István jezsuitá
nak, ki később a lőcsei collegiumnak is tagja volt.

1653-ben az árvái katholikusok ügyeivel foglal
kozott a prépost és Plathy András, Csimhova földes
uránál kieszközölte az ottani templom építését.

•j Prot. 1675, föl. 259 b, hol ezen három ház Hayder Kristőffélének 
mondatik. E Kristóf ezer aranyat is hagyott a kath. pap fentartására. A 
pénzt a város kezelte. Az ott emelt templom a mai úgynevezett slavische 
Kirche.

*) Késmárk különben, rniot láttuk, Lám és Serpilius életében mindig 
szabadabb volt vallási tekintetben, mint a többi város. Első kath. papnak ta
láljuk ott 1655-i aug. 2-án Mihalecz Mártont. (Prot. 1650, föl. 413 a, b.)

•j Prot. 1650, föl. 289 b.
<) Ib. föl. 202 b.
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Legutoljára találkozunk Tarnóczy nevével a Sze- 
pességen 1654. évi junius 8-án, midőn Szolcsány ka
nonoknak adja azon almási házat, mely Hoszútóthy 
idejében Székely Jánosé és később Nemessányi Györgyé 
volt. Nemsokára Pozsonyba ment, ott elfoglalandó a 
prépostságot, de rövid idő múlva, 1655. évi augusztus 
8-án meghalt a morvái velohradi kolostorban.1)

Pálfalvay János prépost. Tarnóczy távozása 
után a király nem késett az új kinevezéssel és ide- 
küldte Pálfalvay János erdélyi püspököt (1654—1663), 
ki már október 3-án elfoglalta a prépostságot, hol a 
XXIV. testvérület lelkészei üdvözölték és halakkal meg
ajándékozták. November 26-án pedig sajátkezüleg 
nyugtázza nekik az első székpénzt.

A Pálfalvayak Erdélyből származnak és székely 
nemesek voltak. E nemességet a király 1661-ben 
Magyarországra nézve is megerősítette.

A prépost előbb 1641-í esztergomi kanonok és 
később váradi prépost volt.

A Szepességben 1655-i január 6-án látjuk leg
először hivatalosan működni, hol Podhorány András, 
káptalani jegyzőnek, ki hét esztendő óta híven szol
gált itten, Almáson telket ád, melyért az első hat 
éven át semmit, a következőkben pedig évenként hat 
forintot fog fizetni.

Ugyanazon év április 13-án kiküldi Szolcsány 
Márton kanonokot, hogy az eddig már kath. plébá- *)

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 478, hol a senior következő szavakba fog
lalja Tarnóczy távozását: ,H oc anno discessit . . . Tarnóczy Eppis. Vaciensis, 
Vir bonus quoad vitam suam politicam, et almae Fraternitatis idonens amicus, 
ad Praeposituram Posoniesem, inoitus quidem . . . .  Succesit . . . .  Palfalvay 
Transylvanus Eppis Transylvaniae, qui Praepositalem suam sedam occupavit 
die 3. Octobris Anni 1654.
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niákban, úgymint Mindszenten, Zsegrán, Dománfalván 
és az egész Magurában· egyházlátogatást végezzen.1)

Dravecz a káptalan-ó. A király a szepesi pré- 
postság és káptalan ügyén, mely a létonkői és Zápolya- 
kápolnai birtokok elvontával nagy kárt szenvedett, 
lendíteni akarván, 1655-i julius 31-én a draveczi per
jelséget minden tartozékaival adományozta nekik. 
Egyszersmind meghagyta a szepesi kamarának, hogy 
a zálogdíjat a Tluk-családnak letevén, a káptalant 
vezesse be az új birtokba. Az oldalágak (Okolicsányi) 
tagjai készeknek nyilatkoztak az átengedésre, de Tluk 
Gáspár, ámbár a fiskus 1656-i márczius 6-án elítéltette, 
mégsem engedett, hanem midőn a kamara márczius 
20-án be akarta vezetni a káptalant, karhatalommal 
szegült ellene. A káptalan ennek következtében saját 
birtokától elesett s nem is kapta meg azt soha, mivel 
a későbbi Vesselényi-féle forradalom után, midőn az 
ilyen birtokokat a király lefoglaltatta, nem törődött 
többé a perjelséggel, talán azért, mivel más irányban 
nagyon el volt foglalva.

A Hoszútóthy után maradt valami gabonáért két
száz aranyat kellett volna fizetnie. Lippay György 
érsek azonban odaítélte e pénzt szegény plébánosok 
felsegélyezésére. Pálfalvay oda is adta nekik, mint 
azt· a káptalannak bemutatott nyugtáival be is igazolta.

A lengyel király a Szepessógben. Az 1655-i 
esztendő János Kázmér lengyel királyt hozta a Szepes- 
ségbe. IV. Ulászló elhaltával Károly Gusztáv svéd 
király, ki rokonságban volt vele, ügyekezett a lengyel 
koronát is elnyerni. A Radzivilok s mások feléje is 
hajoltak, de Lubomirszky Szaniszló kivitte, hogy az ·)

·) Prot. 1667, föl. 374 b. Mindszenten plébános Bethlenfalvay János, 
Zsegrán Ondrejkovics András, Dománfalván pedig az ismert Szuchay Pál jezsuita.
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elhalt János Kázmér nevű testvére megválasztassék. 
Ez papi pályára készült és a választás idejében már 
Rómában tartózkodott, hol mint a jezsuita rend ujoncz 
növendéke, tanulmányait folytatta. Kelletlenül bár, de 
az ország óhajának mégis engedelmeskedve, vissza
tért és elfoglalta őseinek trónját.1) Csakhamar kitört 
azonban az ellene való támadás, a kozákok és musz
kák már 1652-ben támadtak az országra és a király 
olyan elhagyottan állott, hogy sereget sem tudott 
ellenök gyűjteni, sőt Lubomirszky György, Kis-Lengyel- 
hon fővezére, maga is elhagyta őt és a Szepességbe 
jött. De ez a veszélynek csak kezdete volt, mert 
rövid idő múlva a svédek, a kozákok és Rákóczy 
(II. György) erdélyi fejedelem közös elhatározással ron
tottak Lengyelországra, hol Károly Gusztávnak oly
annyira kedvezett a szerencse, hogy pár hónap múlva 
(1655-i október 20-án) már Krakót is bevette. A király 
Vidoni Péter pápai követ kíséretében Sziléziába mene
kült, honnan Árvamegyén át hazánkba jött. Árvában 
akkor Klinovszky Mátyás vezérlete alatt kegyetlen 
rablóbandák garázdálkodtak, melyek a király kíséreté
nek szekereit is megtámadták és kifosztották, de a 
király maga deczember 28-án szerencsésen Podolinba 
érkezett.8) A menekült nemesség nagy száma és 
Lubomirszky maga is nagy örömmel fogadták ott.8)

A király szerencsétlen helyzete és a pápai követ
nek erélyes működése mégis észretérítették lassanként 
a nemességet, úgy hogy a király a következő eszten
dőben nemcsak sereget gyűjthetett, hanem két napi

*) Historia Resident, föl. 22. Az írók papnak s6t bíbornoknak mond
ják, de a jezsuita ki csak ösmerte társát ,Novitiusnak* ·) (ujoncznak) mondja.

*) Podolin városi levélt, nro 6, hol a király decz. 30-án és Vidonius 
decz. 31-én intézkednek a város és a plébánia érdekében.

·) Goltz, XIII. opp. föl. 188.
Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 29
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kemény csatában a svédeket le is verhette. E csata- 
vesztés és a dán király támadása, ki Svédországra 
vetette magát, Károly Gusztávot visszavonulásra kény
szerítették, mire a lengyelek Rákóczy ellen fordultak, 
kit bekerítettek, úgy hogy Kemény János fővezérét 
otthagyván, maga csak életével menekült és serege 
odaveszett. Ezen idő óta tűnt le ezen rendkívüli 
eszes, de nagyravágyó fejedelem szerencsecsillaga. 
Lubomirszky azonban épen akkor emelkedett, mert 
az egész országnak fővezére lett, s mint ilyen és győz
tes hadvezér 1657-i október 1-én már Lublón pihente 
ki fáradalmait.

1656-i február 3-án a király váradi püspöknek 
nevezte ki a prépostot, de a szentszék nem erősítette 
meg, mert püspöki székét nem foglalhatja el, rangjá
hoz illő életmódot pedig nem biztosít neki a szepesi 
prépostság. Ugyanily értelemben nyilatkoztak későb
ben is és a következő prépostnak is ki kellett mutatni, 
hogy mint szepesi prépost' is megélhet, habár Váradra 
nem is mehetne. Pálfalvaynak ugyan Rómában Favilla 
nevű ágense volt, de annak sem sikerült a megerő
sítést kinyerni és élte végéig csak választott váradi 
püspöknek irta magát.

Április 2-án a prépost nevében emel panaszt 
Krivácsy Mátyás, körtvélyesi plébános a Teőke-család 
ellen, mely folyton békétlenséget okoz, mert a tem
plomot a katholikusoktól el akarja venni, holott már 
a régi sírhelyeket sem gondozzák többé s oda sem 
temetkeznek. Midőn pedig azt felelték, hogy ne le
gyenek a pápisták olyan türelmetlenek, hogy még a 
prédikátort sem akarják a templomba ereszteni, szemök 
elé tartotta Krivácsy a nem régen történt görgői 
esetet, hol midőn a katholikus pap Görgey Sándort
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temette, még a templom ajtaja felé sem engedték 
közeledni a pápista papot.1) A Teőke család engedni 
volt kénytelen.

Deczember 16-án a káptalan a szepeshelyi jezsuita
házban volt, hol az egyik szobában már több esztendő 
óta visszavonultan élt Vadász Gábor, Csákynak egy
kori vitéz várparancsnoka. A viharok edzette hadfi, 
kit Rákóczy (I. György) támadása sem tudott meg
félemlíteni, gyermeki egyszerűséggel csinál végrende
letet. Minden ismerősének, sok kolostornak hagy hátra 
valamit, különösen pedig meghagyja Vass Márton nevű 
unokaöcscsének, hogy a Zápolya-kápolna számára három 
ezüst-szobrot készíttessen, melyek közül az egyik Krisz

tust, a második a boldogságos Szüzet, a harmadik 
sz. Annát fogná ábrázolni. Azok költségeire rendel 
kétezer aranyforintot 2)

1657-ki márczius 17-én a prépost szegény plébá
nosok között 545 frtot oszt ki.3)

Ez évben végezték be a jezsuiták ama körfalat, 
mely a nagy kaputól az első káptalani házig terjed 
és a mai papnöveldét veszi körül. Váralja városa 
azonban azon kifogással, hogy a fal által kerített terület 
az övé volt, nemcsak Lublónál emelt panaszt, hanem 
még a falat is lerontani akarta.4) De a jezsuiták nem 
engedtek oly hamar, mint a káptalan szokta tenni, 
hanem okmányokat kerestek és bebizonyították, hogy 
a városnak nincs igaza és kimutatták azokkal, hogy

·) Prot. 1656, föl. 15 b és 18 a között.
*) Prot. 1628, föl. 9 b — 16 b. E három ezüstszobor most is kápta

lan kincstárában oristetik. Három apáczának δ hagy hátra aranyokat, kiket igy 
sorol elő: Nagsagos soror Csakj Anna Francziska, Nagsagos soror Csakj 
Anna-Marja, Nagsagos soror Veselenj Anna Eugenja assonyak.

») Prot. 1656, föl. 80 b (cf. föl. 194 a az 1657. és 1658. évekre 880 frtot 
adott nekik.

*) Ib. föl. 96 b; 222 a, b; 225 a, b.
29* *
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miképen jutott a káptalan azon terület birtokába, 
melyet most vissza akarna perelni. Az út, mondják, 
a káptalanon keresztül vezetett és a káptalan mögött 
nem volt út mint most van, hanem a váraljai földek 
a káptalani házakig terjedtek. A déli oldalon lévő 
házak annak okáért olyan szűkek voltak, hogy a 
kanonokok még kis kertet sem tudtak azokban léte
síteni. Hogy e bajon segítsenek, szerződést kötöttek 
a várossal, melynek alapján a város azon egész terü
letet átengedte, mely a házak mögött volt, s melyen 
aztán a káptalan még útnak is hagyott, viszont pedig 
cserébe azon földeket adta nekik a káptalan, melyek 
jelenleg a baldóczi út és a pazsicza között fekszenek s 
melyeket ők, »Kurzgewand «-nak neveznek. Adott neki 
a káptalan azonkívül még egy váraljai házat is, nehogy 
a Codria melletti épületet is magáénak mondja a város.

A váraljaiak erre nem tudtak felelni érdemlegesen, 
hanem csak azt mondották, hogy nem tudták, miszerint 
a jezsuitáknak okirataik vannak. Arra kérték azután 
Tatay István házfőnököt, engedné meg nekik, miszerint 
minden esztendőben legalább egyszer megnézhessék 
ama határkövet, melyet a káptalan nem távolított el, 
de melyet a jezsuiták most a falba építettek. Tatay 
mosolyogva megengedte nekik e kívánságukat. Ezen 
első ügyének megnyerése után azonban tovább ment ő, 
és számon kérte tőlük azt is, hogy miképen merték 
1646-i junius 11-én a gróf által a jezsuitáknak adott 
serfőzdét lerombolni, holott az sem áll az ő területü
kön, hanem olyanon, mely már 108 esztendő előtt is 
a várhoz tartozott, sőt ott már a Zápolya-család ide
jében is a várnak felső halastava létezett.

A perlekedésnek vége az lett, hogy Váralja 
Lubomirszky parancsára későbben maga volt kénytelen
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újra felépíteni a serfőzdét és a mellette levő földet 
kerítéssel ellátni.

Talán a jezsuiták iránti hálából ejtette el a 
következő (1658.) év április 27-én a káptalan mindazon 
jogigényeket, melyeket a Körtvélyesen lévő, de a 
Létonkőhöz tartozó birtokokra tartott volt és vissza
vonta a jezsuiták ellen folyamatba tett összes pereket.

Az 1659-ik esztendő a vallási ügyeket léptette 
előtérbe, miért is az ellentétek kiélesedtek. A február 
4-én tartott megyei gyűlésen szóba került az íújbélai 
katholikusok ügye, melyben Pálfalvay prépost és gra- 
deczi Horváth Boldizsár lelkülete nyilvánult. A prépost 
ugyanis arra kéri Boldizsárt, engedné meg azt, hogy 
a kath. pap, hogyha beteghez hívják, bátran mehessen 
a községbe, mire az illető azt felelte, hogy nincs ott 
kath. papnak keresnivalója, és ha beteg gyónni akar, 
vitesse magát más faluba. Ha már most, mondja a 
prépost, olyan súlyos a betegsége, hogy kivinni nem 
lehet, vagy olyan szegény, hogy nem találna segítő 
kezet, mely kivinné, mit csináljon ilyenkor. Semmi 
közöm hozzá, feleli Horváth, gyónjék meg míg egész
séges, mert az én Uj-Bélámba kath. pap nem teendi 
be lábát sohasem.1)

Február 17-én megint találkozunk a préposttal 
és Boldizsárral, de itt már békésen működnek egymás 
mellett. Csáky István ugyanis a várba hozta őket, 
hogy előttük osztályt létesítsen Ferencz és István, 
Forgács Évának fiai és iMindszenty Krisztina harmadik 
neje között.8) * *)

*) Prot. 1656, föl. 194 b.
*) Ib. foL 167 a sequ. Jelen vannak: Pálfalvay, két kanonok, Máriássy 

Zsigmond alispán, Gradeczi Boldizsár, Görgey Ezekiel, Podhorányi András 
ülnökök.
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Szlatvinban kath. isteni tisztelet. Ugyanazon 
év julius 20-án Szlatvin község jelenik meg a káp
talanban és kijelenti, hogy neki csakis katholikus pap 
kell, és más vallásút el nem fogad többé. Vojkfalva 
is jön a hites helyre és csatlakozik Szlatvinhoz.

Pár héttel reá (augusztus 2-án) nehezebb feladatot 
kellett megoldania a káptalannak, a mennyiben Árvába 
lett küldve Nádasdy Ferencz országbíró által, hogy 
ott, hol a rablóbandák garázdálkodtak, a katholikusok 
és lutheránusok közötti viszonyok felől tanúvallomá
sokat szedjen. A király már 1654-i julius 1-én véd
levelet adott az ottani pápistáknak, de Tököly István, 
az árvái uradalom birtokosa és Keczer Ambrus, István 
főhivatalnoka az ottani lakosságnak csak egy kápol
nát engedtek, mint azt egy 1658-i julius 30-án Kés
márkról adott levél bizonyítja.1) Szolcsány Márton ka
nonok és Platthy András bejárták a községeket, melyek 
mindegyikében a telkek számát és az azokon élő em
berek számát is kipuhatolták, de sok örvendetest hírül 
hozni nem voltak képesek. Meghallották, hogy a már 
említett Klinovszki Mátyás miképen űzte rablásait 
akkor, midőn a lengyel király Árván át hazánkba 
jött, de azt is, hogy miképen bánt Borovich Béla, rab- 
csiczei pappal, hogyan verte le a földre, hogyan hasí
totta széjjel a fejét és hogyan ivott a papnak folyó 
véréből s kínálta belőle társait is. De hallották azt is, 
hogy miképen viselkedett ezen rettenetes drámánál a 
papnak ötven éves anyja, ki a földön leterített fiára 
vetette magát s saját testével fogta fel a czinkosok 
baltacsapásait. Azonkívül az ottani prédikátorok visel- *)

*) Volt pedig ott huszonhat községben 10.095 katholikus és 8187 lu
theránus.
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kedéséről s általában a nép életéről is érdekesen 
beszélő sok tanút hallgattak ki.1)

Ugyanazon évben lett Brutóczon is helyreállítva 
a kath. isteni tisztelet, hová Kissevith Horváth Kristóf 
és a Bánok hoztak kath. papot, kinek szívesen fizetik 
az egesz dézsmát, míg a prédikátornak csak tizenkét 
forintot adtak volt azon a czímen, sőt ki is jelentik, 
hogy ha ismét más vallású pap jönne, annak csak azt 
a néhány forintot fogják adni.2)

A következő évben a prépost még pénzzel segít
het egyik-másik papján3) De 1661-ben már szegény 
és a kamara jótállása mellett kénytelen Lőcsétől ötszáz 
forintot felvenni, hogy február 1-én a papoknak segélyt 
adhasson.4) Midőn pedig márczius 27-én Petróczy 
Ferencz özvegye száz frtot kér tőle kölcsön, hogy 
azon férjének temetést rendezhessen, csak 78 frtot 
képeS adni, míg a hiányt husvétig ígéri majd pótolni.5)

Olcznón kath. isteni tisztelet. A jezsuiták szó
noklataik és működésükkel felébresztették a tót nép
ben a szent mise utáni vágyat, miért is mindsűrűbben 
kath. papot követeltek. A komoly meggyőződésű Csáky, 
mivel az egyházak feletti kegyúrságot nem kapta 
mindjárt a várbirtokkal együtt, nem mozdíthatta nagyon 
elé, e törekedéseket mint Illésfalván látjuk, hol a nép
nek megengedte, hogy híres prédikátora után mást 
hozzon magának és nem kényszerített reájok kath. *)

*) Prot. 1628, föl. 64 a — 93 a. Ezen 29 fólióra terjedő tanú vallo
másukból csak csekélyded részletet lehetett adnunk. Nem enged többet a hely 
szűke. A pap veszedelmét s anyjának hősiességét legvilágosabban találjuk 
föl. 83 a. Érdekes az okmány azért is, hogy a telkek és emberek számát adja.

*) Prot. 1656, föl. 627 b.
») 1b. föl. 209 a, b; 234 a; 248 b.
*) Ib. föl. 254 b.
») 1b. föl. 264 a, b.
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papot.1) Hol azonban a nép maga kívánt ilyet, azt 
is szabadjára engedte és pártját fogta a megyével 
szemben, mely nem egyszer nyíltan fellépett a kath. 
vallás ellen. így tett Olcznón is, melynek lakossága 
április 3-án kath papot hozott a községbe, még pedig 
ünnepélyes módon. A templom előtt, hová processió 
kisérte, átadta neki a tanító a kulcsokat és Tkacs 
György arra kérte, hogy mondjon nekik misét. A pap 
csak azon nyílt kikötéssel fogadta el a kulcsot, hogy 
ha az egész község tanú lesz rá, hogy nem erőszak
kal foglalta el a templomot.8)

Az olasziak azon a czímen, hogy Olcznó birtokuk, 
sőt annak temploma olaszii területen áll, az olcznói 
plébániára rontottak, Vitkóczy Mátyás plébános távol
létében annak édesanyját az épületből kidobták, a 
kulcsokat pedig elvitték.3) Hogy azonban isteni tisz
teletről gondoskodva legyen, Trajany János prédiká
tort rendelték oda. Közbelépett azonban Csáky is, 
ki a nép panaszára katonáit menesztette a községbe 
és a prédikátor visszavonulni volt kénytelen.4) Fel
vette tehát a senior az ügyet és Lublóra vitte a 
panaszt, hol avval ügyekezett hatni, hogy Olcznó, 
mint fiókegyház, Olaszihoz tartozik s azért nem szabad 
oda kath. papot hozni.5) Lubló nyomban Vesselényi 
nádorhoz fordult, ki Enyiczkén augusztus 20-ról adott 
levelével azt feleié a panaszokra, hogy hamarább 
nem adhatott érdemleges választ, mivel először a káp
talantól, mint hiteles helytől, az esetre vonatkozó *)

*) Prot. 1650, föl. 218 a, b. Winkler János volt az illésfalvi prédikátor.
*) Prot. 1656, föl. 268 a.
·) 1b. föl. 288 a.
*) Ib. föl. 325 a, b.
*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 524, hol előadja a senior, hogy e miatt 

hatszor mázott és 32 frt 70 den. költött.
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okiratokat kellett bekövetelnie. Most látja azokból, 
hogy Olcznó saját szabad akaratából választott magá
nak kath. papot, mit Olaszi nem tilthat, mivel a köz
ségnek nem kegyura, sőt ha az is volna, mégis Magyar- 
ország legújabb törvényei szerint minden község sza
badon választhat magának vallást és azért még a 
kegy úr sem rendelkezhetik többé a felett, mivel külön
ben ötszáz forintnyi büntetésre ítéltetik. Ha az ola- 
sziak határkérdést csinálnak az egészből, akkor az illető 
bizottság elébe vigyék az ügyet, de a vallásban ne 
erőszakoskodjanak.1)

Vesselényi levelével el lett volna intézve a dolog, 
ha a testvérület tovább nem viszi és még a következő 
(1662.) évben is tart az e miatti torzsálkodás. A lublói 
kapitány úgy látszik nem közölte a prédikátorokkal 
a nádor levelét, hanem csak biztatta őket, hogy men
jenek a préposthoz s vonják kérdőre, sőt fenyegessék 
meg a székpénz elvonásával. A senior április 3-án 
csakugyan megjelenik Pálfalvay előtt, de fenyegetés 
helyett arra kéri, hogy mint főnökük, adassa vissza 
az olcznói templomot, mert különben azt fogja a világ 
gondolni, hogy ő kezdeményezte az erőszakot. Mire 
a jó prépost azt feleli, hogy ő bizony ártatlan abban, 
az egésznek oka az olcznói nép, mely a kath. vallás
hoz szít. Midőn pedig a senior azt mondta rá, hogy 
ők az erőszakot majd szintén erőszakkal verik vissza, 
csak azt válaszolta Pálfalvay: nem fogok útjába állani, 
mit valóban nem is tett. Tovább folytatták volna a 
harczot, ha meg nem akadályozza az újbólfellépő pestis.

1661. évi május 2-án az alsó-láposi kath. pap 
ellen is hozott ítéletet a préposti helynök. A pap és ·)

·) Prot. 1656, föl 291 b.
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Lapsanszky Márton a malomárok töltése miatt per
lekedtek. A pap veszélyesnek találván azt, szétrom
boltatta. Perét azonban elveszítvén, a töltést saját 
költségén kellett helyreállítani. Az ítéletben arra ta
nítja a helynök a lengyel származású papot, hogy 
hazánkban a papságnak nemesi előjogai vannak, miért 
is világi vétség miatt, a világi bíróság ítél úgy a pap, 
mint a nemes felett. Jó lesz tehát a töltést mennél 
előbb rendbehozni, mivel különben a világi bíróság 
elé kerül.1)

A következő év július havában a prépost mint 
azon bizottságnak főnöke szerepel, mely hivatva lett 
volna a lengyelekkel egyetemben Igló, Podolin, Gnezda, 
Alsó-Ruzsbach, Uj-Lubló, Holló-Lomnicz és Kolacsko 
határait rendbehozni. Pálfalvay a magyar urakkal 
már június 20-án volt Holló-Lomniczon, de lengyelt 
nem talált ott, sem Podolinban. Elküldte tehát a két 
kanonokot Lublóra, honnan azon választ hozták julius 
4-én, hogy a kapitány nem tud lengyel bizottságról 
semmit. A király ugyan már márczius 30-án kiren
delte volt, és ők csak júliusban jelentkeztek, de arról 
sem volt még tudomása a lublói kapitánynak. A ma
gyarok visszatértek s julius 31-én már a káptalan 
előtt ad számot a prépost, fáradozásának hiábavaló
ságáról.

Ugyanazon évben halt meg a vitéz és hatalmas 
lelkületű Csáky István, kihez fogható lovagias jellemű 
férfiú ritka volt e korban. Ismerte az erdélyi fejedel
mek eljárását és Bethlen vagy Rákóczy sohasem tudta 
magának megnyerni. Hű volt királyához és hű val
lásához, mely hűségre utódjait is kötelezte végrende- *)

*) Frot. 1656, föl. 271 a, b. A papnak neve Ribkovich Simon volt.
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létében. Ha családja meg a Vesselényí család is kihalna, 
akkor birtokait két egyenlő részre kell osztani, az 
egyiket az ország kapja, hogy azon a prímás felügye
lete alatt keresztény rabokat kiváltson, a másodikat 
az anyaszentegyház, mely jövedelmükből magyar ifjakat 
neveljen a vallásnak és tudománynak.

Megbetegedvén már augusztus 29-én végrendel
kezett, mit aztán november 5-én véglegesen megerő
sített. Dicséri István fiát, panaszkodik Ferenczre (az 
első szülöttre) és Lászlóra, kik akkor bút okoztak neki. 
A mostani felfordult időben, mondja, minden világi 
pompa és az üdvösségre szükségtelen czeremónia nél
kül, zarándok módra, egyszerű fekete posztóruhában, 
olvasóval a kezében temessék el. Forgách Évát a 
káptalani kriptából hozassa fel a prépost s temettesse 
melléje a várkápolnába. Távollevő főrendeket ne is 
hívjanak a temetésre, hanem inkább kétszáz szegény 
embernek adjanak halotti tort.

Ha Szepeshelyen papnövelde létrejöhetne, akkor 
a család hat itjút köteles abban neveltetni.1) Megkap
tam, teszi hozzá, a felségtől a XIII város kiváltási 
jogát is és azt közösen hagyja mind a három fiára, 
kiknek e tekintetben nagyon vigyázóknak kell lenniök, 
mert ellene vannak e tekintetben sokan, »vigiázza- 
nak, írja, feienkint, hogy a fellieb említet eő felsége 
indultumát semminemű szín alat más karba ne hozzák, 
mert noha most is sok álnoksággal rakva e világ, de 
hova továb inkáb kell attul felni, ezt magamon for
got példákból tovább is decláralhatnám de Sapienti 
satis, abban hagiom.« Aztán sokat rendel jótékony 
czélokra s hivatalnokai mindegyikének hágy, hol pénzt

') Ezzel megelőzte korát. A papnövelde csak a püspökség felállítása 
előtt létesült nehány évvel.



460

hol más emléket; Pálfalvay prépostnak pedig egy csikó
lovat, az eő kegyelme szekerese lovaihoz illendőt. A 
végén minden szomszédjától, kit sértett volna, bocsá
natot kér s gyermekeit is arra inti, hogy azokkal jó 
békességben legyenek és »Istenes, iámbor, kereszté
nyi életet éllyenek.« A végrendeletet csak nehány 
napig élte túl, mert november 10-én már lecsukta sze
mét örökre.1)

Pár hónapra reá a prépost követte őt, még ápril 
1-én végrendelkezett, de csak szóbelileg, mert csak azt 
olvassuk, hogy két kanonokot nevezett ki végrehajtók
nak. Hátra hagyta a Favilla-féle pénzt meg amaz 
1584 forintot is a káptalani templomra, melylyel eláru
sított bor czímén Poturnyay Boldizsár és Palugyay 
Pankrácz tartoztak neki.2) April 20-án már halottnak 
mondatik, mert Horánszky András kamarai hivatalnok 
Almáson van s foglalásokat akar tenni, de még élet
ben volt s csak 28-án hagyta el örökre a föld görön
gyös útjait.3)

Bársony György prépost. Az öreg és csendes 
Pálfalvayt rövid idő múlva a fiatal alig 36 esztendős 
lovasberényi Bársony György (1663— 1675) követte 
a préposti széken és a váradi püspökségben is. Családi 
birtokai Egyházfaluban (Vizköz) és Nagy-Magyarban 
(Csallóköz), valamint nyitramegyei Felső-Kápon voltak, 
de bölcsője Péterfaluban (Nyitramegyében) ringott. Mig 
János testvére a politikai pályára lépett, György az 
egyházi szolgálatra s eleinte Rómába küldetett tanu
lónak, nemsokára azonban további tanulmányait Bécsben *)

*) Fiai közül István atyjához hasonló királyhfi ember lett, Ferencz pedig 
mint főkapitány Vesselényi miatt elveszítette összes birtokait.

*) Prot. 1656, föl. 378 a és 473 a.
») Wagner, III., 112.
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végezte. Rövid idő múlva kanonok lett s 1663-ban 
már mint esztergomi nagyprépost s érseki helynök 
szerepel, mi arra vall, hogy előmenetelét inkább csa
ládi összeköttetéseinek mint a lelki pásztorkodás terén 
szerzett érdemeinek köszönhette. Anyja Csorba Anna 
volt és talán szepesi eredetű, mivel a Csorba család 
a XVI. században a lándzsások kerületében szerepel.

Szepesmegyében legelőször 1663-i augusztus 26-án 
találkozunk vele, midőn is mindazon bevallásokat vissza
vonja és megsemmisíti, miket prépost elődjei a káp
talani vagy préposti birtokokra nézve egyes magán- 
személyeknek tettek volt.1) Megelőzte őt János test
vére, kit márczius 5-én már Csötörtokhelyen találunk, 
hol Mindszenty Krisztina és Csáky Ferencz között 
egyességet volt kötendő.* 2 *) Ez vitte hírül Pálfalvay 
gyöngélkedését is és talán ő szerezte meg Györgynek 
a szepesi prépostságot.

A XXIV. testvérület legelőször október 12-én 
tisztelget nála, mivel a Váralján dühöngő dögvész 
miatt hamarább nem jelenhettek meg ott. Nagyon 
barátságosan beszélgetett velők, tudakozódott a régi 
szabadalmak felől és a székpénz szorgalmas fizetését 
ajánlotta nekik.8) Mit november 1-én már sajátkezű- 
lég nyugtázhat.4)

Október 18-án Pálfalvay Jánost, a volt prépost
nak rokonát, annak almási háza miatt vonta kérdőre, 
kit valamint Görgey Zsuzsánna nevű nejét csak azon 
föltétel alatt hagyott annak birtokában, hogy a pré
postnak híven szolgálnak és lovast tartanak, hogy ez

I) Prot. 1656, föl. 428 b.
*) 1b. föl. 372 b és föl. 561 b.
·) Goltz, XXIV. Regal, föl. 522, 523.
4) Lib. Apoch. ad Ann. 1663.
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a prépost leveleivel bárhová járhasson. Azonkívül a dézs- 
mát ép úgy fizetendi, mint bármelyik a jobbágyak közül.

A következő év április 16-án a káptalan ragyol- 
czi jobbágyai érdekében működik. Az egyházi bir
tok pórjai, mint többször hallottuk, nem voltak szegé
nyek és még a nemesektől is tudtak földet szerezni, 
így tett most három ragyolczi is, kik a Beczkóy utó
doktól kolosfalvi területen 815 írt árát vettek. A 
káptalan húsz esztendőre a természetbeli dézsmát elen
gedte nekik és csak 4 irtot és 42 dénár fizetésre köte
lezte őket.1)

Május 2-án Bársony a váradi püspökség birto
kaira fordítja figyelmét. Hogy annál biztosabban czélt 
érjen Csáky István, bereghi főispánt és szathmári főka
pitányt nevezte ki prokurátorának, ki családi össze
kötetéseinél fogva könnyen kezére járhatott a prépost
nak.2) És sikerűit is működése, mert nehány évvel 
(1669-i október 4-én) későbben azt olvassuk, hogy 
Báránd pl. csakugyan a szepesi prépost-é. Említett 
napon megjelenik a község Bársony előtt és arra kéri, 
ne adná oda zálogképen Boross Lászlónénak, hanem 
tartsa meg maga, mivel »arra köteleztük vaia magun
kat, mondják, hogy mi Nagyságodat Urálijuk mind ad- 
digh, valameddigh Nagyságod azt a földet avagy Jó
szágot biria, a mellyen nyomorgunk... mi tévők legjünk, 
ha Nagyságodat kell-é uralnunk, avagy hogy vissza 
maradtunk« (t. i. a püspök kegyében hátra estek-e.)3)

Ugyanazon év julius 5-én a káptalan Bártfán 
működik, hol tanúvallomásokat szedtek arra nézve,

‘) Ib. föl. 483 a, b.
*} Ib. föl. 483 b. Λ fiatalabb István más megyében volt főispán, az 

öregebb Ferencz pedig a Szepességben.
») Prot. 1667, föl. 231 b és 232 a.
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vájjon úrnapkor zavarták-e a lutheránus czéhek legé
nyei a kath. isteni tiszteletet. A tanúk azt mondják, 
hogy lánczczal zárták el az útczát, hogy a körmenet 
tovább ne mehessen, és kövekkel kezökben várták 
annak közeledtét. Midőn pedig Tivadar Zsigmond 
azért kérdőre vonta Smicz Menyhért bírót, azt felelte: 
»szerencsétek, hogy nem jöttetek tovább és ha a 
jövőben is hasonlót megkísérelni merészeltek, pórul 
fogtok járni.«1)

A következő (1665.) évben sokszor találkozunk 
Bársonynyal a jegyzőkönyvben. így pl. junius 13-án, 
midőn Tarpak alias Tóth János hernádpetri embernek, 
ki latorságai következtében fejét eljátszotta, kegyelmet 
ad.2) Vagy julius 3-án, hol is a káptalantól négyszáz 
tallért vesz kölcsön, hogy azon az esztergomi káp
talannál még 1654-ben felvett kétezer forintnyi adós
sága után megszaporodott kamatjait törleszthesse.3)

A következő (1666.) évnek február 19-én a káp
talannak örömet szerzett Petróczy Gábor, ki Snakón 
(Sáros) adott végrendeletében kétezer forintot hagyott 
a székesegyháznak.4)

De az országnak bekövetkezendő szomorú viszo
nyai is előrevetették már árnyékukat és a jezsuiták, 
a nemesekkel és néppel összeköttetésben lévén, sej
tették, úgylátszik, a veszedelmet, mert a kassai ház 
rektora márczius 25-én Széchényi Miklós páterrel a 
káptalanba küld letéteménybe a legértékesebb okiratok
kal s tárgyakkal teli nagy vasládát.5) * *)

Prot. 1656, föl. 515 a — 518 b.
•J Ib. föl, 553 b.
») Prot. 1656, föl. 601 a (cf. föl. 497 b); és föl. 579 a.
*) Prot. 1694, föl. 398 b.
*) Prot. 1656, föl. 583 a, hol a kassai főnök Gribóczy Mihálynak 

neveztetik.
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Bársony nemcsak megjelent a jezsuiták iskolái
ban és hallgatta a latin és magyar nyelven előadott 
színdarabokat, hanem még lelki gyakorlatokat is tar
tott házukban.1) Sőt a nagy urak is szívesen meg
jelentek a kiépített hajdani Codriában, hol a tanulók 
száma különösen az 1665-i és következő évben nagyon 
felszaporodott, minthogy az alsó vidéken dühöngő dög
vész miatt ide küldték a szülők fiaikat.8) 1665-ben 
Nagypénteken magyar nyelvű színjátékot adtak (Krisz
tus kínszenvedését), Űrnapkor pedig latin nyelvűt, 
melyen jelen voltak Csáky Ferencz főkapitány egész 
udvarával, Bársony prépost a káptalannal, Mindszenty 
Krisztina (I. István özvegye) nagyszámú nemességgel. 
Azonkívül négyszer fogadtak vendégeket, mondja a 
kézirat, kik közül Bársony püspök az első volt, második 
a főkapitány, harmadik Zrínyi Péter bán, ki leányát 
vitte Rákóczy Ferencznek, negyedik pedig Szelepchényi 
György prímás, ki Rákóczy esketéséről visszatérvén, 
itt megállapodott.8) Nagy körmenetet vezettek julius
26-án a káptalanból a kluknói sz. Annához, melyben 
Eszterházy Mária (Drugeth Györgynek özvegye), Nyáry 
grófné s leánya, meg számos nemes vett részt.* * * 4)

Ilyen viszonyok között nem volt csoda, ha a 
jezsuiták az országos dolgok még olyan részletét is 
megtudták, miről más halandónak sejtelme sem lehe
tett. Iskoláik pedig a nemesség nagy részét a régi 
vallásra térítették vissza, mit nagy fájdalommal néz
tek a protestánsok, miért is minden ügyekezetük oda

*) Ib. föl. 66, in medio.

*) A Szepességben 1664-ben pusztított a pestis és Podolinban pl. ezeren 
felfii haltak el.

8) Historia stb. föl. 58.

4) Ib. föl. 69 in medio.
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irányult, Hogy ők is egy magasabb iskolát létesítsenek, 
mely aztán a jezsuitákéval felvenné a versenyt és a 
protestáns urak fiait a jezsuitáktól elvonná.1)

A protestánsok pedig még 1665-ben is 
mit ha a senior kezeirásával nem olvasnánk, hinni 
sem mernénk. Poprádon, hol a lelkész tanítóját káp
lánnak választatta, meghívó levelével elküldötte a 
seniorhoz, hogy ez a superintendens által felavattassa. 
De a testvéridet XIII lelkésze nem tűrte a super
intendens befolyását és inkább a XIII. grófhoz vitték 
az ügyet, kinek közbenjárásával odahatottak, hogy a 
tanító régi állásában maradjon, mert, mondják, a káp
lán fizetése kevés és mi ahhoz még a misepénzböl 
bejő, szintén csak kortyhoz hasonlít.2)

Bársony jó lábon állott a jezsuitákkal, de saját 
érdekeit mégis védelmezte ellenük, miért is azok az 
érseknél emeltek panaszt ellene. És az érsek 1666-i 
január 28-án adott levelével Bársonyt valóban békére 
intette.3) De azért a házfőnök, mint a kézirat mondja, 
két esztendő múlva mégis azért távozott, mert a pré
posttal nem férhetett meg.4)

Velbachon kath. isteni tisztelet. Az ismert 
olcznói eset 1666-ban Velbachon ismétlődött. Május 
23-án megjelent a község a várban Csáky Ferencz 
és István grófok előtt és a lutheránusok azon a czímen, 
hogy a pápisták is fizetnek a templom fentartására, * *)

*) Létesítettek ilyent 1667-ben Eperjesen a híres Vitnyédy István ön
feláldozó fáradozása mellett.

*) Goltz, XIII. Oppid. foL 211, kilenczedik sorban: cum exiguum sit 
Diaconatus salarium, modicumque bucellum, quod salario annuo accedit ex 
miesalibus nummis szintén kevés. E szerint tehát elfogadták még a néptói 
a raisepénzeket és kellett azért misézniük is.

«) Prot. 1656, föl. 570 b.
4) Historia stb. föl. 68, post. med.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 30
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oly egyezségre léptek velők, hogy a templomot közö
sen fogják használni, még pedig úgy, hogy a lutherá
nusok reggel 5 órakor tartanak isteni tiszteletet, a 
katholikusok pedig 8-kor.1) Ezen hivatalos okirat tar
talmáról úgylátszik nem tudott a XXIV. testvéridet, 
csak azt vette észre, hogy a templomban kath. isteni 
tisztelet folyik, és hogy annak nyomán Horváth Márton 
s mások a luth. prédikátornak nem hajlandók többé 
fizetni a dézsmát. Megijedtek ezen és elhatározták, 
hogy Zsigray András kath. plébánost, ki állítólag a 
templomot elfoglalta volna, elmozdítják onnan. Az 
ügynek keresztülvitelét kezébe vette a híres Klesch 
Dániel, váraljai lelkész, ki önnönmagát Xylanderrel ha
sonlította össze s a Vesselényi-összeesküvésben mint mű
ködő tag szerepel, miért is a szepesi lelkészek közül 
ő az egyedüli, kit az országból kiűztek. Ez a wittem- 
bergi egyetemen tanult, az ötvenes években a Dunán
túl tanítóskodott s 1665-ben a Szepességre került, hol 
április 9-én már a testvérületbe lépett, melyben nem
sokára vezérszerepet játszott s 1667-i november 16-án 
senior is lett.* *))

Erejét legelőször a velbachi esetben próbálta s 
már itt félemletesnek mutatja magát. O a grófot és 
Bársonyt okolta leginkább, de azok ellen kikelni nem 
mervén, a megyét ügyekezett Velbachra hozni, mi 
csakugyan sikerült is. Az alispánnak négy tallérnyi 
ajándékot küldött, és május 31-én a megyei gyűlés 
elébe hozatta az esetet, mivel azonban nem látott 
sikert, a megyei jegyzőnek lazaczot (4 frt 80 kr. érték

*) Prot. 1656, föl. 608 a.
*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 537 és XIII. Oppid. föl. 217, panaszkodik, 

hogy három év óta van itt, de a Matriculát még nem látta. Átadták neki,
s irt is bele sokat.
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ben), meg 1 frt 80 den. tiszteletdíjat adott. Julius 
2-án megint az odorini lelkész által czukrot és borsot 
(3 frt 60 den.) nyujtatott által az alispánnak.1) Végre 
Száraz György nevű prókátort fogadta fel 18 frt és 
az úti költség megtérítésével, kivel egyetemben a 
megyei bizottság augusztus 28-án Velbachon megjelent, 
hogy Zsigray András kanonokot elítélje.2)

De ezen ítélet után is tovább folyt az ügy a 
következő esztendőben. Klesch még egyszer vitte ki 
a bizottságot, mely Görgey Ezekiel új alispán alatt 
a dézsmát megtagadó Horváth Andrást hatszáz forintnyi 
bírságra ítélte, mi királyi parancsot vont maga után. 
Lipót ugyanis 1667-i augusztus 27-én megmagyarázta 
a megyének, miként kell alkalmazni az 1647-i 14. tör- 
vényczikket és nem szabad hamis alapot felvenni az 
ítéletnél, mert Horváth a plébánia jövedelmét nem 
erőszakkal foglalta el. Ha a dézsma megtagadása 
miatt emel panaszt a prédikátor, akkor a törvényes 
per útján érvényesítse azt.3)

Mivel a velbachi lutheránus prédikátort még saját 
hívei sem szerették, Klesch ügyekezetének az lett a 
vége, hogy a lelkész szeptember 24-én állomását el
hagyta.4) A dolog ilyen fordulata meglepte a XXIV. 
testvérületet is, minek következtében kijelentették, 
hogy nem perelnek többé. Annál kevésbé, miután az

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 547 és föl. 655, columna 2, sub NB., hol 
egész fáradozását a következőkbe foglalja össze: »His duobus Annis Decies 
quater (14-szer) in Comitatu fui, semper ultra fl. I. consum.si et Rem fami
liarem neglexi, item. Iribus Annis Warallii existens cum Pastore et Exule 
Velbach. Septies Quadragies in Cottu fui‘ , stb.

*) Prot. 1656, fol. 609 a, a bizottság három lutheránus és három ka- 
tholikusból állott. Mivel Máriássy Zsigmond alispán is szavazott, a katho- 
likusok kisebbségben maradtak.

») Prot. 1667, fol. 37 a - 3 9  a és fol. 49 a - 5 0  a.
*) Goltz, XXTV. Regal fol. 550.

30*
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alispán bevallotta, hogy szerződésileg tarthat Velbachon 
isteni tiszteletet mind a két fél.1)

De Klesch nem nyugodott meg, kijárt oda isteni 
tiszteletet tartani és Bársony prépostra hárított min
den felelőséget, mint a ki Csákyval elhitette: »hogy 
az eretnekeknek adott szó nem kötelező.«2) Ily érte
lemben izgatott a lelkész társainál, de ezek — köztük 
Kristóf szepesszombati lelkész is — nem osztották 
nézetét, hanem a velbachi per elejtését kívánták.3) 
Midőn ezen törekedése sikertelen maradt, Csáky Ferencz 
ellen fordult és a tizenhárom felső vármegyét arra 
akarta bírni, hogy ezt ne ösmerjék el kassai főkapi
tánynak, de azzal sem ért czélt.

Az 1667-i esztendő, melyben a Vesselényi-féle 
összeesküvés kezdetét vette, a prépostot is többféle 
intézkedésre bírta. Január 9-én mint negyven eszten
dős végrendelkezik. Hogy a káptalanban minden hó
nak első hétfőjén az ő lelki üdvéért sz. mise mondas- 
sék, kétezer forintot rendel. Azonkívül halálának ese
tére ötszáz forintot kap, melynek kamatjait úgy fog
ják elosztani, hogy az egyik részt a kanonokok, a má
sodikat pedig a szegények kapják.4) Január 22-én pedig 
egy papjával volt kénytelen tekintélyét éreztetni. Ez, 
t. i. Baranszky Szaniszló, káptalani karnagy és orgo- 
nás volt, de Lőcsére szökött, hol a tanács fölfogadta. 
Bársony azonban a megszökött pátert Lencsovics 
György őrkanonok által visszahozatta s kötelességé
nek teljesítésére szorította.5) *)

*) Jb. föl. 553 (cf. föl. 572— 575, Klesch is bevallja, hogy a gróf nem 
is tiltotta az új lelkész választását.

*) Ib. föl. 586. 
a) lb. föl. 5 8 2 -5 8 5 .

*) Prot. 1666, föl. 619 b.
s) Prot. 1667, föl. 2 b.
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Nemsokára Beszterczebányának vehette a prépost 
útját, mert május 25-én Turócz-Sz.-Márián találjuk őt, 
hol a turóczi apátság templomát és oltárait felszen
teli.1) Junius 21-én pedig megint itthon van, hol Sze- 
lecseny Jánost arra inti, hogy az almási házat adja 
már vissza a prépostnak.* *)) November 29-én sajátke- 
züleg nyugtázza a strázsai székpénzt és dézsma- 
váltságot.3)

Ugyanazon évben olvassuk, hogy a prépost meg 
a káptalan, hogy az előbbi sok súrlódás a jövőben 
való megújulásának elejét vegyék, a liszkai birtokot 
felosztották, úgy hogy ezentúl kiki a maga részében 
szabadon rendelkezhessék, anélkül hogy egyik félnek 
a másikra panaszkodnia kellene.4)

Csütőrtökhelyi kolostor. A következő (1668.) 
évnek február 1-én Csáky Ferencz főkapitány, István 
gróf nevében is, a csütörtökhelyi Zápolya-kápolna gon
dozására behozta a sz. Erzsébetről nevezett ferencz- 
rendi szerzeteseket, kik már több esztendő óta mint 
missionárusok működtek hazánkban, Sziléziában és 
Brandenburgban.5) Lakásukúl fölépítette a kolostort, ki
köti azonban, hogy mindennap érte mondjanak egy 
sz. misét, a várba, ha kell, egy papot tartsanak, a 
kolostorba pedig hat szerzetest hozzanak most, későb
ben pedig nyolczat. Mivel a kápolna jövedelmét a 
létanfalvi plébános élvezi, ki az isteni tiszteletről gon

*) Slovenske pochlady czímű folyóirat, 1898, 11. sz. 673. lap.
*) Frot. 1667, föl. 28 b.
s) Prot. 1675, föl. 304 b — 814 b, ad Annum 1667. Strázsa és Ma- 

theócz dézsmája közvetlenül a préposti asztalhoz tartozott. Talán Strázsa volt 
Mulhmer prépostnak villa Michaelis nevű telepítése s nem, mint ott említettük, 
Kis-Szálok.

«) Prot. 1667, föl. 59 b.
») Prot. 1650, föl. 188 b.
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doskodik, azért e tekintetben a préposttal kell a rend
kormányzónak egyességre lépnie.1)

Klesch Dániel nyomban ki kell a szerzetesek 
ellen. Hogy mi igaz, állításaiból nem lehet kivenni, 
de ő következőket ír a kolostor felől.l 2) Mindszentek- 
napján este hét órakor a barátok egy Vitalis nevű 
nemessel és annak nejével együtt keményen dőzsöl
tek (strenue compotantibus mondja), mire egy részeg 
barát véletlenül felgyújtotta a kolostort. Nem égett 
semmi oda, sőt nem is tört ki a tűz, de a bíró elfo
gatta a szerzetest és börtönbe csukatta, miután a nép 
rettenetesen megverte.3) Midőn a dolog kitudódott 
sda fieng die Römische Clerisey an zu wütten und 
zu toben, der Bischoff (Bársony t. i.) und Provincial 
wollten fast unsinnig werden. Aus dem Mord-brenner 
wolte man gar einen Märtyrer machen«, írja Klesch, 
de a gróf kérdőre vonta a bírót, kit midőn mentsé
gére felhozni mit sem tudott, a várba csukatott. De 
Klesch a község neve alatt folyamodványt írt a gró
fokhoz, melyben előadja, hogy a biró egyszerű paraszt, 
ki nem tudta, hogy a papok büntetlenül tehetnek 
mindent.4) Ő a községet a grófok számára megakarta 
menteni, nehogy a barát miatt odaégjen, mert hogy 
milyen részegek voltak akkor a barátok és hogy álta
lában milyen dőzsölő és botránkoztató életet folytat
nak a szerzetesek, tudja az egész környék s különö-

l) Prot. 1667, föl. 63 b — 64 b. A rendfőnök volt Mag. Andreas de 
Ispello, a tartományi főnök Keggiani János.

*) Megjegyzendő, hogy napjai nem egyeznek a hivatalos okiratok kel
tével, mert ő már mindszentek napján (csakis 1667-ben lehetett) szerepelteti 
őket, holott mint látjuk csak február i-é (1668-ban) jönnek oda.

8) Horrende a Rusticis dedolatus est, írja Klesch. A kolostor csak 
lassan épült. Egyelőre a gróf más házban szállásolta el a szerzeteseket

4) Licentiae atque Libertatis Clericalis ignarus.
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sen megmondhatja a XXIV. testvéridet seniorja1) A 
bíró május 30-ig maradt börtönben, mikor is hazajött. 
Klesch ugyanarra a napra hívta egybe Csütörtökhelyre 
a lelkészeket, kik azonban nem jelentek meg ott.2)

Ugyanazon évnek junius 1-én Róttál János, kivel 
együtt kapták a. Csákyak a szepesi várat, már mint 
birodalmi gróf megjelenik a várban, hogy Csáky István
nak azon örvendetes hírt hozza, miszerint a király a 
XIII várost kiváltani akarja és a művelet keresztülvi
telével őt bízta meg. Milyen jó egyetértésben volt 
a két főúr, látszik a közöttük megállapított föltételekből, 
melyek szerint Róttál leteszi a nyolczvannyolczezer 
forintot, a birtokot azonban két részre osztják, melynek 
egyikét Csáky, a másodikat Róttál kapja. A netán 
átszökött polgárokat pedig minden perlekedés nélkül 
adják majd vissza egymásnak.3)

Julius 1-én megint a káptalannak a nemesek iránti 
jóakaratával találkozunk, midőn sáros-roskoványi jobbá
gyait Száraz Györgynek adja évenkénti, mint mondja, 
csak harmincz forintért, de azon föltétellel, hogy Száraz
nak semmiféle új terheket nem szabad reájok rónni.4) 
Julius 2-án pedig Bársony váradi püspökséghez tar
tozó több birtok miatt rendelkezik.5)

A következő (1669.) esztendő február 15-én Bár

1) Goltz, XXIV. Regal, föl. 587—589. A levél 1668-i február u á i  
kelt. Klesch eljárását stratagema vagy ügyes cselvetésnek mondja. Csakis az 
lehet, mert a gróf az új rendnek bizonyára nem szemetjét, hanem legjavát 
hozta oda. A könyv szélére (föl. 589) azt írja sajátkezüleg: „M. Dán. Klesch 
Senior Asoticam (könnyelmű, kicsapongó) Monachorum vitam vult probare.* *

*) lb. föl. 592, 593.
·) Prot. 1667, föl. 93 b (cf. Prot. 1675, föl. 59 b, hol a megye a 

XIII város ellen panaszkodik, hogy nem akarják az évenkénti 200 frtot fizetni, 
holott arra kötelezték magokat 1669-i július l én, midőn becsatolásukról szó volt.)

*) Ib. föl. 97 a, b.
4) lb. föl. 97 b, 98 b; dto. fér. 3. post Visitat. B. Μ. V.
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sony megint jó t tesz Tánczos István nevű szolgájával, 
midőn Almáson szabad házat ad neki, de a földek 
utáni dézsmára kötelezi. Április 27-én a biharmegyei 
Fancsal (Kécz) miatt ad megbízást az oda utazó horthi 
Kovács János prókátornak.1) Szüretkor pedig Lis?- 
kán találjuk, hol az ungvári jezsuita-iskolának az egy
kori Tőrös-féle telket adja.* 2 *) Mindszentek napján itt
hon van, hol mint elnöke szerepel azon társulatnak, 
mely a jezsuiták iskolájában Congregatio Agoniae név 
alatt létezett.8)

Xaveri sz. Ferencz kápolnája. Ugyanazon évben 
építi Bársony a káptalan feletti sz. Ferencz-kápolnát. 
Építésének okául azt mondja a jezsuita-kézirat, hogy 
valami lengyel nőt a gonosz szellem kínozott. A pa
pok elimádkozták a beteg felett a szerkönyv erre 
vonatkozó szavait, de nem használt. Akkor azt pa
rancsolta a püspök, hogy csókolja meg sz. Ferencz 
képét, mire betegsége nyomban elhagyta.4) E feltűnő 
esetet a prépost a kápolna építésével megörökíteni 
kivánta.

Vesselényi, Nádasdy, Vitnyédi. Az 1669. évnek, 
a Szepességre is kiható nagy eseménye a Vesselényi- 
féle összeesküvés volt. Némileg összefüggésben állott 
ez az eperjesi protestáns gymnasium alapításával, mely- 
lyel a jezsuita-iskolák ellensúlyozása czéloztatott. Lát
ták ugyanis a protestánsok, hogy a jezsuiták iskolái
ból kerültek ki a legjobb, legtevékenyebb katholikusok, 
sőt a számosán ott nevelt protestáns itjak sűrűn szinte 
katholikusokká lettek. Midőn az intézet felállítását

«) Ib. föl. 153 a, b.
») Ib. föl. 229 b.
*) Historia Resid. föl. 70. E testvéridet még de bona morte név alatt 

•s előfordul.
4) História Resid. fi 1 74: E kápi Ina ma is all a/ Almás felé néző lejtőn.
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elhatározták, az erre vonatkozó tanácskozások a pro
testáns uraknak sok alkalmat szolgáltattak összejöve
telekre és nincs kétség, hogy ezeken a politikai hely
zet és a nemzeti védekezés is szóba került.

Az iskola eszméje Vitnyéditől eredhetett, mint 
azt Klesch is mondja: »Isten után nemzetes Wittniedy 
István kezdeményezése, szorgalma és tanácsa hozta 
létre, ki Tökölyi István udvarában s későbben Eper
jesen nehány megye és szabad város segítségével el
érte, hogy 1666-i julius 5-én az alapját le lehetett 
tenni.« A következő esztendőben Pálfy Tamás egri 
püspök felhívta ezen iskolára a királynak figyelmét, 
ki kérdőre vonta az illetőket, de ők idejekorán folya
modványt nyújtottak be azzal, hogy az iskola nem 
lesz főiskola vagy collegium, hanem csak gymnásium, 
melynek alapítása nem ütközik a király jogaiba.1) így 
az iskola bezáratását elkerülvén, április 13-án Klesch 
Dániel és a lőcsei Seelmann Keresztély az iskola 
tantervét is megállapították és rendezték.2) Azonkívül 
tizenkét világi felügyelőt választottak. Klesch ezt 
zokon vevén a mellett beszélt, hogy lelkészt is válasz- 
szanak a felügyelő bizottságba; Vitnyédi Kleschnek 
érveléseit tréfásan ördögi körmönfontságnak nevezte 
el.3) Az építkezés tizenhétezer forint felemésztése után

«) Golu, XXIV. Regal, föl. 614 sequ.

*) 1b. föl. 615 és 616: „Lectiones et Cl. Dni M. Seelmanni ador
natae et dispositae.* * A jezsuiták iskolái olyan híresek voltak, hogy az ifjak, 
magok kérték protestáns szülőiket, hogy engedjék oda őket. (cf. Szép. orsz. 
levélt. H, fasc. 3, nro 3, hol az eperjesi forradalmi Gasser György városi 
jegyző fiai teszik azt: „solljejtabant ut ipsos mjttat ad Jesujtarum Schola* 
mondja ott a 37. tanú.)

*) Goltz, XXIV. Regal, föl. 616: „Dnus Wittniedy Diabolicas Subtili
tates appellavit*, mire Klesch visszavágta, hogy ők a politikai antikrisztusnak 
tizenkét apostolai.
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megakadt, mire az országban gyűjtést rendeztek.1) 
Végre október 18-án fel lett avatva az intézet.

Az 1668-i év október 2-án meghívták Klesch 
Dánielt az első vizsgálatra, azonban nem mehetett el, 
mivel a XXIV. testvéridet nem akarta megfizetni az 
utat.* 2 *) Az 1669-i esztendőben márczius 27-én a fel
ügyelő-bizottság az összes érdekelt megyéket titkos 
tanácskozásra hívta meg, melyben igen fontos dolgok 
kerültek szóba.8)

Nemsokára királyi bizottság jött Eperjesre, hogy 
az erdélyi fejedelem követeivel az országos ügyek 
miatt megállapodásra jussanak. Klesch már Olasziban 
járult Róttál János grófhoz, a bizottság elnökéhez és 
titkon a velbachi templomot kérte tőle, mire Róttál 
orvoslást ígért ugyan, de felhívta egyszersmind Dánielt, 
hogy Eperjesen a bizottság előtt jelenjen meg.4) Mivel 
azonban az erdélyiek nagyon fenyegetőleg léptek fel, 
a királyi követek nemsokára visszatértek, de a töb
biek maradtak s Vitnyédyvel egyetemben, ki május 
10-én még ott van, tovább folytatták a tanácskozást 
és minden nap reggel öttől nyolczig egyebek között 
a felett is tanakodtak, hogy milyen mértékben lehetne 
taksálni a lelkészeket és az egyes egyházakat.5 * *)

A pénzt, mint Vitnyédy leveleiből tudjuk, a for
radalmi sereg szükségleteire szedték.

') Ib. »§. 7. Da gieng das beteln an durch das gantze landt*, mondja
Klesch.

*) 1b. fol. 613.
*) Ib. fol. 637: »ibidemque arcana quaedam in Deliberationen habebant.*
4) Ib. fol. 637 in fine. A bizottság tagjai: Rottal János, Csáky István,

a kir. kanczellár, Pethed Zsigmond, Zrínyi Péter. Az erdélyiek, kik még május
28-án Eperjesen voltak: Kapy György, Teleki Mihály, Nemes János és Vir-
gina (alias Virginas) István. A kir. kanczellár Szegedy Lénárt volt, ki nem
sokára helyet cserélt Pálfy Tamás egri püspökkel.

*) Ib. fol. 652, XIX.
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A forradalom eszméjével már régebben foglal
koztak. A haza szabadságát már akkor veszélyben 
levőnek állították, midőn Montecuculli gróf a sz.-gott- 
hardi ütközetet nem akarta úgy kiaknázni, mint azt a 
magyar főurak lehetségesnek tartották. Azóta Zrínyi 
sérelmei is járultak hozzá és az 1667-i besztercze- 
bányai gyűlés sem volt képes a bajok orvoslására. 
Elhatározták tehát, hogy a törököt hívják segélyül a 
király ellen, kit hogy mintegy idegennek feltüntessék, 
úgy röpirataikban, mint pedig leveleikben folyton 
császárnak neveztek. Vesselényi nádor is hozzájok 
csatlakozott, ki mint katona, nagy szolgálatot tehetett 
volna, ha már május 28-án el nem ragadja a halál. 
Maradt tehát Nádasdy, ki az udvarnál tartózkodott, 
hol nagy bizalomra tett szert és a király nemsokára 
nádori helyettesnek s aranygyapjas vitéznek tette. 
De ezen bizalmat nem hálálta meg, mert mint levelei 
mutatják, ő volt az, ki az udvar összes titkait közölte 
az összeesküvőkkel.

De nem volt szerencsés az összeesküvés, mert 
kire leginkább számítottak, a török nem volt hajlandó 
segélyt adni. A török nélkül Apaflfy Mihály pedig 
tehetetlen maradt. Sőt a török még azt a franczia 
befolyást is mellőzni kívánta, mely János Kázmér len
gyel király visszalépésében nyilvánult és inkább ausztriait, 
mintsem francziát szeretett volna látni lengyel trónon.')

Nádasdy levele. Nádasdy a királyi udvarnál 
mindezt megtudván, kötelességének tartotta társait a 
fenyegető veszélyre figyelmeztetni, miért is Lessenyei l

l) János Kázmér leköszönt s franczia nyugdíjasnak Cbantillyba ment 
lakni. Sok trónkövetelő lépett fel utána, de a lengyelek a honi Korybut Mihályt 
választották királynak, miről Nádasdy lejebb említett levelében még nem tudott. 
(Goltz, XIII. opp. fül. 235; és Prot. 1667, föl. 245 b.)
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Nagy Ferenczhez, ki Széchy Mária oldalánál tartóz
kodott, ama levelét intézte, mely fejébe került. A levél 
chififreben volt írva1) és hangzott következőképen: 
»Nadasdi. Széntén kedvem ellen jöttem vala ide, de 
Istennek nagy Providentiabúl eset, mert ma az egész 
dolgainknak velejét ki tanultam az Truppban; valami
tűi féltem eleitől fogvast Bezterczen jól eleiben adtam 
az mi Barátinknak, im azon veszedelemben vagyunk. 
Pannietia [Pannietti] az eb az ki mindenkor elenséghe 
volt as Magyarnak, az Chászár Residensinek, ki Con- 
stantinopolban vagyon, Kándia alul ezeket írja:?) Ballon 
László az Erdíli követ el bocsatatott jó satisfactioval, 
mivel most változás Erdílben nem lesz, jütt az Német 
Chászár ellen való Derék dolgokban, melleket megh 
nem írhatok hanem szóval kel megh mondanom, 
Constantinopolban visza menvén, mindazonaltal most 
impedialtam, hogy a dolog vígben nem mehetet; az 
Chászár vigyazon az Magyarokra, és Horvatokra 
[Zrínyi], mert Rebelliot fovealnak. Az levél, az mint 
olvasni hallottam az Residenstűl tizen ötödik July 
költ; erre nézve az Chászár megh parancsolta az 
Residensnek, fel keresse útját, s mennjen vígíre mi 
dologh lehet az; kétségben nem kel venni, hogj már 
ezt kihalaszak kivalkípen pedigh egy Markantoni [Mark 
Antoni] nevo Tohnacs áltál, ki Constantinopolban 
vagyon, és Panniettiaval egyet ért, szükséges azért 
ejel nappal Apafiinak ezt hírí tenni, s Pannietinak 
íletíre járni, minek előtte Constantinopolban írkezik, 
s mivel eddigh Balon ki érkezhetet, tudván Apaffy

J) E levél eddig ismeretlen volt és azért egészben közöljük.
') Kandia (Kréta fővárosa) 1669*i junius 6-án esett el. A török 

1667-i május 25*én zárolta körül. Lipót királynak is volt benne 3400 fegy
verese, kik parancsnoka báró Kielmansegge Henrik Ulrik. A velenczei főpa
rancsnok pedig a hős Morosini Tamás volt.
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kikkel kőzlőte az Nagy Vezérmi az dolgokat, es michoda 
alapotban hadta az jővendőbéli correspondentiat, jó 
volna azok áltál Pannieti Latorságát detegalni, vagy 
Mágának az Törek Chászarnak, vagy az Fő Vezírnek, 
noha a fó Vezfrníl keveseb remínségh lehet, mert 
igen kőteles embere Pannieti. Kara ibraim áltál is 
lássa Szepessi Pál, mit mívelhet, kinek ottan bár in- 
kab adna Palatinusné Asszoniom Valahany száz Tallért, 
s menne maga Kara ibraim az portara, s járná életire 
Panniettinak, s Markatonit is vagy discreditalhatna, 
vagy ammovealhatna az Portarul, mert ez az kettő, 
az ki mindeneket el árul az Német Chászárnak. írja 
azt is az Residens az Lengyel követnek semmi res- 
pectussa nincs, reá kelet felelni, az Musknaval való 
békességet fel bontja, és azt megh cselekedvén, úgy az 
rígi capitulatiot az Tőrek az Lengyelekkel confirmallya; 
megh írta és izente azt is Lengyeleknek az TŐrek, 
ha Franciát vesznek királyságra be, az békességet 
vélek föl bontya, hanem inkab Austriait vegyenek. 
Ezeket kirí Nadasdi Nagy Ferencz mentül hamaréb 
communicallya Szente Uramall, Bezek György Uram 
el írkezet ki áltál tőbekrűl írok, azomban ezt sietve 
akartam el köldeni.«1)

Nádasdy szerint tehát az összeesküvés részesei 
azon veszélyben forogtak, hogy titkukat 
szák, miért is meg kellett azt előzníök. Nézete 
szerint legjobban elejét vehették volna, hogyha Pan- *)

*) Ebben van Nádasdynak halálitélete, melytől még a közbenjá·
rása sem menthette meg. A levelet 1670-i szept. 17-én Róttál grófnak át
adták Lessenyei és Hunyady Ferencz bajmóczi kapitány, ki azt a káptalannak 
Lőcsén bemutatta és hitelesítette, mire Róttál Bécsbe vitte. (Prot. 1667, föl. 
237 a — 238 b.) — Ugyanazok dechiffrirozták, úgy látszik, Vitnyédy levelét is, 
melynek fogalmazványát az udvar régebben bírta már, de melyet megérteni 
nem tudott. Szenthe Bálint a nádor itélőmestere volt (Prot. 1675, föl. 71 b.)
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niettit láb alól eltenniök sikerül. De azt nem tehet
ték, tehát azon voltak, hogy a háborút mennél előbb 
megkezdjék. Szervezés tekintetében bejárta tehát Vit- 
nyédy az X +  3 [azaz 13] megyét,1) megbeszélte a 
vezérekkel a teendőket, lelkesítette a részvevőket 
és biztatta azzal, hogy ha az Isten velők van, okvet
lenül győzniök kell. Végre fáradtan Pozsonyban álla
podik meg, honnét deczember 30-án Keczer Ambrus
nak számot ad nagyszerű munkálkodásáról, kit egy
szersmind arra is figyelmeztet, hogy a Szepességben 
és Árva megyében is készen tartsa a felkelőket.*) *) 
Megemlíti, hogy a francziák is fegyverre kelnek már, 
és csak azt sajnálja, hogy olyan lassan mozognak. 
Szójáték alakjában írja: »Gallus (kakas és franczia) 
tarde movet; dummodo pennas suas mittat«, vagyis a 
kakas lassan kel, csak mozgatná szárnyait.3)

E levélnek tartalmából látjuk, hogy a politikai 
czélok elérésére a vallást is felhasználták, sőt hogy 
épen a protestánsok vallási főnökei azok voltak, kik a 
legnagyobb szerepre hivatva valának a mozgalomban. 
Hogy mi eredményük volt e leveleknek másutt, nem 
tudjuk, de hogy a Szepeségben ismeretesek voltak, lát
juk abból, hogy Klesch Dániel még felelt is az egyikre. 
Midőn ugyanis annak híre ide hatott, hogy Vit- 
nyédit elfogták s levelekkel telt ládáját Bécsbe vitték,

*) Vitnyédy két levele minden nagyobb történelmi műben feltalálható, 
pl. Kazy, III, 135, 82, 83.

*) Rácz Károly, a pozsonyi vértörvényszék áldozatai, Sárospatak, 1874, 
pag. 244 azt írja a Vitnyédy két levélről: „A ki tehát a Vitnyédy-féle leve
leket igaz eredetüeknek, hiteleseknek tartja, az vagy tudatlanabb még a tudat
lannál is . . .  . vagy pedig hitetlen gonoszságnál fogva bolond stb. E könyv 
9., 11., 12. lapjain oly módon támadja Lipót királyt és a katholikusokat, hogy 
a könyv a kSnyvpiaczról később levonatott. A levelet különben Klesch Dániel 
is igazinak tartja.

*) Lehet úgy is érteni: Lassan kell csak küldené pénzét.
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Klesch nyomban a káptalanban megjelent, hogy a 
kanonokoktól a leghitelesebb újságokat megtudakolja.1) 
Lencsovics György apátkanonok csakugyan megmondta 
neki, hogy Vitnyédy István meghalt, és hogy leveleit 
lefoglalták, mikből baj következik majd azokra, kik 
összeköttetésben álltak vele, mire Klesch azt felelte: 
»én is leveleztem vele s az én leveleim is ott talál
tatnak majd, de nincs semmi rossz bennök, hanem 
csak azt írtam neki, a francziát üdvözöld barátodnak, 
de ha szomszédod, őrizkedjél tőle.«2) Miből látjuk, 
hogy Vitnyédynek Keczerhez írt levele csakugyan az 
érdekeltek kezébe jutott és hogy Klesch felelt is reá.

A következő 1670. esztendőben kitört végre a 
forradalom és Zrínyi volt az első, ki a működés terére 
lépett, ki azonban leghamarább le is veretett. Ott 
fogták el, úgylátszik, Vitnyédit is, ki azonban csak
hamar szerepet cserélt, mert a milyen erélyesnek 
mutatkozott leveleiben, oly gyáván árulta el azután a 
többieket.8) Az udvar fel tudta használni ez embert 
és hogy senki se sejthesse, ki szolgáltatja az utasítá
sokat, hivatalból terjesztették holt hírét, holott őt 
Bécsben tartották, honnan későbben több nemesnek 
életét és birtokát megmentette. Közbenjárása épen 
úgy keresett volt, mint azelőtt ügyvédi működése. 
Ott találjuk őt még 1675-ben. Máriássy Imre ugyanis 
szintén elveszítette birtokait, de Apponyi György nevű 
veje, és még inkább Fodoróczi Péter tályai pálosfőnök 
olyan hatalmasan jártak érte közbe, hogy Volkra Teofil *)

*) Szép. orsz. levélt. H, íasc. 11, nro. 1.
*) Ib. H, fase. 1 nro 8.
’) Eddig Nádasdyt tartották árulónak és Vitnyédyt a hagyomány sze- 

rint meghaltnak és Rácz sok okoskodást koczkáztat e miatt. Itteni okirataink 
mind a két dolognak helytelenségét mutatják. Nádasdy nem volt áruló és 
Vitnyédy még élt akkor.
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kamarai elnök és a királyi ügyész végre engedtek. 
1675-i szeptember 29-én hazajött Bécsből Fodoróczi 
és kijelenté, hogy a birtok meg van mentve s Imre 
kegyelembe fogadtatott a király által. Örömében 
száz forintot adott Fodoróczinak s még száz tallért 
ígért hozzá, mit sz. Márton napjáig letesz a káptalan 
előtt. És valóban november 11 én már Tót Gábor 
nevű megbízottját küldötte a száz tallérral ide. Fodo
róczi nyugtázza a pénzt, de még egy másik nyugtát 
is kiállít, melyben azt vallja, hogy Vitnyédy számára 
is átvett Máriássytól tíz tallért.1)

Vitnyédy tehát életben volt és az udvar közelé
ben, miből azt kell következtetnünk, hogy maga szol
gáltatta ki a chiffirozott levelek kulcsát is, miért is 
Róttál János a Murányban lefoglalt iratok között olyan 
hamar megtudta találni Nádasdy levelét és Lessenyei 
Nagy Ferencz késznek nyilatkozott azt közönséges 
írásba áttenni.2) Vitnyédy levelében a lublói kerület
ről is szólott, hogy Lubomirszkyt figyelmessé tegye 
az urak szándékaira. Ennek következtében ez Tökölyi 
blazsovai lengyel birtokának lefoglalására készült. 
Széchy Mária még 1670-ben előre sejtett ilyesmit és 
Vesselényi Lászlónak megígérte, hogy ha Lubomirszky 
Blazsovát elfoglalná, neki tartózkodása helyéül Murányi 
átengedi.

Erre nemsokára szükség is lett, mert Rákóczy 
Ferencz fegyverkezésének híre április 13-án Szepesbe *)

4) Prot 1685, föl. 293 a: Isten die eadem ab eodem Dno Gabriele 
Tót sub sigillo praefati Generosi Dni Emerici Mari assy pro Dono Vitnyédy 
accepi Talleros Decem. Fr. Petrus Fodoroczi m. p.

*) Lessenyei 1671-i máj. 28 án Pozsonyba van internálva, de 1673-i 
julius 30-án már mint homo regtus szerepel, tehát szabad. (ProL 1667, föl. 
267 a és 413 a.) Széchy Mária Bécsben lett internálva, hol a prímás palo
tájában lakott.



481

jött.1) Huszárjai április 22-én Nagy-Sáros és Eperjes 
körül száguldanak, és nyolczvan királyi katonát, kik 
Csáky Istvánhoz Szathmárra küldettek, Görgey Sándor 
és Ferencz, Bory Miklós és Ondrejkovics Györgygyel 
együtt elfogják és Tályára viszik.* 2) De április 27-én 
már azt is hallották a szepesiek, hogy Zrínyi Péter 
elfogatott, mire a királynak kilenczezernyi serege Tren- 
csénben és Turóczban foglalásokat tett, honnan junius 
4-én Szepességre érkezett.3) Innen tovább Patakot, 
Munkácsot, Szathmárt biztosították s július 27-én 
Kassát vették be, hol Spank au maradt, míg a többiek 
Spork alatt augusztus 8-án megint visszajővén, a Szepes- 
ségben megállapodtak és Lotharingiai Károly Murány- 
nak, Heister pedig Árvának vette útját, hová Tökölyi 
István és Keczer Ambrus menekültek.4) De ott elérte 
őket sorsuk. Monyak, Vilcsek és Bukovinszky felső- 
árvái családok fölkeltek és 700 emberrel a királyi 
sereghez állottak, mely Árva várát bevette s Tökölyit 
meg Keczert is fogságba ejtették volna, ha meg nem 
előzik azt, mint Melczer előadja, ereiket felvágásával.5) 
A gróf november 26 án belehalt sebeibe, Ambrus 
azonban annyira lábra állott, hogy Pozsony felé vihet
ték, de az úton meghalt.

Bársony prépost ez évben nem mozdult a káp
talanból, hanem Rákóczy jövetelét itt akarta bevárni. 
Átalakította a káptalant várdává, a kapukat becsukatta

*) Lőcsei krónika, ad Ann. 1670.
*) Prot. 1667, föl. 235 b.
3) Vezérei voltak: Spork, Lotharingiai Károly, Heister, Spankau stb.
4) Kazy, III, 94. Kuszia várában. Wagner I li, 179 a trencséni Kasza 

(Petróczy Istvánná) várdácskában találja Tökölyit, de Ő nem ott, hanem Árva 
várában volt.

J) Prot. 1675, föl. 138a; 142b; 146b; 149, hol Lipót király neve
zett családoknak birtokot és nemest oklevelet adott azért. (cf. Melczer Jakab, 
stb. pag 52.)

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 31
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és alattvalóiból őrséget szervezett. Hogy a külvilág
gal elhitesse, miszerint sok a katonája, naponta több
ször doboltatott. Mindnyájan, mondja a jezsuita-kéz
irat, a prépost bátorlelkűsége által buzdítva itt marad
tunk és csak az egyházi szereket és drágább dolgokat 
küldtük Lubomirszkyhoz Lublóra.1)

A királyi biztosok: Róttál János, Gubasóczy János 
pécsi püspök, Volkra Teofil és Eszterházy Farkas 
grófok már augusztus 16-án megérkeztek Tepliczre, 
hol a királyi sereg táborozott, onnét pedig Lőcsére 
mentek, hol mint hallottuk, Nádasdynak veszedelmes 
levelét átíratták a káptalannal. Lessenyei esküvel 
bizonyítja, hogy híven írta át, Hunyady pedig szintén 
esküszik, hogy híven másolta le. Az eredetit Róttál 
magával vitte ugyan, de hogy minden eshetőségtől 
megóva legyen, hivatalos átiratát a káptalannál hagyta.

Egyéb sok dolgainak elvégzésével a bizottság 
november 5-én hagyta el a Szepességet, mely nem
sokára a forradalom következményeit is megérezni 
kezdte.

I-ső Judicium delegatum. A király midőn a 
lefoglalt iratokból az összeesküvés minden szálait ös. 
merte, 1671-i február 26-án kelt rendeletével Pozsony
ban külön törvényszéket állított, hogy nem hosszú 
per utján, hanem a tények valódiságának határozott 
megállapítása után, mivel tetten ért felségsértésről 
vagyon szó, ítéletet mondjon a bűnösök felett.8)

Az ilyen kirendelt bíróság nem volt új hazánk 
történetében, nem is a király találmánya, hanem régente * *)

*) Historia Resid. föl. 78, in. A külső birtokokat tönkre tették a ka
tonák. Az iskolák is tanuló nélkül üresen áltak. Nagypénteken (ápril. 4 én) 
a templomban még előadták Krisztus kínszenvedését, hanem aztán elszéledtek.

*) Prot. 1667, föl. 263 b — 265 a.
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gyakorolt dolog. A lengyelek is folyton arról panasz
kodtak, hogy Magyarországban rendes utón igazság
hoz jutni nem lehet. Ha tehát magyar emberrel volt 
dolguk, rendesen külön bíróságot kértek.1) De ugyan
azt tették gyakran hazánk emberei is. így olvassuk 
pl., hogy 1585-ben midőn Laszky Albert Tökölyi Sebes
tyént Késmárk birtokából ki akarta szorítani, ez pana
szával a királyhoz fordult és külön bíróságot kért. Rudolf 
király Prágából április 16-án adott parancsával teljesí
tette Tökölyi kérelmét. és Máriássy Pált kirendelte, 
hogy május 20-án Késmárkon megjelenvén »cum cae- 
teris ibidem in re praesenti per Nos ad Cognitionem 
hujus Negotii delegatis Judicibus Sententiam ferre«, 
vagyis az ezen ügyben kirendelt birákkal együtt 
ítéletet mondjon.8)

A király tehát ezen fontos ügyben, szintén külön 
bíróságot rendeltmely előtt az érdekeltek vagy sze
mélyesen vagy törvényszerinti prókátoruk által megje
lenni tartoztak. Elnökül Róttál János lett kinevezve, 
melléje pedig az ítéletek enyhébbitése tekintetéből 
Szelepcsényi Györgyben egyházi személy is kirendel
tetett. Az ülnökök között katholikusok és protestán
sok voltak.3) E törvényszék mondott tehát ítéletet

*) Prot. 1576, föl. 217 a, b, akkor Máriássy Pál és Felka között folyt 
egy iigy, melyben Macsejovszky János lublói kapitány ügyvédje monda, 
hogy a magyaroknál negyven évig tart a per és a bírák bölcsesége folytán él 
még akkor is, midőn a felek már meghaltak. Kemény, de igaz szó lehetett az.

*) A Máriássy-család levéltára, nro 18 alatt. Ezen érdekes jegyzetet 
Máriássy Ferencz úr szívességének köszönhetem.

Labszánszky János, Extractus brevis et verus, quo candide demon
stratur acatholicorum praedicantium ex Regno Hungáriáé proscriptio et degra
datio facta esse respectu Rebellionis, non autem Religionis, Tyrnaviae, 1721, 
pag. 46, 12, stb. E könyvecske legelőször 1675-ben jelent meg feleletül azon 
röpiratokra, melyek Németországból ide küldettek, s melyekben a pozsonyi 
I-ső és II-ik Judicium delegatura ferde világba helyeztetett.

31* *)
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Zrínyi, Nádasdy, Bonis Ferencz s mások felett. Az 
elhaltak, kik meg nem jelenhettek, Vesselényi, Csáky 
Ferencz, Tökölyi István, Bori Mihály, Dobay András 
(sárosi jegyző) és Vitnyédy, voltak kiket a királyi leirat 
egyenként megemlít.1)

Ez alatt Bársony prépostnak itthon támadt megint 
Klesch Dániel, most olaszii lelkészszel a velbachi ká
polna miatti bája. Klesch ki a Vitnyédivel folytatott 
levelezés tudatában is kereste Lubomirszky herczeg 
pártfogását, oly színben tüntette fel az ügyet, mintha 
a prépost eljárása által a Starosta jogkörébe avatko
zott volna. Irt ugyanis Olaszi város nevében, de tudta 
nélkül folyamodványt Lubomirszkyhóz, melyben el
mondja, »hogy egy bizonyos szomszédos főpap, — ki 
a régibb háborúskodásnak is okozója volt, most meg 
papunkat (az olasziit) üldözi és eltávolítatni kívánja és 
azért pártütéssel is vádolja, miben pedig ártatlan. A 
mi papjaink dézsmájukból részt Lublóra is szállítanak, 
ha mások jönnek, azok azt nem teendik, mert a katho- 
likus klérus nem hogy adna, de telhetetlenül kívánni 
és elvinni szokott«. E folyamodványt követek által 
adatta át Lublón Tvorjanszky várkapitánynak, ki úgy 
látszik kérdőre is vonta Bársonyt, mire az két kano
nokot magyarázatok kérése végett Olasziba küldött.

A biró egybehívta a tanácsot, mely azt felelte, 
hogy ők nem tudják, van-e valami veszekedése lelké
szüknek a püspök úrral, sőt más miatt sem adtak 
folyamodványt, sem nem írtak Lublóra. Elővették 
tehát a levéllel Lublón járt Zsebránszkyt s tudakol
ták tőle, hogy kitől kapta az iratot, ki is azt feleié, 
hogy Klesch pásztortól. Erre két tanácsnokot me
nesztettek Dánielhoz, kik kérdezék tőle, hogy miért

') Vitnyédyre nézve már elmondtuk véleményünket.
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írt a város nevében, ő csak azt felelte, hogy a jegyző 
kérte arra.

Kleschnek ezen eljárása csak ártalmára volt, mert 
Tvorjanszky már január 11-én megnyugtatja Bársonyt, 
azzal, hogy a prédikátor elveszi megérdemlett bünte
tését. A pásztor ezen kudarczot más módon helyre
állítani ügyekezett. Mihály lengyel király ugyanis meg
hagyta, hogy Olasziban a kath isteni tiszteletre is 
adassék valamely helyiség, minthogy a Lubomirszky 
által 1616-ban kijelölt kápolnát a katholikusoktól meg
vonták. E miatt is emelt panaszt Klesch s megint 
vádolta Bársonyt, de a király 1671-i junius 24-én meg
újította előbbi parancsát s 13 ezer aranyforint bün
tetése mellett meghagyta Olaszi, Váralja, Igló, Szepes- 
Szombat, Leibicz, Béla stb. városoknak, jelöljenek ki 
vagy külön házat, vagy minden templomban legalább 
egy oltárt, hol az arra kirendelt podolini piaristarend 
szerzetesei misézhetnek.1)

Ferencz piarista páter október 12-én Olasziba 
jött, hogy egy katholikusnak gyermekét temesse, de 
a templomba be nem eresztetvén, a misének való 
oltárt a plébánia ablakai alatt levő kápolna falánál 
állította fel, hol azt asszonyok megrohanták, földúlták 
és a képeket sárba taposták. A szerzetes Kleschnek 
reá az ablakból kiáltott fenyegetései daczára nem 
tágított, hanem letérdelve imádkozott, mire kövekkel 
s sárral dobálták, míg a higadtabban gondolkozó pol
gárok magok, a csőcseléktől meg nem mentették.2)

*) Prot. 1667, föl. 402 b — 409 a, hol az erre vonatkozó összes okmá
nyok állanak. Az első helyen állóban fordulnak elő ama szavak: »juxta 
primaum Olassiensium Mandatum*.

*) lb. föl. 405 b, 406 a, b: »Daniel K ies. . .  ex fenestris parochiae pro
spiciens acerbam ad Patrem misit ablegationem, ut si non velit ab altari rece· 
dore, mactaretur.*



Az ily dolgok bízhatták Bársonyt egy röpirat kia
dására, melyben azon kérdést veti fel, vájjon köteles-e 
a király Magyarországban megtűrni azon protestánso
kat, kik nem elégedvén meg szabad vallásgyakor
lattal a politikai összeesküvés terére lépnek s mások 
ellenkező vallási nézetét semmi szín alatt nem akar
ják megtűrni.1)

A röpirat írásánál nagyobb és veszedelmesebb 
feladata volt akkor Bársonynak, midőn királyi paran
csok értelmében folyton utazgatnia kellett, hogy majd 
egyik majd másik helyen a régi templomokat a katho- 
likus vallás számára foglalja le. Vitnyédy levelei ugyanis 
már oly hatalmasnak mutatták a protestantismust, 
hogy a király 1670-ben azon gondolattal foglalko
zott, miszerint a városokban, hol hajdanában kolos
torok léteztek, azok templomaiban a katholikus isteni 
tiszteletet helyreállítsa, az azokhoz tartozó birtokokat 
pedig az 1550-i (19. czikk) és 1560-i (1. czikk), valamint 
1648-i (12. czikk) törvényczikkek értelmében katholikus 
iskolák fentartására rendelje. Ilyen értelemben beszélt 
már Róttál gróf a várossal, midőn a fenti évnek emlí
tett idejében Lőcsén tartózkodott.2) És ilyen értelem
ben intézkedett a király az összeesküvők megbüntetése 
alkalmával.

Bársony az 1671-i esztendőben azért legelőször 
Eperjesre, nyomban Bártfára és legutoljára Lőcsére 
ment, hogy mindegyik városban a régi kolostorokat 
vagy jó móddal, vagy mind az arra vonatkozó >In- *)

*) ő  az egyedüli prépost, kiről eddig olvastuk, hogy irodalmilng is mű
ködött volna. Ezen röpirat többnyire az előbb említett Labszánszky-féle könyv
vel egy kötetben feltalálható. Wagner III, 115 említi, hogy 1681-ben feleltek 
ezen röpiratra és hogy e felelet a soproni országgyűlésen is szóba került.

*) Lőcsei krónika ad Ann. 1670.
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structio« ötödik pontja mondja, a királyi ügyész által 
befoglaltassa.1)

Bársony január 10-én és 20-án még házakat ad 
Almáson egyes nemeseknek,8) de márczius 14-én midőn a 
káptalan a liszkai lakosoknak szabadalmait megújítja, 
már azt olvassuk, hogy »migh Püspök Urunk eő Nagy
ságát Isten megh hozza az útról«, akkor hozza majd 
rendbe a káptalan is az új armaiisták ügyeit.3) Vájjon 
maga volt-e Bécsben vagy Pozsonyban nem tudjuk, 
de márczius 3-án kelt a királynak azon rendelete, 
melylyel Bársonynak meghagyatik, hogy Holló Zsig- 
mond, szepes-kamarai tanácsossal egyetemben Eper
jesre menjen, hová két hiteles személyt maga mellé 
vevén, április 13-án csakugyan elindult.4) A királyi In- 
stuctio harmadik pontjából látjuk, hogy a városok az 
illető kolostorok visszaadására már többször felhivat
tak, de hallgatással mellőzték eddig a dolgot, miért 
is most utoljára és véglegesen, minden új halasztás 
kizárásával meghagyatik nekik az ügynek rendbehozása. 
Ok azonban most is három napig tartották a bizott
ságot mindenféle ügyvédi fogással, míg az meg nem 
parancsolta, hogy szavazásra bocsássák a dolgot, mert 
csak ez által lehet megtudni, hogy ki ellenkezik a 
király akaratával. A szavazás a minden fortélyt ren- *)

*) Ezen ötödik pont hangzik: . . Ποηη ad Claustrum illam spectantia
ob rebellionem, tam continua Conventiculorum Legibus Regni, ac iteratis Man
datis nostris vetitorum frequentatione, quam Militum nostrorum Caesareorum 
interemptione . . .  a Civibus illis incursam, statim ipsa via (acti per Fiscum stb.‘

») Prot. 1667, fol. 246 b és 267 b.

») Ib. fol. 259 a.

*) Ib. fol. 308 a — 316 a. A király levele kelt: Vienna die Tertia 
Mensis Martii Anno Dni Millesium sexcentesimo Septnagesimaprimo. Leopol- 
dus m. p. Thomas Pálffy E. Eppus Nitricus m. p. Stephanus Orbán, m. p. — 
A káptalani jelentés feria Secunda Penthecostes azaz: május 18-án.
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dező Gasser György aljegyző s társai ellen döntött, 
miért ápril 15-én minden kényszer nélkül, szabad aka
rattal adták át a kolostort.1)

Eperjesről Bártfára ment a bizottság, hol szinte 
több napig tanácskozott, mig csak szavazás nem ren
deltetett el, mely a tanács ellen döntött. Ennek foly
tán Szegedy Lénárt (Ferencz) nyomban felavatta a 
templomot s Bársony mondotta benne százharmincz- 
három év után az első katholikus misét.

Végül Lőcsére jött a bizottság, hol ápril 27-étől 
május 5-ig tartózkodott, most a hajdani kolostort épen 
nem akarták átadni és a kulcsokat sem szolgáltat
ták ki, de ezzel nem törődtek a biztosok, hanem 
a templomot és kolostort lakatossal kinyittatván mind- 
akettőt plenitudine Regii Dominii Terrestris elfoglal
ták. Bársony felavatta a templomot és katholikus misét 
mondott benne, mire Nedeczky Ferencz szepeshelyi 
jezsuita-főnök tót, Kész Kristóf tábori lelkész pedig 
német szónoklatot tartott. így Ion május 5-én Lőcsén 
is első katholikus isteni tisztelet tartva. A templom 
kezelését Szolcsány Márton kanonokra bízták, ki julius 
2-án már a lőcsei Mária-hegyre is az első katholikus 
körmenetet kivezette.

A reformáczió és a forradalmi sereg a Sze- 
pességen. Vitnyédy levelei a Vesselényi forradalmat 
az által mutatták veszedelmesnek, hogy a vallási szen
vedélyeket felhasználni ügyekezett. Lipót király ennek 
következtében a régi vallás visszaállítására törekedett. 
Kezdé a kolostorok lefoglalásán, folytatta nemsokára 
a plébániai templomok reformálásával, minek folytán *)

*) Temetőhelyet stb. is adtak. Az isteni tisztelet a sebesi sz. ferencz* 
rendi szerzetesekre bízatott.
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az új vallású lelkészek a dézsma élvezetéből kiszorul
ván, saját híveik áldozatkészségére lettek utalva.1)

A Szepességen különben legelsőnek nem Bár
sony prépost, hanem a főispán kezdett a plébániai 
templomok foglalásához, kinek bizottsága már junius 
14-én Csütörtökhelyen megjelent, hogy az ottani tem
plomot a szerzeteseknek adja át. A jelen volt senior 
és világi megbízottja kifogást emeltek ugyan az eljárás 
ellen, de eredmény nélkül, mert a gróf titkára állító
lag súgva mondta a megbízottnak, hogy hagyják azt 
abba, mivel a gróf régen megígérte valakinek, hogy 
a templomot lefoglalja.

A préposttal julius 9-én találkozunk Hunfalván, 
hol templomlátogatást akart végezni, mely azonban 
nem sikerült, mert a prédikátor meghuzatta a vész
harangot, mire a nép kaszákkal, botokkal és csépha- 
darókkal felfegyverkezve Bársonynak útját állta, miért 
is tovább kellett mennie

Julius 16-án Krempachon és Új-Bélán tűnik fel 
megint, hol gradeczi Horváth Boldizsárral találkozott. 
Az ottani ügy régóta húzódott már, mivel Boldizsár 
a katholikus ember által emelt kápolnát is lefoglalta és 
semmi áron nem volt rábírható, hogy katholikus papot 
vagy tanítót tűrjön, holott a községek lakosai mind 
katholikusok voltak. Boldizsár most is ellen állt, de 
Bársony a kápolnát lefoglalta. Az egész idő alatt a 
jobbágyok egyike sem mert eljönni, mivel Boldizsár 
ütlegeket ígért nekik, de az ügynek még későbben is 
folytatása lett; a következő évben ugyanis hire járt,

*) A reformáczib szót azért tartottuk meg, mivel a Goltz·féle kéziratok
ban is előfordul. így olvassuk pl. Goltz, XIII. opp. föl. 247: ,  Hos publicos 
Motus Ecclesiae quoque periculosissimos fuisse, tentata bine inde Reformatio 
(maga a senior írja e szót nagybetűkkel!) testis est.*



490

hogy Petrőczy István negyvenezernyi sereggel köze
ledik, akkor Márk, Boldizsárnak öcscse újra lefoglalta 
a kápolnát és az oltári szentséget tartóstul együtt az 
utczára dobatta. Míg a földes úr ott volt, a parasz
tok nem mertek közeledni, de estefelé mikor elment» 
égő gyergyákat állított oda nehány ember és őrizte 
azt. De kilencz óra felé olyan rengeteg zivatar és 
eső jött, hogy a község ítélet napjának hitte. Remegve 
kitartottak éjfélig s akkor feltűnt nekünk, vallják a 
tanuk, »hogy a gyertya az egész zivatar alatt nem 
aludott el, hanem tovább égett«. Reggel szereztek a 
szomszédközségből papot, ki a szentségtartót Kristóf! 
Ádám nevű jobbágy házába helyezte el.

Harmincz tanú vallomása írja le a gradecziek 
kegyetlen eljárását és különösen azt, hogy mikép húz
ták fel a kilenczven éves Podlipni János nevű gazdát 
és kínozták azért, hogy a titkon a faluba járó katho- 
likus papnak szállást adott, elmondják azt is, hogy más 
jobbágyokat a batizfalvi kastély börtönébe vittek és 
hogy a hires Pyka onnan ment Árvába, hol a fölke
lést rendeznie kellett.1)

Bársony prépost ez esztendőben bevezeti a jezsui
tákat a lőcsei kolostorba, hol nemsokára a templom 
boltozatának egyik részét megújították és a máig is 
fennálló gymnasiumot építették,2) és a szepeshelyi isko
lát is rövid idő múlva Lőcsére helyezték át, minek 
következtében a szepeshelyi residentia egyszerű missió- 
háznak lett nyilvánítva. A prépost és káptalana zo
kon vették ezen intézkedést, és azon ügyekeztek, *)

*) Szép. orsz. levélt. Serin. I, fasc. 1, nro. 17. E Pyka három külön· 
böző keresztnévvel fordul elő, mint János lett elitélve és halt meg a bitófán. 
A másik két nevén már említettük.

*) Historia Resid föl. 83 és Lőcsei krónika ad An. 1672. jul. 28-án. 
(cf. Prot. 1667, föl. 351 b.)
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hogy Szepeshelyen is folytassák a tanítást, mit végre a 
rend kormányánál kivinniök is sikerült. Találunk a 
következő években itt is évenként 60—70 tanulót, 
kik épen úgy nyertek oktatást, mint a lőcsei gymná- 
siumban.1) Augusztus 12-én és szeptember 17-én me
gint Lőcsén találjuk a prépostot, ki ott egyházlátoga
tást végezni szándékozott, de mind kétszer vissza lett 
utasítva.2) Közben szeptember 14-én Káposztafalván 
jelent meg, hol azonban szintén rosszul járt. A pász
tor ugyanis azt mondja, hogy a lelkiismerete tiltja, 
hogy az egyházlátogatást megengedje és Bársony me
gint azt feleli, hogy lelkiismerete és hivatalos esküje 
parancsolja neki az egyházlátogatást mindazon tem
plomokban, melyekről a székpénzt a prépostnak fize
tik a lelkészek, mire a templom felé vette útját, de 
a lelkész biztatgatta az összegyűlt asszonyokat, kik 
erre a temető bejáratát Bársony elől elzárták. A 
prépost visszalépett, de október 5-én a grófnak em
berei elfoglalták a templomot, mire a katholikus isteni 
tisztelet helyre lett abban állítva. November 25-én 
összejövének a XXIV. lelkészek Szepes-Szombatban, 
hol a káposztafalvi nagyon panaszkodott és arra kérte 
őket, hogy a székpénzt tagadják meg a préposttól, 
de lelkész társai ellene nyilatkoztak és azt a neveze
tes határozatot hozták, hogy si jus Decimarum et 
Praetensionem Officii perdere et Violentiam approbare 
nolint, Censum omnino deponan, minek következtében 
a székpénzt november 30-án csakugyan letették, sőt 
még ajándékkal is készültek kedveskedni, mit azonban 
nem tehettek mivel a prépost nem volt a káptalanban.8) *)

*) Ib. föl. 91, hol 1675-ben husvétkor az első. sz. sírt állították fel, 
mely utóbbi szokás lassaként az egész egyházmegyében elterjedett.

a) Prot. 1667, föl. 279 a és 316 b — 318 b.
») Goltz, XXIV. Regal, föl. 666.
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A következő (1672.) év elején sok helyen állí
totta Bársony helyre a katholikus isteni tiszteletet, míg 
csak márczius 9-én Bécsnek nem vette útját.1)

Ezen az úton elérte őt a templomfoglalásérti 
bosszú Nem hiába dicsérte volt Vitnyédy a turolukai 
nép kitűnő fegyverkezését (In tractu Turalukai, Mi
nister egregium peditatum parat, mondja), mert Bársony
nak alkalma volt azt tapasztalni. A prépost május 
havában még Pozsonyban tartózkodik gróf Czobor 
Imre házában, de julius 21-én már azon hír jön a 
Szepességre, hogy Turolukán agyonverték.2) 0  ugyanis 
János nevű testvérével (a királyi ítélőmesterrel) s né
hány szolgájával Nagyszombatból Miavának tartott, 
hogy onnan tovább Trencsénbe juthasson. Miaván ál
lítólag el akarta foglalni a templomot, de még a 
községet sem érhette el, mert a közeli Turoluka népe 
julius 14-én elállta útját s fejszékkel neki támadott az 
egész utazó társaságnak.

János lovaghoz illő bátorsággal elébe állt a tá
madóknak s bátyját védte. A túlnyomó ellenség azon
ban nemsokára leverte a hős védelmezőt és kioltotta 
életét. Aztán Györgyre vetvén magukat, azt is földre- 
verték s addig ütlegelték, mig holtnak nem látszott, 
mire az egyik támadó György fejére mérte az utolsó 
csapást, a másik pedig keresztüllőte. Hogy ki ker
gette széjjel a támadókat s ki szedte fel a prépostot, 
nem mondják az okmányok, hanem csak azt, hogy 
György felépült s deczember 9-én, mint ép ember, 
Lengyelországon keresztül a Szepességbe visszatért.8) *)

*) Lőcsei krónika, ad. An. 1672, január 18. stb.
*) Prot. 1667, föl. 377 b.
*) Wagner III, 115 és 116, hol még a pápának Györgyhöz adott 

vigasztaló levele is áll. (A prépost tulajdonképen Holicsra készült akkor, 
midőn megtámadták.)
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Míg Bársony távol volt, Petrőczy István serege a 
Szepességen tartózkodott. Miután híre járt, hogy 
annyi ezer emberrel közeledik, Spankaunak ezrede 
(2500 ember) Kassáról Lőcsének erős falai mögé vonta 
meg magát, honnan Cobb királyi fővezért levélben 
értesítette a dolgok állásáról. Eperjes már szeptember 
30-án megadta magát, mire Petrőczy emberei a közel- 
levő községekre vetették magukat és Nagy-Sárosban 
a katholikus papot meggyilkolták, a többiben pedig az 
orgonákat szétbontották, a szobrokat lefejezték, az 
oltárokat szétvetették és az úgynevezett 
a felkelő seregnek legjobb katonáit, a katholikus em
berek kifosztására vezették.1) Nemsokára már a ki
fosztással sem elégedtek meg, hanem a katholikusokat 
mindjobban kínozták, de a talpasok is megvetéssel 
utasították vissza, midőn Csontos István pl. azt mondta 
nekik, hogy egytől-egyig vágjátok le a pápisták fejét 
és azt felelik reá: »Nem elég az nektek, hogy kifosz
tottuk őket? Ha tetszik, magatok fejezzétek le, mi 
bizony ilyet nem teszünk!« A felkelők némelyike 
miseruhába öltözött s abban gúnyolta a katholikus 
szertartásokat, min a jobb érzelműek mind megbot- 
ránkoztak.2)

E fegyelmezetlen csapat aztán a Szepességre vetette 
magát, hol legelőször Hotkóczot gyújtották fel, aztán 
pedig két részre oszlottak. Az egyik Farkas László 
alvezér alatt a velbachi halastavak mellett, a második 
Petrőczy alatt a lőcsei réteken (október 3.) ütötte fel *)

') A talpasok, mint ebből látjuk, nem tűntek fel legelőször II. Rákóczy 
Ferencz seregében, hanem már 1672-ben.

*) Szép. orsz. levélt. Serin H., fasc, 3, uro 3, 141 tanú vallomása írja 
le az összes történeteket; a nagysárosi pap meggyilkolását a 107. tanú beszéli 
el, ki hozzáteszi, hogy Feles Mátyás nevű felkelő vette magára az egyházi 
ruhákat slb.
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táborát, honnan Lőcsére leveleket menesztvén, Zeldner 
Gáspár városi jegyző segélyével a várost hatalmukba 
keríteni remélték.1) Gáspár csakugyan feleletet is kül
dött Farkasnak, melyben ama helyet is megjelöli, hol 
a városba legkönnyebben juthatnak, de a parancsnok 
ébersége, a polgárok vigyázata és Cobb közeledte 
meghiúsították a tervet.2) PetrŐczy táborában meg
fordult Tökölyi Zsigmond, ki Schiavnikról ágyúkat is 
adott és más urak is.

Míg az urak a táborban mulattak, a felkelők 
pedig rablással és gyújtogatással foglalkoztak, addig 
Cobb kilenczezernyi serege lassanként közelebb hala
dott a Vág völgyén felfelé és október 8-án már Liptó- 
Szt.-Miklósról értesíti Diepenthal lőcsei parancsnokot, 
hogy pár nap múlva a Szepességen lesz. A levél 
tartalmát a lőcsei parancsnoknál ebédelő Görgey János 
tudta meg, ki fiát nyomban a táborba küldötte, hol 
nem is akarták elhinni, hogy annyi ember jöhetne 
Cobbal, sőt Szentmiklósy György, Tökölyi Zsigmond 
mindenható jpszágkormányzója nevetett az üzeneten, 
mondván: nem kell hinni hogy annyi német jöhetne, 
mert hol a pokolból szedték volna őket.

Petrőczy azonban vigyázóbb volt, miért is Zavor 
László uj szolgabirót (a régit letette), Kasztor Pált s 
másokat Batizfalva felé küldötte, hogy az ottani paraszt
ság segélyével a Hochwald mellett állják el Cobbnak 
útját, mi azonban nem sikerült, mert október 17-én 
délután 4 órakor Cobb már Görgő mellett ütötte fel

') lb. Serin. L., fasc, nro 14, hol Szügyi Pál rendkívül érdekes val* *) 
lomása olvasható, mely napról-napra előadja a történt dolgokat.

*) Farkas azt mondja e levélről: „Rem bonam scribit mihi Leutschoviá 
unus meus confidens, quod brevi habebimus Leutschoviam . . .  et locum etiam 
mihi in literis significat, unde illam possimus oppugnare.* E jegyzőt a város 
későbben elmozdította hivatalából.
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táborát. A felkelők nagy része már előbb szétfutott, 
a megmaradottakkal pedig még éjfélkor Alsó-Szálok- 
nak s Eperjesnek vonult vissza Petrőczy. Október 
20-án elindult Cobb is, ki végre 26-án Györke (Abauj) 
mellett csatára kényszerítette a felkelőket. Petrőczy 
emberei szétfutottak, a talpasok nagy része pedig 
elhullott.

Petrőczy s társainak ezen támadása legtöbbet 
ártott az új vallású lelkészeknek, kik a támadókhoz 
csatlakoztak. A sárosi tanúvallomások szerint ezen 
támadás a pápisták ellen is volt intézve, mert az 
eperjesi Czimmermann Zsigmond azt veti pl. szemére 
a kath. nemeseknek, hogy ?>ki akartátok — mondja — 
kergetni az eretnekséget, de most ez kerget ki ben
neteket.«1) És Quirini Jakab prédikátor a nagysárosi 
plébánosnak termését egyszerűen lefoglalta. A Szepes- 
ségen különösen Klesch Dániel szereplése tűnik fel, 
ki szintén nagy barátságban élt Farkas Lászlóval, 
ő  jelölte ki a tábor helyét és ő fordította László 
figyelmét az olaszii pápistákra, kiket csakugyan ki
fosztottak a felkelők. Midőn Szügyi Pál, kluknói tiszt
tartót elfogták s halálra ítélték, hozzája ment (októ
ber 6.) Klesch és arra ügyekezett őt bírni, hogy gyón- 
jék meg Kleschnek, mivel meg kell halnia és gondolja 
meg, hogy egész Magyarországban csak az egy kál
vinista hit megmarad, ama mázos (stibiata illa fides) 
pápista hit pedig megszűnik. Mikor aztán Pálnak 
felesége Farkas előtt férje életéért könyörgött és a 
jelenlévő Kleschnek, mint papi személynek, közben
járását is kérte, ez megígérte ugyan azt, hanem csak 
azon föltétel alatt, hogyha Szügyi lutheránus vagy 
kálvinista leszen. Ha most a szepesi tanúkereset

‘) E Czimmermann később Carafa Ítélőszéke elé került.
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vallomásait és a felkelők azon gyakorta hangoztatott 
szólamát, hogy még e télen lábánál fogva húzzák 
majd ki Bécsből a császárt,1) hozzáveszszük, világos 
lesz, hogy a király csak jogával vélhetett élni, midőn 
az eddig bántatlan lelkészeket is törvényszék elé vitte.

II. Judicium delegatum. Kirendelt tehát Po
zsonyba másodszor is bírákat, hogy azok most már 
nem a nemesek, hanem inkább a prédikátorok ellen 
járjanak el. Szelepcsényi György, a kirendelt törvény
szék elnöke, 1674-i január 16-án adja ki az idézési 
parancsot, mely márczius 5-ére rendeli az új vallású 
lelkészeket Pozsonyba. A királyi és a káptalan em
bere ennek következtében hamvazó szerdától (feb
ruár 7.) fogva kezdik bejárni a szepesi városokat, hogy 
azoknak lelkészeit, valamint az ott tartózkodó idegen 
helyű prédikátorokat megidézzék.2) Névszerint ötven
négy részint szepesi, részint pedig sárosi lelkészt talál
tak fel, kik közül Klesch Dánielre február 12-én került 
a sor. Ez azonban már nem volt Olasziban, mivel a 
királyi sereg magával vitte volt Kassára, hol börtönbe 
tétetett.* * * * * 8)

Mielőtt azonban a törvényszék megalakult volna, 
tanúkeresetek folytak az egész országban és csak azok

·) így mondja pl, Tarnóczy Ferencz, hogy hac ipsa hyeme per pedes
extrahetur Caesar Vienna et tunc adhuc tantum sola fides calvinistica erit.
Itt tehát a katholikus vallás és király elleni gyűlölet hozatott összeköttetésbe.

>) Szép. orsz. levélt. Serin. II., fasc. 11, nro 1 (2. oldal). Helyünk
szűke miatt csak érinteni lehet e dolgokat.

8) 1b. a 42-dik helyen: , Dániel Klesch . . . iám in Aresto . . . Cas- 
soviae.* ő volt az egyedüli szepesi lelkész, kit elitéltek, még pedig mint tudjuk 
sem halálra, sem pedig gályarabságra, hanem csak számkivetésre. Klesch 
Dániel Németországból egyéb iratok között jövendöléseket is küldözgetett 
szét, közülük egyet, melyben megjósolja, hogy 1700-ban lesz az utolsó ítélet 
(Melczer Jakab, stb. 29. lap). Önnönmagát pedig a titkos jövendölések 
(Apoc. 14, 9) azon angyalának tartotta, ki a babyloniai bestia imádása ellen 
kikel. (Feljebb említettük már Lipót elleni röpiratait.)



497

befejezése után lettek a lelkészek megidézve. A tanú
keresetek szolgáltathatták a királyi ügyésznek (Mayláth 
Miklósnak) a perbe fogathatás anyagát. A szepesi káp
talanhoz 1673-i márczius 1-én adta a király ama nyílt 
parancsot, mély a tanúvallomások felvételét elrendelé. 
Az abban foglalt tíz deutrum (kérdező pont) meg
mondja, hogy milyen czímen lettek megidézve. Az 
első azt kérdezi pl, hogy Vitnyédyvel folytattak-e 
levelezést; a harmadik, vájjon nyíltan ügyekeztek-e 
elidegeníteni a népet az országos békétől, nevezték e 
a katholikusokat bálványimádóknak s olyanoknak, kik 
megérdemlik, hogy kiirtassanak. A negyedik arról tu
dakozódik, vájjon vertek-e katholikus papot, megsebesí
tettek vagy agyonütötték azok valamelyikét. Az ötö
dikben kérdik, vájjon szolgáltattak-e a most is zajongó 
forradalmi csapatoknak élelmezést, fuvart stb. A he
tedikben azt tudakolják, vájjon tanácsolták-e a nép
nek, hogy inkább a töröknek fizessenek adót, semhogy 
a királynak engedelmeskedjenek.

Az itteni levéltárban eddig csak egy okmányt 
sikerült megtalálnunk, melyben a fenti pontokra sze
dett tanúvallomások előfordulnak. Tizenkét tanút hall
gattak ki. Szavaikból következőt igtatunk ide. A 
második tanú (ad pl. 7.) elmondja egy prédikátornak szó
noklatából: »Auditores mei, flabit iám melior ventus 
stb. azaz: jobb szellő kezd fújni; előnyösebb reánk 
nézve, ha vagyonúnkat elveszítjük, vagy a törököknek 
odaadjuk, semhogy lelkünket a pápistaság által az 
ördögnek feláldozzuk.« A harmadik tanú (ad 2.) el
mondja, hogy >prédikátoraink azt tanácsolják nekünk, 
hogy naponta imádkozni kellene, hogy az Isten a 
törököt meg a katholikus pápistákat irtsa ki, mivel 
akkor számunkra minden kitelhető jó bekövetkeznék, «

Szép. Tört. T ire . mill, kiadv. IV. köt. 32
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Ugyanaz előadja tovább, hogy a tótfalvi lelkész olyan 
prédikácziót mondott, melyben a szentek, a boldog- 
ságos Szűz, a pápa, meg a királyi felség ellen a leg
hevesebb kifakadások találtatnak.1) A tizedik tanú 
(ad. 5.) sok egyéb között azt is vallja, hogy két 
megnevezett lelkész azt mondotta: »Praestat dare 
tributum Tureis c, mert ezek nem fognak minket val
lásunk gyakorlatában háborgatni, mint a katholiku- 
sok teszik.

A tanúvallomásból kitűnik, hogy a prédikátorok 
a forradalomról tudtak, azzal összeköttetésben állottak, 
de a szepesiek nagyobb bűntényre nem vetemedtek, ha
nem csak azt fájlalták, hogy a katholikus templomok
ból s plébániákból kiszorultak és így a nagy jövedelmet 
is elveszítették. A pozsonyi törvényszék azért az egy 
Kleschen kívül nem is talált közöttök gályarabságra 
elitélhetőt.8) Sőt legnagyobb részök nem is jelent 
meg Pozsonyban, miért is néhányan közülök in con
tumaciam számkivetésre Ítéltettek, kik harmincz nap 
alatt Magyarhon- és Ausztriából távozni tartoztak. 
A kik pedig itthon maradtak, térítvényt írtak alá, 
melyben arra kötelezik magukat, hogy a jövőben sem 
lelkészt, sem tanítói állomást nem foglalnak el, sem

]) Hozzáteszi, hogy e prédikácziót átadta Berzeviczy András kanonoknak. 
E szónoklatot eddig nem találhattuk meg, miért is a tanú szavait nem lehetett 
ellenőriznünk.

a) A lőcsei krónika (ad An. 1675-i márczius hava) szerint az egész 
országból 19 kálvinista és 11 lutheránus lelkész került a gályákra, honnan 
néhány esztendő után visszajöttek. Rácz fenidézett könyvében nagy zavar 
uralkodik a lelkészek száma és illetősége felett. Nem ismeri a községeket és 
azért szaporítja a személyeket, így olvassuk pl. a 181. szám (65. lap) alatt: 
Gajtner Menyhért tvarosnai és nyomban 182 alatt: Gentner Menyhért durandi 
(Tvarozsna-Dnrand), vagy: Czapkó Mihály , Elexeny János
Farneliczi Mátyás richwaldi (43, 55, 57 alatt), holott sárosi Richwald van 
egy és stepeH is egy, A nevek is nagyon el vannak torzítva.
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pedig· a király, vagy az ország békéje ellen nem 
törnek.1)

Míg ezek történtek, Bársony több helyen állította 
vissza a katholikus isteni tiszteletet. Késmárkon 1673-i 
augusztus 22-én nagy népcsődületet rendeztek ellene, 
sőt a hóhér felesége a pálossal kiállt a többi asszo
nyok közé, hogy a plébániai templomot megvédje, de 
deczember 28-án már a pálosok átveszik a templomot 
és a nép lelki gondozását.2) Lőcse 1674-i márczius 
21-én Pozsonyban egyezkedett a királyi ügyészszel és 
a plébániai templom átadását Ígérte, de midőn április 
7-én a királyi bizottság az átvételre megjelent, a lakos
ság föltámadt és Volkra gróf hatalommal fenyegetni 
volt kénytelen, mire sok huza-vona után végre április 
12-én a templomot és plébániát átadták. Ugyanazon 
évben az összes XIII városban vették el a régi temp
lomokat, hová plébánosoknak hol világi, hol szerzetes 
papokat hoztak. Legérdekesebb e tekintetben a bélai 
plébánia, mivel azt 1674-i julius 16-án Lubomirszky 
Varsóban adott rendeletével a podolini piarista-kolos
tornak adta, mely két papot tartozott ott tartani.3)

A katholikus isteni tisztelet az 1674-i esztendőben 
tehát a Szepességen vissza volt állítva, és a XIII város
ban való visszaállításon közreműködött Lubomirszky 
is, ki azonban sajnálta a prédikátorok által szolgál
tatott collenda elmaradását, miért is panaszokkal ostro

*) Az itteni levéltárban (Szép. országos Serin. H., fasc 11, nro 6.) 
azon térítvénynek eredetije megtalálható, melyet Labsánszky könyvében (Extrac
tus stb.) olvasunk. Kelt 1673 i október 31-én. Aláírva: M. Michael Institoris 
és Martinus Kryian, mind a kettő sárosi. Szepesi aláírású térítvény nem 
létezik.

*) Prot. 1667, föl. 409 a és föl. 414 a. A pálos-szerzetesek egészen 
1L Józsefig kezelték a plébániát, ki rendjöket hazánkban feloszlatta.

3) E viszony 1849-ig tartott és véglegesen csak 1894ben rendeztetett.
32* *
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molta Bársonyt. A prépost tehát papságát is arra 
bírta, hogy a lengyelnek ezentúl ők is adják meg a 
koledát és biztosította a herczeget, hogy a XIII város 
plébánosai minden évben szolgáltatják azt a lublói 
várba.

Bársony 1675-i deczember 13-án a király által 
egri püspöknek neveztetett ki, és odatávozott, de a 
Szepességről úgylátszik nem tudott megfeledkezni és
1678- i január 22-e körül betegen jön megint ide, hogy 
megrongált egészségét helyreállítsa. Az óhajtott javu
lás helyett a halált találta itt, mely néhány nappal 
reá az élők sorából kiragadta. Testét Horváth György 
egri püspökhelynök Kassára vitette, tárgyait azonban 
lefoglalta a káptalan és csak akkor adta ki a két 
végrendeleti megbízottnak, midőn azok április 2-án a 
meghaltnak adósságai fejében 400 aranyat (és 4 frt 
20 den.) lefizettek a káptalan előtt. A káptalan ez
által pénzéhez jutott, de a székesegyházi káplán még
1679- i márczius 1-én is arról panaszkodik, hogy az 
1675. évre való fizetését, Bársonytól még most sem 
kapta meg.

Iskola, közművelődés, közerkölcs. Előadásunk 
tárgyát képező ez időszak minden eredménye — mint 
bőven láthattuk — szinte legfőkép a vallási kérdések 
által volt befolyásolva olyannyira, hogy még a politikai 
mozgalmak és forradalmak is, ezen, e korban mindig 
szenvedélyesen nyilatkozó rúgok hatása alatt állottak. 
Kölcsönös türelmet hit dolgában e kor emberei nem 
nagyon gyakoroltak, de nem is becsülték azt, sőt ha 
kivételesen előfordult, hajlandók voltak azt bűnös 
közönynek tekinteni. Rendszerint csak a katholikus 
egyház vádoltatik intolerentiával, de kevés igazsággal, 
mert a prédikátorok részén is szenvedéllyel, gyűlöl



501

ködéssel és üldözéssel találkozunk, ha ugyanis mód
jukban volt azt tehetni. Mert az egyik párt — ha 
csak részleges győzelme is — rendszerint a másiknak 
elnyomásával járt. A szellemeket mozgató mély szen
vedélyeknek úgy kitörése, mint az erre következő 
visszahatás is, könnyen szült erőszakot, melyet a tör
ténelem és utókor nyugodtabb méltatásában elitéit.

A káptalan és emberei — »hiteles hely« voltából 
folyólag — úgy protestánsok, mint katolikusokkal 
érintkezvén, mindkét pártbeliekkel most is többnyire 
jó lábon állottak. De rendeltetésének egy más iránya, 
a közoktatási ügy fejlesztése — nem tagadhatni — 
e korban szomorú módon pangott, sőt hanyatlott 
A káptalani iskola ugyan fennállott, de tanítója - 
nek neveztetik, mi azt jelenti, hogy: katona, tehát 
hivatására alig alkalmas ember volt. Más katholikus 
iskola a prépostság területén pedig igen kis számmal 
volt található. De a protestánsok által állítottak is, 
rövid virágzás után hanyatlani kezdtek, legfőkép az 
1645. évi pestis után, a midőn még prédikátorokat is 
alig szerezhettek a hívők. Akkorára esik a jezsuiták 
megjelenése Szepesben, kik lángbuzgalmukkal és új 
tanrendszerükkel bámulatos eredményeket értek el. 
Majdnem egyidejűleg honosította meg Podolinban 
Lubomirszky herczeg a piarista-rendet és Vitnyédy 
fáradozása létesítette viszont az eperjesi protestáns 
nagy iskolát, mely intézetek mind elevenebb szellemi 
életet szültek, mi abból is látható, hogy nem csak a 
jezsuita-rendbe lépő előkelő ifjak áldozták ily czélokra 
nagy vagyonukat, hanem világiak is tettek iskolai 
és egyéb közművelődési alapítványokat. így létesült 
Szepeshelyen a papnövelde és 1647-ben a katholikus 
visszahatás kezdetével a felebaráti szeretet is inkább



nyilvánult megint ispotályok és szegényházak felállítá
sában, mint az például Podolinban, Meczenzéfen stb. 
történt

Hogy Szepesnek lakói ez időben nem örvendtek 
különös közbiztonságnak, mutatják azt a vármegye és 
városok levéltárai, melyeknek bűnvádi periratai telvék 
temérdek rablási, gyilkossági és egyéb ocsmány bűn
tények tárgyalásaival, mi a közerkölcsre szomorú ugyan, 
de hű világot vet és az e korszak végével csökkenő 
ily perek számából ismét némi javulásra is következ
tethetünk.

Hogy e zavaros időkben az ipar és kereskedelem 
sem lehetett virágzó, az e körülmények természetes 
következménye. De annak daczára mégis fellendült 
megint a bányaipar, miben a Csákyaknak is volt némi 
részök, mint kiknek birtokai részben a bányavárosokra 
is kiterjedtek. Még többet tett e tekintetben az ide 
származott Joanelli András, kinek nem egy bányaművé 
és építménye a jelen időkig fennmaradt. A kézmű
ipar sem pangott egészen, mert ez időből való nem 
egy itt készült műtárgy, úgymint kehely, szentségtartó, 
szék, vagy egyéb maradt templomaikban, úri és polgári 
házakban drága ereklye gyanánt reánk és a podolini 
Szakolczay nevű festőnek fennmaradt képei arról tanús
kodnak, hogy a művészet sem veszett ki egészen.

A postaügy országossá való tétele nálunk szinte 
ez időszakba esik. 1666-ban neveztetett ki ugyanis 
Holló Zsigmond a király által főpostamesternek (Sup
remus postarum magister), a ki nemcsak a levélforgalom 
közvetítését, hanem postai előfogatok használhatását 
is rendezte és ily előfogatokat vesz Vesselényi nádor 
is, gyakori utazgatásai alkalmával igénybe.

Ez időszak — mely háborúk és belvillongásokkal
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kezdődött s békés mindvégig nem volt — sok későbbi 
változások daczára, nagyjában mégis szülője lett azon 
állapotoknak, melyek 1848-ig tartottak. A társadalom 
rétegezése, a főrendnek a köznemestől való szigorúbb 
különválása, a rideg czéhrendszer, a polgárok elzár- 
kózottsága nagyrészt ez időben kezdtek oly irányban 
fejlődni, mint a milyenben azokat az 1848-iki év találta. 
Hogy mellékesen egy nemzeti gyöngénkről is szóljak, 
fölemlíthetem, hogy az ez időben sűrűn grófi rangra 
emelt urak az »Illustrissimus« czímre tartanak igényt, 
mely azelőtt a herczegeké volt, a báró »Magnificus« 
lett, ami azelőtt a gróf volt, az »Excellentissimus« 
pedig, a melylyel azelőtt csak az egyetemi tudorok 
éltek, most a legfőbb méltóságokra szállt. A köznemes 
pedig a ki azelőtt »Nobilis«, »Generosus«, »Agilis« 
volt, most kezd »Spectabüis«-nak czímeztetni, mely 
czím azelőtt a »Magnificus« mellett a grófnak és 
bárónak adatott.

E kisebb-nagyobb társadalmi újítások és változá
sok is állandók maradtak, de mélyebbre ható követ
kezményekkel volt a jövő korszakra eső teljes győ
zelem a török felett, melynek érvényesülését feltart
hatta ugyan rövid időre a Tökölyi- és Rákóczy-féle 
mozgalom, de nem akadályozhatta meg a jövő szá
zadban hosszabb időre elért közügyeinknek némi con- 
solidátióját.
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III.

A vallási visszahatástól a püspökség felállításáig.

V. IDŐSZAK.

Az okmány hamisítások és birtokperek kora. (1 6 7 4 —1 7 7 6 .)

Lutséoszky prépost. — Keresztkápolna. — Pestis bubonum. — Sebestény pré
post. — Széküresedés. — A szepesi vár ostromlása. — Balogh prépost. —  
Eperjesi vértörvényszék. —  Mattyasovszky László prépost. — Lócsei Collegium.
— Sígray prépost. — A schiavniki apátság. — A görög-kath. papok szabadal
mai. — Brener Antal ellenprépost. — Lechniczi kolostor. — Sz. József test- 
vérülete. — Váraljai irgalmas kolostor. — Pongrácz Imre prépost. —  Pelcz 
János prépost. — Káptalani torony és óra. — A nagy szentségtartó. — Bar- 
kóczy Ferencz prépost. — Máriássy Sándor prépost. — Hamisított okmányok.
— Zbiskó József prépost. — Uj bányák. — Sz. János-kápolna. — A jezsuita

rend eltöröltetése. — Püspökség.

Luzsénszky prépost. Már Bársony alatt meg
szűnt azon fonák viszony, mely a XVI. század máso
dik felétől kezdve 1674-ig a lelkészkedő papság és a 
prépost között fenáliott. A prépost a régi valláshoz 
tartozott ugyanis, a papság pedig az újnak hódolt, 
holott szokás szerint egymáshoz tartozóknak tekintet
ték egymást. György véget vetett ennek. Elfoglalta 
a régi kath. templomokat, és azokban nem törődvén 
a reája irányuló gyűlölettel sokszor élete veszélyezte
tésével helyreállította a kath. isteni tiszteletet. Az 
új vallási lelkészek nem fizették többé a székpénzt; 
és evvel megszabadúltak azon külső nyűgtől is, mely 
eddig a préposthoz kötötte őket és mely miatt annyi
szor kétszínű szerepet játszani kényszerültek.

Hogy miképen végezték saját híveik által fentar- 
tott imaházaikban az isteni tiszteletet, avval a prépost 
nem törődött ezentúl. Megszűnt egyszersmind a pré-
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post egyházlátogatása t mit eddig oly zokon vettek,
s mely miatt annyi baj támadt. Külön váltak tehát 
az emberek saját vallási nézeteik szerint, és a követ
kező prépostok kormánya megkönnyebűlt és nyugod- 
tabb lett. Tökölyi és Rákóczy Ferencz támadásai 
alkalmából beborult ugyan a láthatár, de a zivatarok 
nagyobb rombolás nélkül elmúltak.1)

Ez időszak első prépostja Luzsénszky Joakim volt. 
(1675—1682.) Lengyel atyától született 1603-ban, de 
anyja Passuth Hedvig magyar származású vala, mert a 
Passuthok már a XVI-ik században előfordúltak Szepes- 
ben, hol egy időben Landek zálogos birtokosai voltak.

A prépost papi pályáját mint Pázmány udvari 
káplánja kezdette, s onnan 1635-i február 18-án szepesi 
kanonoknak jött. Itt működött Hosszútóthy prépost 
alatt, míg Lóssy érsek Esztergomba nem vitte 1639-ben 
kanonoknak. Nehéz feladatot bízott reá a király akkor, 
midőn 1649-ben Nyitra, Turócz, Árva és Liptó me
gyékbe egyházlátogatásra küldötte. Feladatát haszon
nal teljesítette, mert különösen az árvái kath. nép 
neki köszönhette azt, hogy vallása szabad gyakorla
tában még Tökölyi sem merte háborgatni.

1674-i deczember 9-én syrmiai püspöknek nevezte 
ki Lipót, s mint ilyent küldötte Bársony után szepesi 
prépostnak. A pápa azonban nem erősítette meg a 
püspökségben, mivel — írja a pápai követ — a syr
miai püspökség nem fordul elő azon püspöki székek 
jegyzékében, melyekre a királynak kinevezési joga van. 
Függőben maradt tehát a dolog egészen 1676-ig, mi
dőn a király váradi püspöknek tette. Ebbe beleegye
zett a szentszék is és pápai megerősítése egy időben

l) Az V. időszakból számtalan okmány maradt reánk, de az ellentétek 
eltűnvén az érdek is kisebb, és azért rövidebben tárgyalhatom az időszakot.
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történt Bársonyéval, ki szintén csak 1677-ben lehetett 
megerősített egri püspök.

Az új prépost azonban egyelőre nem jöhetett a 
Szepességbe, mivel nálunk az 1676. esztendő nagyobb 
részében a tatárokkal egyesült forradalmi csapatok 
garázdálkodtak, kik ápril 20-án Csütörtökhelyt, május
ban Gréniczet, júliusban Szomolnokot és augusztus 7-én 
Káposztafalvát tökéletesen kifosztották. Velők tartot
tak a Vesselényi kornak ismert néhány alakjai, úgy 
mint Zavor László, Faygel Izsák, Záborszky János, 
Teőke Zsigmond és mások, kik a lándzsás kerület 
köznemeseit prédává tették.1) Ily viszonyok között 
nem feltűnő, hogy Luzsénszkyval csak szeptember 
28-án találkozunk először, midőn a Lubomirszky által 
Ménhárd és Durandra küldött plébánost Stainsdorfer 
Leo, Karmelita szerzetes személyében megerősíti.

E kinevezéssel felelni akart úgy látszik Lubo
mirszky azon sok panaszra, melyekkel a lefolyt két 
esztendő alatt a XIII város a kath. plébánosok ellen 
ostromolta. Nem akarták megadni a dézsmát, el 
szerették volna venni a plébánosok serfőzési jogát, 
azért fogták a lelkészekre az erkölcstelenség vádját 
és kérték a kegyúri jogot. A herczeg, ki a közsé
gekbe a legderekabb lelkészeket küldötte, feltűnők
nek találta e panaszokat és írásban is felelt azokra. 
A kegyúri jogra vonatkozólag mondja, hogy a kath. 
vallás elhagyásával elveszítették ezen jogot; ha azon
ban katholikusok volnának, újra kérelmezhetnék azt, 
mivel kath. egyház és plébánia felett csakis kath. em
ber lehet kegy úr. A serfőzésről pedig mondja, hogy 
ott, hol a prédikátornak joga volt főzetni, nem lehet

«) Prot. 1675, föl 162 b.



507

azt eltiltani a kath. plébánostól sem; a dézsmára nézve 
ismét, hogy kevesebbet nem adhatnak, többet sem 
követelhet tőlük senki. A botrányos papot az egy
házi hatóságnál kell feljelenteni, mely majd rendbe 
szedi őt. Egyébiránt rövid idő múlva jön gróf Zseb- 
ridoszky József kanonok a XIII városba, ki helyben 
megvizsgálja majd a papok életére vonatkozó pana
szokat.1)

Keresztkápolna. A káptalan környékén a jezsui
ták fáradozása folytán buzgó kath. hitélet nyilvánult. 
Nem csak a kluknói sz. Annánál működtek, hanem 
a káptalan mellett is vonzó központot teremtettek, 
nagyszerű szónoklataik meghallgatására. Ott emelték 
1675-ben a zsibrai dombon a máig is fennálló kápol
nát, megáldották az ottani borkutat és a kereszt is
meretes két ünnepén (május 3. és szeptember 14.) kör- 
menetileg járult oda az ájtatos nép.2)

Luzsénszky prépost tehát örömmel tekinthette 
volna a vallási élet terjedését, ha a Magúra néhány 
lelkésze nem keserítette volna meg azt. Az ottani 
esperesnek jelentése szerint az új-bélai, a felső-láposi, 
a nedeczi és kaczvini plébániákra a Palochayak len
gyel papokat hoztak, kik nem érdemelték meg, hogy 
a nép lelki vezérei legyenek. Luzsénszky kérdőre 
vonta és csakhamar el is távolította őket.

1677. év nyarán újra jártak itt forradalmi rabló
csapatok és Cobb tábornok tíz lovas- és öt gyalog
századdal szeptember 14-én érkezett ide, hogy a sze- * *)

*) Prot. 1675, föl. 247 a, b. — Zsebridovszky nem talált botrányos 
papokat a Magurán kívül, de ezek életét még hírből is alig ismerték a X III  
városbeliek. — E Zsebridovszky aztán éveken át Váralján, Olasziban és Iglón 
volt plébános, hol a kath. hitélet felgerjesztése érdekében sokat tett.

*) Historia Residentiae, föl. 91. E bucsúféle ünnepek ott maiglan is 
dívnak és a nép most is beszél kegyelettel a szentelt vízről.
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pesi várba erős őrséget rakjon, mely a Tökölyi-mozga- 
lom végéig ott maradt.1} Előle Erdélybe vonultak 
ugyan, de a következő év közepén újra feltűnnek, 
most Petneházy Dávid vezérlete alatt, ki augusztus 
6-án Bártfát beveszi és felgyújtja. A kath. bírót fog
ságba viszik és csak hatezer forint váltságdíjon eresz
tik szabadon, a kath. templomokat pedig újra átad
ják a luth. prédikátoroknak. A város bevétele után 
lakomát rendeztek, hol az országnak hűséget fogadván, 
hatvan puskát elsütöttek s lelkesedéssel azt kiáltották: 
»Vivat Rex Galliae, Princeps Transylvaniae et etiam 
dominus Generalis Teleki«.2)

Luzsénszky prépost 1678-ban váradi püspöknek 
szenteltetett, mire abban az örömben is részesülhe
tett: hogy száz esztendő után Faykiss Lőrincz szemé
lyében ismét egy idevaló ifjút szentelhetett föl pap
nak, mi e hosszú időben egy esetnek kivételével nem 
történt, még a prédikátorok is nagy részt idegenek 
voltak, kath. papnak pedig épen nem ment idevaló 
fiatal ember. Ezért még kanonok sem volt idevaló 
születésű, és említésre méltó, hogy a reformatió terje
dése után első papnak felszentelt szepesi, Scholcz 
János podolini polgár fia volt, kit azután fenti Faykiss 
követett.3)

Pestis bubonum. Az országban és a Szepessé- 
gen is évek óta dúlt hadakozásokat 1679-ben új, ve
szedelmes betegség, az indiai pestis követte. Miri
gyes daganatok képződtek, melyek a beteg rövid pár 
óra után bekövetkezendő halálának csalhatatlan elő-

*) Prot. 1675, föl. 251 a. — Wagner III, 122 téved, hogy 1681-ben 
bevette Tökölyi a várat.

*) 1b. föl. 347, a, b.
8) Faykiss Rákóczy idejében schiavníki esperes volt.
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jelei voltak. Rémület fogta el az embereket, kik a 
vidékről és a városokból olyan helyekre menekülni 
ügyekeztek, hová a dögvész még nem jutott volt el. 
Lőcséről pl. Toporczra futott a városi jegyző, a gyógy
szerész és mások, mert az ott tartózkodó királyi ka
tonák között nem pusztított a halál. A vidéki nemes
ség nagy része Lublóra menekült; de a nép nem 
menekülhetett Nem menekültek a szepeshelyi je
zsuiták sem, hanem Váralján, hol julius 3-án kezdő
dött a járvány, mely 1500 embert döndött sírba, éj
jel-nappal a betegekhez jártak. Két szerzetes kime
rülés következtében meghalt, de ez nem lankasztotta 
a helyébe lépők buzgalmát. Tovább fáradoztak, a 
döghalálnak végéig.

A következő év február 20-án készítette a pré
post végrendeletét. Korompay Péter váczi számki
vetett püspöknek hagyta gyűrűjét és gyémántokkal 
ékített mellkeresztjét. Hagyott az érseknek, a kápta
lani tagoknak, Csáky István grófnak és nejének emlé
keket, gazdasági állományát és a váradi püspökség
hez tartozó Veresegyháza két évi jövedelmét pedig a 
szegényeknek juttatta. Az utolsó pontból megtudjuk, 
hogy a káptalani templomnak keresztoltárát ő álla
pította, rendelvén mindenhéti örök misére ötszáz fo
rintot is.

Ugyanazon év ápril 13-án Szegedy János nevű 
titkárának Liszkán ad egy házat, és november 8-án 
toporczi plébánosnak teszi az Olasziból ismert P. Fran- 
ciscus a Venceslav nevű piarista szerzetest. Azonkí
vül csak azt halljuk felőle, hogy az évnek legnagyobb 
részét a szepesi várban töltötte.

Az 1681-i esztendőben nem találkozunk Lu- 
zsénszkyval, sem midőn február 3-án Joamelli báró
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előadja a káptalan előtt miképen emelte a szomol- 
noki és szomolnokhutai bányászatot, épített templo
mokat és iskolákat, rendezte be a legújabb gépekkel 
az egész műveletet, irtatott erdőt és rendezett be a mun
kások számára termőföldeket, hozta létre az ispotályt 
és miképen lett ott, hol azelőtt tíz házikó létezett, 
most harmincz házon felől;1) sem pedig márczius 8-án, 
midőn helyette a káptalan rendet volt kénytelen csi
nálni a görög-kath. plébánosok között. Talán a sop
roni országgyűlésen lehetett, melyet a király ápril 
28-ára összehívott volt, vagy a várban feküdt betegen, 
mert 1682-i február 6-án meghalt.2)

Sebestyén prépost. A gondviselés három hónap 
múlva olyan prépostot adott a káptalannak, ki Tökölyi- 
nek nagy barátja volt, miért is nem csak minden baj
tól megmenthette a káptalant, hanem Salva gvardiát 
is kapott a felkelők vezérétől. Ez volt a sáros-szent - 
péteri származású Sebestyén András, esztergomi kano
nok és leleszi prépost (1682—1683), ki azonban nem 
is teljes egy évig viselte a prépostság gondját. 1679-i 
augusztus 21-én Lipót egy záradékában skardoni püs
pöknek neveztetik, míg az erdélyi püspökség még mint 
üresnek említetik.* *) Ugyanazon évnek vége felé azon
ban már ő szerepel mint Erdélynek püspöke, és mint 
ilyen küldetett 1680-i szeptemberben Tökölyihez kö
vetnek.

1682-i ápril 14-én még mint leleszi prépost utazik 
Saponara gróf társaságában Lőcsén keresztül Tökölyi-

») Prot 1675, föl. 414 és 420 a — 421a.
*) Az elhalálozás éve és napja a végrendelet külső oldalára van fel

jegyezve, miért is téved Wagner III, 119, midőn 1681-ben mondja, hogy meghalt.
*) Proi. 1676, föl. 500 a — 512 b, Meczenzéf szabadalmait erősíti meg 

a király.
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hez Kapósra, honnan visszajövet a király által a sze
pesi prépostsággal megjutalmaztatott.

A káptalanban legelőször május 4-én találkozunk 
vele, hol már mint szepesi prépost Szegedy Jánost pró
kátorának kinevezi. Szintúgy május 19-én, midőn megint 
Fridenau János, eperjesi orvost bízza meg helyesitésé- 
vel. És május 22-én, hol már Tökölyi-pártinak és a 
Csáky család ellenségének mutatja magát, mert Pet- 
róczy János avval bízza meg, hogy a régi Gönczöt sze
rezze vissza a vártól, mit az akkori viszonyok között 
csak Tökölyitől kaphatott volna. A király egykori kö
vete, ki az összeesküvés minden szálait ismeré, Tökölyi- 
ben látta tehát már akkor Magyarország jövendőbeli 
királyát. A törökök nagy erőfeszítései szerint alig is 
lehetett máskép. Sőt úgy látszik, hogy Tökölyi maga 
is meg volt győződve arról, hogy királynak kell lennie 
és ügyekezett a nemeseket hol jó, hol rossz eszkö
zökkel maga pártjára vonni, sőt gyanúsítják, hogy azt, 
ki hozzá csatlakozni nem akart, méreggel is kipuszti- 
tani iparkodott. Legalább úgy adja azt elő Károlyi 
Judit, Palocsay Istvánnak az özvegye, ki a káptalan 
előtt elmondja, hogy Tökölyi férjét Késmárkra kérette, 
hol arra akarta bírni, hogy vagy huszonötödmagával 
hozzá csatlakozzék, vagy hatvan lovast állítson ki, vagy 
legalább tízezer forintot adjon kölcsön. Midőn pedig 
István egyikre sem akart ráállani, lethea et venenosa 

pocula ivatott meg vele, mitől Palocsay kegyetlen ha
lállal múlt ki. Aztán pedig — teszi hozzá — ráve
tette magát a Tökölyi söpredék Palochára, hol min
dent kipusztított, elvitt vagy felgyújtott.1)

A szerencse kedvezett Tökölyinek, mert a váro
sok egymásután jutottak kezébe. Kassa augusztus

‘) Prot. 1685, fül. 275 b; hol az özvegy bőven adja elő az egész dolgot.
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14-én, Lőcse, honnan a királyi őrség elvonult volt, 
szeptember 2-án adta át a kulcsokat, sőt ezen utóbbi 
még ötezer forinttal toldotta meg barátságát, miért 
Tökölyi a kath. templomokat újra kiszolgáltatta a pré
dikátornak.1) Szeptember 8-án pedig a nemeseknek 
általános felkelést parancsolt Tökölyi, úgy hogy egész 
felső Magyarországnak már akkor ő volt tényleges ura*)

Csáky István mint a felső vidék királyi főkapi
tánya Bécs felé vonult és a szepesi várban a német 
őrséggel csak hőslelkű neje, Melith Klára maradott, 
kit Sebestény prépost nem tudott megfélemlíteni.

Árva és Liptóban Kubiny Menyhért és Ádám, 
Tökölyinek két megbízottja járt, hogy a kath. temp
lomokat lefoglalván, megint a prédikátoroknak átad
hassák. így készült lassanként a jövendő Magyaror
szág királysága és vallása, melyhez azonban meg a 
töröknek Lipót feletti győzedelme hiányzott. De Melith 
Klára nem hihetett ebben, mert Persina András nevű 
kapitánya azt merte írni (október 2-án) Sebestény 
prépostnak, hogy a királytól elszakadt és az ellenfélt 
is ő támasztotta, sőt a vár drabantjait is magához 
csalogatja, mi, ha tovább tartana, a grófné kénytelen 
leszen saját hajlékából kiköltözködni, miért aztán a 
prépost lesz felelős. Sebestény azzal felelt: hogy a 
grófnét régóta ellenségének tudja és azért hol csak 
tehette, károsította a prépostot jószágában, különö
sen pedig midőn grófné asszonyom — mondja — 
Lublóról jött Krigen át, Pavlyán mellett megáit és 
egy hold földön való zabot lelegeltetett.

A prépost és a grófné boszantották tehát egymást, 
de azért szerencsére mind a vár, mind pedig a káp-

·) Prot. 1702, föl. 179 és Prot. 1G85, föl. 30.
*) Prot. 1675, föl. 519 a.
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tálán nyugton maradhattak, mit csakis a Tokölyi és 
Sebestény között való viszonynak köszönhettek. Λ 
prépostnak csak az fájt, hogy Tökölyi támadásáért 
őt okolták, holott mondja Magyarhon békéje érdeké
ben fáradozott annyit.

A tél beálltával megszűntek a hadakozások is, 
de mindkét fél arra használta fel az időt, hogy erejét 
mennél jobban növeszsze, mert tudták, hogy 1683-ban 
a koczkának véglegesen el keilend dűlnie. Lipót ki
rály remegett, Tökölyi bízott, a török pedig biztosra 
vette, hogy győznie kell, miért is Lipót és a közben
járó hollandi és angol követek kérelmeit visszautasí
totta. Csak a lengyeleket kellett még megnyerniök, 
mert vitéz új királyuk nagy súlylyal lehet a döntés
ben. Lipót követe és Tökölyié megjelentek tehát 
Sobieszky udvarán. Sebestény prépost, kit Tökölyi 
küldött volt követnek, hiába vetette latba minden 
ügyességét, nem nyerhette meg Sobieszkyt. Szomo
rúan tért vissza Tökölyihez Lőcsére, hol a csalódás 
keserűsége és a téli út fáradalmai ágyba döntötték. 
Betegségétől és minden földi bajtól megmentette őt 
az 1683. évi ápril 1-én Lőcsén történt halála.

Szóküresedés. Sebestény halála után a prépost- 
ság három teljes évig (1683— 1685) üresen maradott. 
Az egyházmegyét Berzeviczy András olvasó-kanonok 
mint érseki helynok kormányozta. Tökölyi szeren
cséje magaslatán állott. A protestánsok szintén a kath. 
templomok birtokában voltak, csak a XIII város nem 
tudott megszabadúlni a kath. plébánosoktól. Most 
azonban Tökölyitől reményiették óhajuk teljesítését, 
miért is 1683-i márczius 14-én Váralján összegyűlvén, 
a templomot és iskolák visszaadatását követelik. A 
kivitellel Venkóczi Dánielt, Schisler Dánielt és Krausz

Szép. Tört. Társ. mill, ki&dr. IV. köt. 33
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Bálintot bízták meg, de Lubomirszkyra való tekintet
tel nem mint városok, hanem csak mint > Coetus 
Evangelici« vagyis mint a XIII városban lakó evan
gélikus társaságok kérték azt.1)

A templomokat nem nyerték ugyan vissza, mivel 
azok fölött a lublói kapitány őrködött, de Berzeviczy 
kanonok működését megakasztották, mert Tökölyi 
elfogatta őt és a Nedeczi várba csukatta, honnan csak 
az 1683-i deczember 10-én ide érkező királyi sereg 
megszabadította.8)

A török sereg junius elején már az eszéki hidak
nál táborozott, hová Tökölyi junius l * *én sok magyar 
nemes kíséretében leutazott.3) Junius 29-én már megint 
itt van, hogy a tatárokkal felszaporodott seregét Bécs 
felé vezethesse. Hadakoznia nem kellett, mivel a 
királyi katonák mind a lotharingiai herczeg zászlójá
hoz csatlakoztak, hogy a körülzárolt Bécs megmen
tésére siessenek. Szeptember 12-én Bécsnek nyugati 
oldalán állottak fel a keresztény seregek. Vezéreik, 
midőn a török táborát meglátták, kételkedtek a táma
dás sikerében, de Aviano Márk, a hires szerzetes, 
győzelem reményével kecsegtette őket, mire Sobieszky 
a támadást megkezdette.

A szepesi vár ostromlása. A török birodalom 
nagysága Bécsnél megtörött a keresztények győze- 
delme által, melynek hire azonban nem érkezett még 
a Szepességre, hol Görgey János, Lőcsének parancs
noka, még azon meggyőződésben élt, hogy Tökölyi

·) Prot. 1685, föl. 145 a, b.
*) Ib. föl. 43 b. (cf. föl. 82 a, b, a királyi sereg Dlinewaldt gróf alatt 

1683-i deczember 10-étől egészen 1684-i augusztus 14-ig itt időzik.)
·) 1b. föl. 127 a, Szirmay István, Sztankay Lajos, Keczer András, Szent- 

iványi László In Castris Turticis ad oppidum Esték, junius ι6·άη  állítanak ki 
okmányt.
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nemsokára király is lehet. Ügye érdekében nagy tettre 
határozta el magát. Felszedte őrségét, kiparancsolta 
a jobbágyokat és szeptember 15-én körülzárván a 
szepesi várat, ostromolni kezdette azt. Görgey no
vember 11-ig együtt tartotta az ostromló jobbágyokat, 
kik végre a hidegtől sokat szenvedve, a vezért magára 
hagyták.1)

Pedig hasznos lett volna bevenni a várat, mivel 
a szepesi kamara is ott tartózkodott. Ott volt Korompay 
Péter, a Pálfy Ferdinánd elhaltával lett egri püspök, 
ott Bacskády Ádám, ott Holló Zsigmond báró, ott hal 
el, úgy látszik, Mindszenty Krisztina is, Csáky István 
özvegye, kinek végrendeletét Korompay végrehajtja, 
mivel — mondja — nincs prépost a Szepességben, 
kinek hivatása lett volna végrehajtani azt. Férjének 
nagy lelkülete ezen végrendeletben is megnyilatkozik, 
mert ő is sokat ád a szegények, iskolák és templo
mok számára, hágy pl. a szegény jobbágyoknak két
száz köböl rozsot, tízezer forintot a kassai jezsuita- 
konviktusnak, kilenczezer pengőt az építendő kassai 
Mária-templomra, kétezer forintot a szepeshelyi isko
lákra és arra, mire az egyházmegyének leginkább 
lett volna szüksége, a papnöveldére t. i., ha létrejö
hetne, kétszáz köböl rozsot, kétszáz köböl árpát és tiz 
darab marhát.2)

Korompay, ki háborúk ideje alatt itt lakott, úgy lát
szik, hogy a szepesi prépostság elnyerése végett is lépé
seket tett. Ámbár ezen terve nem sikerűit, mégis 
más székhelyet kapott a királytól, mert 1685-i ápril *)

*) Lőcsei krónika ad Ann. 1683.
») Prot. 1675, föl. 573, b, és Prot 1685, föl. 15,24. — Ha az egyház 

püspökei is olyan gonddal lettek volna, mint ezen világiak, már akkor létre
jött volna az olyannyira szükséges papnövelde.

33*



15-én az egri püspökség mellé a jászói prépostságot 
is elnyerte.

Balogh prépost. A szepesi prépostságra pedig Ba
logh Miklós, váczi püspök neveztetett ki. (1686— 1689.) 
Nagy örömmel jött Szepesbe, mert Tarnóczy Mátyás 
nagybátyjának örökébe lépett avval, ki harminczkét 
év előtt szintén bírta a szepesi prépotságot. Sok pénzt 
is hozott magával, melylyel, mint végrendeletéből lá- 
tandjuk, sok jót tehetett. Született Turócz megyé
ben 1625-ben. Szülei Balogh János és Tarnóczy Ilo
nának nevén ismeretesek. Első férjének elhalta után 
anyja másodszor Platthy Mihályhoz ment, minek kö
vetkeztében a prépost Platthy Ferenczet, Mihálynak 
fiát, édes testvérének nevezi. Miklós tanulmányainak 
befejeztével esztergomi kanonok lett, s mint ilyen 
1681-ben Csanádi püspök, 1685-ben pedig váczi püs
pök. Szepesben legelőször 1686-i márczius 8-án talál
kozunk vele, hol Maholány Jánost, a kir. kanczellária 
titkárát prókátorának nevezi ki.1)

A következő év május 30-án megint akkor aka
dunk a prépostra, midőn azon községek ellen panasz
kodik, kik tavai minden dézsma megadása nélkül, 
hordták be terméseiket, holott olyan nagy veszedelem
ben nem forogtak azok.8) Julius 21-én pedig olvassuk, 
hogy az urak üldözött jobbágyait Almásra veszi fel 
és inkább az értéküket leteszi, semhogy a kínoztatás- 
nak kiadja.8)

Eperjesi vértörvény szék. A királyi seregek
előnyomulásával Caraffa Antal gróf, bajor tábornok 
és a királyi sereg itteni fővezére, minden figyelmét *)

— 51 β —

·) Prot. 1685, föl. 62 b és 65 a. 
*) Ib. föl. 132 b.
*) Ib. föl. 146 b.
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arra irányította, hogy Munkácsot, hol Z rinyi Ilona 
Tökölyi felesége parancsnokolt, hatalmába kerítse. 
Hogy azonban hátát védhesse, nehogy míg Munkács
nál időzik, a forradalmiak itten egyesülhessenek, le 
akart velők számolni és Eperjesen Magerle alezredes 
alatt és Szorgaut Mátyás hadbíró működése mellett fel
állított hadi törvényszéket, mely arra volt hivatva, hogy 
felségsértési és hasonló bűnesetek felett mint Judicium 
delegatum ítéletet mondjon. Csakhamar látjuk, hogy 
legnagyobb árulókká és feladókká épen azok lettek, 
kik azelőtt leginkább lelkesedtek Tökölyi és a törökök 
mellett. Példányképe azoknak Kálmánczay István, az or
szágbíró itélőmestere, ki a legártatlanabbakat tönkre 
tenni ügyekezett, míg a hadbíróság gondosan különvá
lasztotta a bűnösöket az ártatlanoktól. Kálmánczay fel
adja pl. Poturnyai Boldizsárt, de a hadi törvényszék 
felmenti. Boldizsár azonban nem hagyta abban a dol
got, hanem megjelenik a káptalan előtt és a legerő
sebb kifejezésekben panaszkodik Kálmánczayra. Mivel 
szavai fényt derítenek az akkori viszonyokra, ide ig- 
tatunk némit szószerint belőlök. »Egri püspök zak
lató — mondja Poturnyai — az Nemes Egri és Szepesi 
Cáptalanok sarczoltató, Lőcsey és késmárki Templo
mok Tökölyi idejében foglaló és sok dolgokban avat
kozó Istentelen Ember Kálmánczay István, belekeve
redvén, akarván maghat nehéz voltában segíteni, en
gem jó ártatlanul belé kevert . . .  ha ő hitszegő kuttya 
volt, én nem voltam, ha ő áruló volt, én nem voltam, 
ha ő hamis Catholicus, és nem igaz fia volt az Annya 
szent Egyháznak, én nem voltam, tudgya azt a nemes 
Szepesi kaptalan, és az Nemes Szepes Vármegye«.1)

Ilyenek ügyekeztek tehát a törvényszéknek prédát
‘) Prot. 1685, föl. 130 b és 131 a
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szolgáltatni, de az, mint mondtuk, kiválasztotta az ár
tatlanokat és szabadon is eresztette, mit megint Ben
jamin István esete bizonyít. Ez is börtönbe került, 
de ártatlannak bizonyulván, maga a törvényszék állítja 
ki számára a felmentő levelet, melyben azt mondja, 
hogy nemcsak szabadon térhet vissza családja körébe, 
de lefoglalt jószágait is azonnal adja vissza a kamara.

Carafifa ezalatt összpontosította erejét és Munkács 
alá vonúlt, melyet 1688-i január 14-én kezébe kerített. 
Az átadási föltételek 16 pontba foglaltattak és Carafifa 
és Zrínyi Ilona aláírásával láttattak el. A tizenegyedik 
szerint Rákóczy Ferencz két árvája azon tutornak ada
tik által, kit a király kijelöl, de uradalmaik meghagyat
nak. A tizenkettedik szerint pedig senkinek sem enged
tetik meg, hogy a vár átadásáról vagy egyébről Tökölyit 
értesítse, mivel ez politikai halottnak tekintetik.

Balogh prépost szeptember 17-én Pozsonyban 
időzött, hol végrendelkezik. E végrendelet jámbor 
és nemesszívü embernek mutatja őt. Legelső intéz
kedése a szegényekre vonatkozik, kiknek a káptalanban, 
Nagyszombatban, Pozsonyban és Lőcsén sokat hagyott. 
A káptalannak örökös sz. misére két ezer forintot 
rendelt, azonkívül új, drága pásztorsüvegét meg igen 
értékes, sok drágakővel kirakott és zománcz müvíi 
kelyhet, ezüst csengetyűjét is a templomnak hagyta. 
A váczi templomnak pedig, melyet Geyza király azon 
helyen épített, hol a szarvas megjelent előtte, hagyja 
a zálogos krompachi malmot. Azonkívül sok más mal
mot (Váralján, Olasziban) bírt zálogban, valamint Tep- 
liczet, Jámnikot, mi arra vall, hogy községek és ne
mesek a háborús idők alatt nagyon megszorúltak, és 
Miklós prépostnál kerestek segítséget. 1689-i októ
ber 2-án végrendeletét még avval megtoldotta, hogy
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a szepeshelyi elszegényedett jezsuitáknak rendelte azon 
Krompachi malmot, melyet első végrendeletében a 
váczi templomnak hagyott volt. Talán más ponto
kat is megváltoztatott, mert a turócz-sz.-mártoni temp
lom számára, mely első végrendelete szerint csak egy 
kelyhet és négyszáz forintot kapott volna, halála után 
a végrehajtók 750 magyar és 775 rénis (Rh. fi.) azaz 
birodalmi forintot utalványoztak ki.

Meghalt október 6-án és azon prépostok sorát 
bezárta, kik mint valóságos püspökök a török hódolt
ság következtében nem foglalhatták el rendes püs
pöki székhelyeiket, hanem a szepesi prépostságból 
éltek. Az utána következő prépostok már csak czím- 
zetes püspökök lettek, mivel a törökök kiveretésével 
az országban megint törvényes állapotok keletkezvén, 
a honi püspökök mindegyike azon helyre költözött, hol 
székesegyháza illetőleg annak hiányában legalább szék
helye volt.

Mattyasovszky László prépost. Miklós prépost 
halála után Lipót király már deczember 29-én, midőn 
Augsburgban tartózkodott, kinevezte prépostnak Mattya
sovszky László (1689— 1696) esztergomi kanonokot 
és czímzetes durnói püspököt.

Az újonnan kinevezett, az alsó-mátyásfalvi pré- 
dicatummal élő liptói eredetű, de már a XVI-ik szá
zad óta Szepesben honos Mattyasovszky családból 
származott. Atyja György Tótfalván bírt, mely birtok 
egy Sváby leánynyal kötött házasság révén szállott 
volt a'család ezen ágára. Anyja Horánszky Anna volt. 
Midőn atyja 1668-ban a házára támadt rablók által 
megöletett, utána a későbbi préposton kívül, még egy 
István nevű másik fia is maradt. László Rómában 
neveltetett, pappá lett és Semptán volt legelőbb plé
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bános, azután 1670-ben pozsonyi, és 1676-ban eszter
gomi kanonoknak neveztetett ki. A szepesi kápta
lanba csak 1690 elején jöhetett, mert akkor és augusz
tusban rendezi a Balogh prépost végrendeletéből fo
lyó ügyeket.

Lőcsei Collegium. 1690-ben nyíltak meg ismét 
a visszatért jezsuiták lőcsei iskolái, melyek ezentúl 
Collegium neve alatt szerepelnek és a következő száz 
esztendő lefolyása alatt a Szepesség műveltségi viszo
nyaira nagy befolyással voltak. Ez iskolák magasabb 
rangra való emelése visszahatással volt a szepeshelyi 
házra is, mely »missióház« helyett most megint »Resi
dentia« lett, mi által iskolafen tartási jogot is kapott. 
Ez iskolában vett részt a prépost 1691. évi nagypén
tekén a jezsuiták által rendeztetni szokott ostor-kör- 
meneten is, miből úgy vallásos buzgalmára, mint a 
jezsuiták intézményei iránti érdeklődésére következ
tethetünk.

A prépost hét évi itt működésének nem sok nyo
mát találjuk a káptalani levéltárban. 1692-ben Váraljának 
3000 frtot ád kölcsön, minek ellenében a város a 
borárúsító korcsmát oly föltétellel adja a prépostnak, 
hogy úgy a protestáns, mint pedig a katholikus temp
lomba fogja a szokásos bort szolgáltatni. — 1693-ban 
megengedi ismét Váraljának, hogy az ispotály földjeit 
400 írtért Vyda Dánielnek zálogba adhassa. Ez év
ben elintézi Görgey Boldizsár alispán előtt a szepes
helyi jezsuiták és somodi jobbágyaik közötti viszályt, — 
és rendezi Szirmay István itélőmester a káptalan* előtt, 
a prépost jelenlétében a Letánfalu és Káposztafalu 
közötti vitás határkérdést. — Csak mellékesen említem: 
hogy Szirmay korának nem ritka azon embereihez tar
tozott, kik pártot akár ruhaként változtattak. Három



521

szór pártolt el a királytól és annyiszor tért vissza, 
és mindannyiszor adományt és magasabb rangot, végre 
grófi czímet nyert Lipót királytól. 1694-ben erélyesen 
lépett föl Mattyasovszky egy papságához intézett kör
levelében Makovszky Ferencz lublói alkapitány ellen, 
mert az állítólag pénzzel vagy szép szóval is reá lett 
bírva, hogy a XIII városban új vallású prédikátorok 
működését megengedje. Szinte ez évben váltotta vissza 
régente a prépostság tulajdonát képezett Meszes szőlőt. 
Arra nem sokára végleg megvált a Szepességtől, midőn 
Jakiin Bálint nyitrai püspök és kir. kanczellár halála 
után, a király Mattyasovszky Lászlóra ruházta mind
két e méltóságot, ki ennek folytán 1696 elején Bécsbe 
költözött magas állása elfoglalására, a hol 1705-ben 
meg is halt.

Sigray prépost. Mattyasovszky távozása után 
Sigray János (1697— 1718) veszprémi nagyprépost és 
kanonok neveztetett ki szepesi préposttá, egyszersmind 
dumói ez. püspökké, a mi elődje is volt. Kormányzása 
a Rákóczy felkelés alkalmából szinte sokszor válságos
nak mondható. Brenner Antal személyében később 
ellenprépostja is lett, és káptalanja is elhagyta, midőn 
Répássy Jakab kanonok reábirása folytán Rákóczyhoz 
pártolt.

Származása az új prépostnak szepességi, mert a 
Sygrayak már a XIII. században itt szerepelnek, hol 
ősi birtokuk Zsegra volt. Még 1536-ban Zsigrai Kolyn 
gyermektelen lévén, zsegrai birtokát nővére fiára 
ternyei Gyermek Jánosra ruházza. E család is elsze
gényedett a Thurzók nyomása folytán, és 1648-ban 
adta el Zsigray András szepesi kanonoknak ottani 
utolsó kúriáját. Ez András öcscse volt János, ki Pálfy 
Pál nádor jószág kormányzója és stomfai harminczados
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volt. — Talán ezen Jánosnak, ki 1661-ben végrendelke
zett és ezen okmányban Surány örökös urának nevezi 
magát, — fia lehetett a prépost, ki 1659-ben született, 
a fentebbiek szerint valószínűleg vagy Stomfán, vagy 
Zsegrán. Székhelyén először 1697. évi február 14-én 
találkozunk vele, a midőn Ondrejkovics kanonok vég
rendeletét megerősíti.

A schiavniki apátság. Sigray prépost első évei
ben emelkedett fel romjaiból újra a schiavniki apát
ság is, hogy I. Ferdinánd király akarata szerint megint 
az egyháznak szolgáljon. Midőn ugyanis Tökölyi Zsig- 
mond javadalmai elkoboztattak, a schiavniki apátság 
is mint főbirtoka a kamara alá került, melytől végre 
Széchényi György érsek kiváltotta, ki épen azon czí- 
men százezer forintot adott Lipót királynak a török 
háborúra. Szabad végrendeletében aztán az egri jezsuita- 
collegiumra hagyta azt az érsek, melynél mindaddig 
maradott, míg 1773-ban a jezsuitarend fel nem osz
latott. Első kormányzója és tökéletes rendbeszedője 
lett Petheő István gróf, az egri jezsuitaház főnöke, 
kinek nevével Magyarhon akkori történetében sokszor 
találkozunk. A jezsuiták működése következtében 
tért vissza lassanként az egész schiavniki völgy a régi 
kath. vallásra, melytől a Tökölyiek elszakították volt.

Az 1698-i esztendőben kétszer találkozunk a pré
posttal, még pedig junius 2-án és november 12 én, 
hol mind a két esetben az almási zsigrai ház miatt 
intézkedik.1) Ugyanazon évben kapja a királytól végre 
a káptalan is az egész Aranyost, miután az utolsó 
ezerötszáz forintot kifizette volt az illetőknek.* *) És a

*) Prot. 1094, föl. 183», 192 és 221a.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 9, fasc. 9, nro 9 8 —134.
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Csákyak és a Róttál és Fitter családok kihalta után 
visszaszerzik Lipóttól a várhoz a kluknói birtokot.1)

1699-i julius 24-én Sigray prépost rendeletet kap 
a királytól, melylyel neki, Csáky István grófnak és 
Klobusiczky Ferencz, zarándi főispán meg királyi itélő- 
mesternek meghagyatik, hogy Toporczon és Holló- 
Lomniczon az ottani kath. plébánosok dézsmaügyeit 
intézzék el az 1563. évi 70. törvényczikk szellemében. 
Sigray november 13-án csakugyan Holló-Lomniczon 
jelenik meg, hol nemcsak az említett két község, hanem 
még Busócznak tizedét is rendbeszedi. A templomok 
szegények, vallják az illetők, mivel a kelyheket a for
radalmi csapatok szétlopták és a dézsma is gyöngébb 
lesz, mert a legjobb földeket az uraságok szedték el 
a jobbágyoktól és saját birtokaihoz csatolták azokat.8)

A görög-kath. papok szabadalmai. Sigray pré
postnak lett fentartva az is, hogy az 1698-i eszten
dőben kihirdethesse azt, hogy a görög-kath. pap
ság ezentúl ugyanazon jogokat és szabadalmakat fogja 
élvezhetni, miket évszázadokon keresztül a latin szer
tartási! papok magokéinak vallottak. Az idetelepített 
görög szertartásúak, mint a XVI. században hallottuk, 
nem egyesültek voltak, vagy legalább elfelejtették azt, 
hogy az előbbeni királyok milyen föltétel alatt telepí
tették ide. Papjaik, kik rendesen bathkáknak nevez
tettek akkor, semmiféle kiváltsággal nem rendelkez
tek, hanem inkább olyan jobbágyok voltak mint saját 
híveik, miért is a földesurak mint Drugeth Gáspár ese
tében láttuk, csak úgy bántak velők, mint a többi job
bágyokkal. A XVII. században azonban, midőn több *)

') Prot. 1694, föl 197, és Szép. orsz. levélt. Serin. 5, fasc. alter 3,
nro 64.

*) lb. föl. 289 a és 831 b.



munkácsi püspök Rómában tanúit, közelebbi érintke
zésbe léptek az esztergomi érsekkel, ki azt szerette 
volna látni, hogy az egész nép újra Rómával egye
süljön. Ezen eszmét felkarolták az erélyes jezsuiták 
és köztünk különösen az említett Petheő István gróf, 
ki éjjel-nappal azon fáradozott, hogy a papokat az 
egyesülés gondolatának megszerezze. Midőn a meg
indított mozgalom elterjedését látta, feliratot intézett 
az érsekhez, melyben hathatós érveléssel arra ügyeke- 
zett őt bírni, hogy a királytól eszközölje ki a görög- 
szertartású papok számára a latin papság kiváltságait. 
Az érsek csakugyan felterjesztette a jezsuita érvelé
seit, melyeket Lipót nec verbo , egyetlen 
szónak megszámitása nélkül azon királyi levélbe fog
lalt, melylyel az egyesült görögszertartású papok kivált
ságait kihirdette.1)

Az érsek 1687-ben küldötte szét a királyi leve
leket és hozzácsatolta saját rendeletét is, melylyel 
a Szepességen lévő görög-kath. lelkészeket a kápta
lan joghatósága alá rendeli. Sigray prépost az 1698-i 
szeptember 30-án hirdeti ki az egészet, mely időtől 
fogva azon lelkészek jobbágyi jellegét senkisem merte 
többé hangoztatni.

Sigray prépost rendezte tehát a toporczi és holló- 
lomniczi dézsmaügyet, de működését zokon vette sok 
más közbirtokos, minek következtében Csáky grófnál 
panaszt emeltek Sigray ellen, azt mondván, hogy val- *)

*) Historia Domus Agriensis Societatis Jesu Ab A. 1687 usque 1738. 
czímfi kézirat, föl. 76. — Petheő jezsuitának olyan befolyása volt, hogy midőn 
pl. Fenessy György egri püspök halála után sok ember és köztük külföldi 
bíbornok is az egri püspökségre áhítozott, Lipót király a jezsuitának egy sza
vára nyomban Telekessy Istvánt nevezte ki egri püspöknek, (föl. 76, ante 
finem.) — Ezen és több erre vonatkozó kéziratot Szmrecsányi Pál püspök ő 
Méltóságának atyja! kegye juttatta az iró kezébe.
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lásuk szabad gyakorlatában akadályozza őket. Nem 
akarják felszámlálni, írják, hogy mivel akadályozza, 
de kérik a grófot, hogy védje őket ellene.1)

A következő évben megválik a káptalan Telgárt 
és Vernár községektől, miket Vesselényi nádor még 
1657-ben elzálogosított volt neki. Mert Murány és 
tartozékainak birtokába lép a két hires Koháry (István 
és Farkas), kiket a király parancsára 1701-i novem
ber 10-én be is vezetett a káptalan egyik kanonokja. 
Lipót nem csak a pallosjogot adja nekik, hanem 
még az összes templomok feletti kegyuraságot is, 
miáltal azon érdemeket akarta megjutalmazni, melyeket 
az 1664-i háborúk óta szereztek magoknak.

1700-i évben szerezte vissza Sigray az Iglón lé
tező úgynevezett irodalmi társaságtól ama 23 hold 
földet és 30 holdnyi rétet, mely hajdanában a temp
lomhoz tartozott, melyet azonban akkor, midőn a temp
lomot a kath. isteni tisztelet számára visszafoglalták, 
a lutheránusok magoknak megtartottak. Nagy érdeme 
volt ezen visszaszerzésben Zsebridovszkynak és Reyscher 
György helyettes lelkésznek. Ezen utóbbinak ügyes
ségét felhasználta később Rákóczy is, ki őt többször 
Lubomirszkyhoz követnek küldözgette. Sőt nemso
kára szepesi kanonoknak is kinevezte.

Az 1701-i évnek január 10-én a prépost vádlott
ként szerepel. Feladta őt P. Balther Ambrus szepes- 
szombati lelkészhelyettes a bécsi pápai követnél, ki a 
prépostot maga elé is idézi. Hogy milyen ügyben, 
nem mondja az okirat, de a prépost nem is jelent 
meg, mivel székhelyét ezen időben nem hagyhatta el, *)

*) Szép. orsz. levélt. Serin. L. fase. 1, nro 10 [?], hol Kakas- Lomnicz, 
Hunsdorff, Strázska, Keresztfala, Busócz, Holomnicz (sic!), Maldur és Vihorna 
evangelicae religionis compossessores írnak fel a gróf, mint biztoshoz.
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hanem maga helyett felküldötte P. Lang Fulöpöt, a 
domonkosrendű váraljai lelkészt, hogy ilyen módon 
az egyik szerzetes a másik ellen védelmezze saját 
elöljáróját.1) A prépost alig lehetett pervesztes, mert 
pár esztendő múlva erélyesen megtudta hagyni pap
ságának azt, hogy senki közülök fel ne merje terjesz
teni folyamodványát a követhez, míg az a préposti 
irodában nincsen regisztrálva és a prépost véleménye
zésével ellátva.2)

Ugyanazon év julius 3-án érvényesíti Sigray fen- 
hatóságát egy másik pappal szemben is, midőn a rósz 
papok valódi ostorának tűnik fel, mert ítélete megle
hetős kemény lett. Szlabovszky Miklós, iglói tót káp
lán adósságot csinált, másokat rágalmazott és rósz vi
seleté miatt a prépost be is csukatta. Midőn pedig 
szabadon eresztette, Miklós Iglóból és az országból 
is kitiltatott. Csak aratáskor jöhetett ide, a midőn 
adósságait kell kifizetnie, és azonnal ismét Lengyel- 
országba távoznia.3)

Mily erélyesen járt el Sigray saját papjaival szem
ben, épen oly módon ügyekezett Lubomirszkynál is 
kieszközölni, hogy a XIII városban a kath. isteni 
tisztelet és a kath. polgárok jogai csorbát ne szenved
jenek. És hogy azok, kik a vallással játszva, majd 
egyik, majd a másik részre szakadtak, büntetlenül 
ne tehessék azt. Az ő kérelmére adta ki Lubomirszky 
Tódor 1702-i ápril 7-én az ismert vallási parancsot, 
melyben Strachau András volt lublói alkapitány eljá
rását elitéli, a protestánsok és katholikusok közötti 
viszonyt szabályozza. A kath. vallástól elszakadottakra

1) Prot. 1694. föl. 404 a, b.
») Prot. 1710, föl. 19—22.
») Prot. 1694, föl. 621 b.
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nézve pedig megállapítja, hogy ha azok május 1-ig 
húsvéti gyónásukat el nem végzik, összeirassanak és a 
XIII városból kikergettessenek. Mivel pedig sok katho- 
likus arról panaszkodik, hogy a községi biráktól érde- 
metlenűl üldöztetnek, meghagyja, hogy a jövőben a köz
ségek csakis kath. embert válaszszanak bíróvá. A mely 
község nem engedelmeskednék, száz aranynyal fog 
büntettetni. A rendelet végrehajtásával megbízza Jóny 
Tóbiás XIII városi grófot.1)

Ez volt egyelőre Sigraynak utolsó működési ténye 
is, mert nemsokára menekülni volt kénytelen. A fran- 
czia királynak nagy gondot okoztak Lipótnak a törö
kök fölötti nagy győzedelmei, és azért kétszáz eszten
dős politikájához híven arra kellett törekednie megint^ 
hogy a habsburgi házat gyöngíthesse. Igyekezett tehát 
Lipótnak mennél több ellenséget szerezni. Ezek so
rába tartozott Rákóczy Ferencz is, ki idegen politikát 
szolgált, míg fáradozása daczára számkivetés nem lett 
osztályrésze, ő  volt az eddigi felkelők közül az egye
düli, kihez lovagias jelleme miatt papok és világiak 
egyaránt csatlakoztak. És talán szerencsésebb lett 
volna, hogyha a heves Bercsényi Miklós helyett, más 
higadtabb hadvezérekre és tanácsadókra hallgatott volna.

Alig jött az országba, a felső vidék legnagyobb 
része övé lett. Sigray, ki hozzácsatlakozni nem akart, 
menekülni volt kénytelen, de a káptalan is, bár inkább 
feléje hajolt, gondoskodott arról, hogy a levéltárt 
biztonságba hozza. Négy jegyzőkönyv kivételével, 
melyet a templomban rejtették el, a többit ládákba 
rakták és 1703-i augusztus 17-én a várba vittették, 
hol a Rákóczy-háborúk egész ideje alatt maradtak. 
De a fejedelem maga Tokaj alatti táborából 1703-i

») Prot. 1694, föl. 903 a — 905 b.
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október 30-án szintén védlevelet ad a káptalannak, 
melylyel a kanonokokat itt való maradásra bírni akarta.

A következő évben azért itthon sem találjuk a 
prépostot, hanem csak 1705-ben tűnik fel rövid időre, 
és először akkor találkozunk vele, midőn Széchényi Pál 
kalocsai érsek és Rákóczyhoz küldött királyi követ 
(azelőtt mint veszprémi püspök Sigraynak főnöke), le
velet intéz Sigrayhoz, melyben arra inti, hogy erélyé- 
ről tegyen most le, mivel az idők nagyon veszedelme
sek. Másodszor pedig akkor, midőn zsegrai háza miatt 
intézkedik. Októberben eltávozik és csak 1709-ben 
akadunk megint reája.

Brenner Antal ellenprépost. Nem is volt helye a 
káptalanban, mivel Rákóczy 1706-i deczember 23-án a 
Széchényi gyűlés után Brenner Domonkos Antalt nevezte 
ki szepesi prépostnak. Azért, mondja a káptalanhoz 
adott iratában, mivel Sigray a szövetséghez csatla
kozni nem akarván, nyáját és székhelyét elhagyá. Re
méli, hogy a káptalan belátja, miszerint a préposti 
szék üresedésben áll, sőt biztosra veszi, hogy a pápa 
is beleegyezik Brenner kinevezésébe, A papság nem 
akarta Antalt prépostnak elismerni, és az egyházme
gyében nagy zúgás keletkezett. Hogy ezt Brenner 
lecsendesítse, 1707-ben nyílt levelet adott a papság
hoz, melyben bebizonyítgatja, hogy ő törvényes prépost. 
A káptalan, melyet Répássy kanonok Sigraynak nagy 
ellensége vezetett, közbelépett és mivel maga Rákó- 
czynak híve volt, Brennert hamar elfogadta, sőt a pap
sághoz is intézett levelet, melyben nem csak ajánlja 
őt, hanem magát Rákóczyt is, kiért való imádkozást 
rendel, mi a káptalannak későbben nagy ártalmára 
volt, mert a király előtt hűtlennek tűnvén fel, birtok
pereiben annak hatalmas segítségét nélkülözte.
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Ezen iratban a káptalan hat pontban Brenner és 
Rákóczy ügyét ajánlja; legérdekesebb a hatodik pont, 
mely Rákóczyt a király helyébe teszi, mert azt paran
csolja, hogy minden sz. mise után mondják el a papok, 
azt az imádságot, melyet Rákóczy maga állított össze 
s melylyel fegyvereire az ég áldását kéri, másodszor 
pedig meghagyja, hogy a misekönyvben ott, hol eddig 
a királyért való imát olvasták, ezentúl pro Principe 
seu Duce nostro Francisco imádkozzanak.1)

Vájjon a papság nagyon buzgó volt-e az imában, 
nem tudjuk, de az egész irat Sigray, sőt a bécsi követ 
révén a pápa tudomására jutott, ki már ápril 2-án 
parancsot küldött le Keresztély Ágost érsekhez, mely
ben meghagyja neki, hogy a betolakodott Brenner 
ellen főpásztori hatalmát érvényesítse. Az érsek azon
ban a viszonyok miatt nem tehette azt olyan hamar, 
sőt azt is eltűrte, hogy Rákóczy Reyscher Györgyöt 
kanonoknak kinevezte. Azért csak Rákóczy levere- 
tése után léphetett fel Brenner ellen, kit 1709-i de- 
czember 18-án egyházi átokkal fenyegetett, ha nem 
hagyja el a káptalant.

A fenyegetésnek foganatja is volt, mert Sigray 
prépost 1709-ben megint itthon van, sőt a káptalan 
maga is felír az érsekhez, és azt állítja, hogy ő a 
királynak híve maradt, mivel csak fenyegetésnek en
gedett, midőn Brennert befogadta. Kéri továbbá az 
érseket, hogy a Rákóczy által kinevezett Nebeszt Pál,

!) Wagner III, 129, ezen szavakat elhagyta és helyüket vonásokkal 
töltötte ki, de az eredetiben, mely 1707 i február 18-án kelt, azt mondja a 
káptalan 6-o: l-o Piám praecunculam a Saepe commemorata Ppali et Ducali 
Sua Serenitate devote Compositam mondják el Singulis diebus . . . 2-o hol 
az uralkodóért imádkoznak a misénél dicturi sumus non pro Imperatore nostro 
Josepho sed pro Ppe seu Duce nostro Francisco stb. — A nevét egyik kanonok 
sem merte aláírni, hanem csak Capitulum Scepusiense.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 34
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Nagy György és Reyscher György kanonokokat, mint 
nagyon hasznavehető embereket erősítse meg, de Frey 
József nevű szerzetest mozdítsa el.

A következő (1710.) esztendőben a lezajlott hábo
rúk ijesztő következménye a rettenetes döghalál járta 
be a Szepességet, mely a községek népét nemcsak 
felényire apasztotta, hanem még kétségbe is ejtette. 
Az emberek annyira hultak, hogy elhantolásukra már 
sírásókat sem tudtak találni, hanem kiki saját házá
ban, csűrében és kertjében temette el családbelieit. 
Az este kivitt hullákat reggelre a kutyák ették meg 
a temetőkben, és nem egy ember tébolyodott meg 
e kétségbe ejtő benyomások alatt.1)

Lechniczi kolostor. A prépost mindenütt ren
det ügyekezett csinálni. 1711-ben Lechniczen járt, 
hol a régi karthauzi kolostort romjaiból föltámasztja. 
Mattyasovszky László mint kanczellár sok pénzen 
visszaszerzé Rákóczy megbukta után a kolostornak 
tartozékait. Végrendeletében az egészet a kamal- 
duli szerzeteseknek hagyta, kiket ezentúl egészen II. 
Józsefig ott találunk, és kik a régi név helyett több
nyire sz. Antal völgyének vagy pedig Montis Coronae 
vagyis koronahegyi kolostornak nevezik telepitvényü- 
ket. A szerzet bölcsője Toscana Casentino nevű vad 
völgyében ringott, hol sz. Romuald herczeg 1012-ben 
tette le a rendnek alapját. Gróf Maldolo nemcsak a 
vad erdőséget, hanem saját Casa Maid öli nevű vadász
lakát is adta neki, melytől a rend azután kamaldoli- 
nak nevezteték. A karthauzihoz hasonló rendszabályt 
II. Sándor pápa erősítette meg, de nálunk csak 1569 
után kezdtek terjedni. Ruhájuk szintén a karthauzi

‘) Podolinban 973 ember halt meg. (cf. Podolini Regestrum de Anno 
1708, föl. 347.)
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fehér csuha volt, minek következtében a régi barátok 
visszatértét látta bennök a nép.

A barátok tehát 1711-ben elfoglalták a zárdát 
és 1715-ben már Krausz Mátyás nevű főnököt is ta
lálunk ott.1) Hogy telepitvényük mennél állandóbb 
legyen, azt kívánja a végrendelkező kanczellár, hogy 
magyarhoni fiukat fogadjanak fel a rendbe, kik job
ban fognák a népnek gondját viselni mint az idegenek.

Sz. József testvérülete. Ugyanazon évnek julius
27-én az egyházmegyei papság körében is új testvérü- 
let keletkezett. A régi XXIV. testvéridet kiváltságai 
és előnyei mintegy hatályukat veszítették. Az erre 
vonatkozó okmányok és iratok a protestáns lelkészek
kel 1674-ben külföldre költöztek, minek következté
ben a testvérületnek csak emléke maradott meg, de 
szabályait nem ismerte senki. Élt azonban a papság
ban az arra vonatkozó visszaemlékezés, hogy a régi 
testvérületben őskori alapszabályai szerint imával segí
tették egymást a tagok, mi most egészen megszűnt. 
Érezték annak hiányát a lefolyt nagy döghalál alkal
mával, hol kiki külön állt a veszély közepette, mintha 
a községek lelkészei nem is tartoznának egymáshoz. 
Hogy a jövőben máskép lehessen, jött össze említett 
napon Izsákfalván négy jó akaratú lelkész, és alapítá 
az új testvérületet, melynek alapszabályai azt kíván
ják, hogy a meghalt tagok lelki üdvéért a fenmara- 
dottak szorgalmasan imádkozzanak és sz. misét mond
janak. E testvérület maiglan is fenáll.2)

*) Szép. orsz. levélt. Serin. 8, fasc. 7, nro 12 (cf. Prot. 1716, föl. 
388,346, és Wagner III, 195.)

*) Succincta Historia Confraternitatis S. Josephi stl>. Késmárk, Sauter 
1894, pag. 7. eequ. A négy alapítónak neve: Goldberger Mihály, mQllenbachi, 
Magasy János, ábránfalvi, Paulikovics Mátyás, svábfalvi, Prinner Bern át, izsák· 
falvi lelkészek.

34* *
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Váraljai irgalmas kolostor. Sigray prépost alatt 
véglegesítette Lubomirszky herczeg Váralján azon ir- 
galmasrendi kolostort és ispotályt is, mely a hajdani 
Erzsébet-szegényház helyett emeltetett.

1713-ban Sigraynak az érsekkel lett viszálya, 
melyben azonban a prépost győzött, daczára annak, 
hogy az érsek Nagy György olvasókanonokot és Sigray
nak megbízottját átokkal is sújtotta. Az érsek ugyanis 
a prépostnak püspöki joghatóságát, melylyel ősidők
től fogva az egész prépostság területén rendelkezett, 
meg akarta semmisíteni, de Sigray nem engedett, ha
nem kellő hódolattal, de ismert erélyével ügyekezett 
kimutatni a prépostok Róma által is megerősített sza
badalmait, mire az érsek engedett.1)

Ugyanez esztendő meghozta végre a kath. papok
nak a prédikátorokkal szemben való tökéletes győze- 
delmüket. A Rákóczy-forradalom alatt ugyanis elfog
lalták a prédikátorok ismét a kath. templomokat, a 
plébániákat és az azokhoz tartozó jövedelmet. Ok 
nem elégedtek meg a templomok birtokával, hanem 
a dézsmák élvezetére is vágytak és legfőbb Liptóban 
magokhoz is ragadták azokat nagy részt. De bir
toklásuk nem tartott sokáig mert az ez évi ország- 
gyűlési határozat a kath. papoknak adta vissza a plé
bániák jövedelmét. És három évvel reá, a szepesi 
nemesség is belenyugodott e visszahelyező intézke
désbe. Sigray ezután 1717. évi deczemberben meghalt.

Pongräcz Imre prépost. Sigrayt a préposti szé
ken már előhaladott korában követte Pongrácz Imre 
(1719 —1724), kinek működése kevés nyomot hagyott 
nálunk. Született 1654-ben Nedeczen, melyet akkor

') Wagner III, 131, sequ.
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atyja báró Pongrácz Ferencz Palochaytól zálogban tar
tott. Tanulmányait Rómában fejezte be, hol mint pap 
első sz. miséjét is mondotta. Még mint tanulót egri 
kanonokká tette őt Szegedy Lóránt egri püspök, 
György bátyja iránti barátságból, ki szinte pap, és 
Szegedynek egykori kanonoktársa N.-Szombaton volt. 
Rómából való hazatérte után pozsonyi kanonok és 
plébános, később esztergomi kanonok lett. Ott nevez
tetett ki később hvári czimzetes püspöknek. Szepesi 
préposttá való kineveztetése úgy látszik az érsek kü
lön kívánságára történt. Préposti első működése azon 
intézkedés, hogy ezentúl Nagy sz. Gergely pápa em
léke minden márczius 12-én ünnepeltessék, miről 1720. 
évi márczius 21-én Keresztély Ágost érseknek jelentést 
teszen.

Az 1721-ben Budán tartott országgyűlésen és 
annak egyik bizottságában folytak azon nevezetes és 
heves viták katholikusok és protestánsok között, me
lyek a katholikusok által beadott 21 pontú, velős és 
világos replikát eredményezték, s melyre a protestán
sok csak azt mondhatták: »Patriae filios celare potius 
quam recensere praeterita convenerit«, azaz: hogy nem 
kell napfényre hozni a régi dolgokat, hanem inkább 
fátyollal borítani.1)

Utolsó éveiben sokat gyengélkedett, és már 
1723-ban neveztette ki magamellé segédjéül »eum 
jure successionis« Felez János szepesi kanonok és lo- 
sonczi apátot, ki Pongrácznak 1725-ben bekövetke
zett halála után el is foglalta a préposti székét. ,

Pelcz János prépost. Ez (1725— 1740) volt az 
egyedüli a prépostok hosszú sorában, ki még elődjé-

') Szép. kápt. levélt. A nem regesztrált acták között, 8 vastag füzetben, 
melyekben a Replica, Duplica, Contra Replica stb. föltalálhatók.



nek életében nyert jogczímét a prépostságra, és ki 
szepesi kanonokságból egyenesen a préposti székre 
lépett. Találunk ugyan azelőtt is szepesi kanonokot, 
ki prépost is lett, de ezek mindegyike a Szepesség- 
ből előbb más méltóságra távozott, és csak onnan 
jött vissza főpásztornak. Felez azonban nem tett ilyen 
kerülő utat, hanem a kanonokságból egyenesen a pré
posti épületbe költözött. Köszönhette azt fényes te
hetségei mellett leginkább azon tulajdonságának és 
víg kedélyének, melylyel az érsek gondjait el szokta 
volt oszlatni akkor, midőn oldalánál tartózkodott. Tréfái 
és elmés ötletei, mondja Wagner, megszerezték neki 
a kanonokságot, s talán az öreg Pongrácztól a pré- 
postságot is, mely alatt káptalanával majdnem örökös 
harezban állott.

Született Kis-Szebenben, hol családja jómódú le
hetett, mert a város még 1716-ban panaszkodik János 
ellen, mint a ki jogtalanul birtokolja azon malmot, 
mely régi időktől fogva a templom tulajdona volt. 
1710-ben szerzettek nemesi oklevelet a királytól és 
így János, midőn 1713-ban legelőször találkozunk vele 
a káptalanban, már nemesi névvel dicsekedhetett.1) 
De már akkor panaszkodik Reyscher György kano
nok ellen, mintha ez megsértette volna. Pelcz Ferencz 
nevű testvérével 1715-ben találkozunk mint olyannal, 
kinek adósságait és kiadásait János elismerni nem 
akarja. A prépostsággal együtt kapta János a stonji 
(staguensis) püspöki czimet, s mint olyan nevez ki 
1725-ben megbízottat.

Káptalani torony ós óra. Mint az érseknek ked- 
vencze sikerült neki attól Reyscher kanonok hagya

— 534 -

>) Prot. 1710, föl. 209, és Szép. orsz. levélt. Serin. 1, inter Annales.
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tékát arra elnyernie, hogy a káptalanban krypta, és 
az óra számára torony építhető legyen, mert a káp
talan mindkettő híjával volt. De mivel az érsek, mi
előtt írásban kiadhatta volna az arra vonatkozó ren
deletét, 1725-i augusztus 23-án meghalt, János prépost 
Eszterházy Imre új érsek előtt megújította kérelmét, 
ki valóban 1726-i ápril 5 én megadta az arra való 
engedélyt.1) A káptalannak tehát meg volt azon költ
ségnek kezdete, melylyel a tornyot és órát felállít
hatta, de azért elhúzódott az ügy 1739-ig, mert csak 
azon esztendőben találjuk az arra vonatkozó szám
adásokat és a kész tornyot.2)

Nemsokára megkezdődött a Pelcz és káptalana kö
zötti harcz. Az öregebb kanonokok, úgy látszik, nem 
nagyon tisztelhették a prépostot, mert midőn ő tartotta 
a templomi ájtatosságokat, egyikök sem akart segéd
letet nyújtani Pelcz megharagudván, kemény írással 
támadta meg őket, mire szintén oly modorral feleltek, 
úgy, hogy a káptalanban valóságos gúnyirati harcz 
fejlődött ki, mely végre az érsek tudomására is jutott, 
mire ez két parancscsal volt kénytelen közbelépni. 
Mind a kettő 1732-i január 22-én kelt. Az egyikben 
meghagyja a káptalannak, hogy a reggeli és délutáni 
isteni tiszteleten okvetlenül jelenjék meg, aztán részt 
ne merjenek venni a dőzsölő vagy kártyázó társasá
gokban, táncztól és női mulatságoktól pedig *)

*) Szép kápt. levélt. Serin. 1, fasc. 4, nro 70. Úgy látszik, hogy a vá
rosok is akkor szerezték az első vagy legalább új toronyórájukat. (Podolini 
Regestr. de Anno 1731, föl. 209.)

*) 1b. nro 72 A toronynak összes költsége kitett 2877 frt 52 den. 
— Az építőmester (Mag. Martinus Nicodemi) kapott 840 irtot, az óra pedig 
300 írtba, húsz köböl rozsba és 5 köböl búzába került. — Itt olvassuk, hogy 
azon ezüst asztaldíszt, mit Reyscher után kaptak, 1800 írton megvelte gróf 
Szirmay Tamás stb.
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azaz egész határozottan tartózkodjanak, mert külön
ben az egyházi törvények szigora szerint fog velők 
szemben eljárni. A másodikban megparancsolja, hogy 
a préposttal békében éljenek és egymást ne rágal
mazzák, mert ellenkező esetben a jövedelemnek felét 
megvonja tőlük, sőt átokkal is fogja sújtani. A pré
post viszont ne üldözze őket, hanem inkább mint test
véreivel bánjék velők.1)

E kemény iratoknak azonban hatásuk alig lehe
tett, mert az érsek nemsokára Mednyánszky László 
nevű nagyprépostját és érseki helynökét küldötte ide, 
hogy a perpatvart a helyszínén intézze el. A hely- 
nök 1732-i szeptember 17-én kelt jelentéséből látjuk 
azonban, hogy Pelcz az egész dolgot a káptalan rová
sára túlságosan nagyította. Míg az érsek irataiból 
azt gondolá az ember, hogy a szepesi káptalannál go
noszabb testület alig lehetett akkor, addig azt olvas
suk itt, hogy az egész háború Répássy Jakab, Csajko- 
vics Endre kanonokok és a prépost között folyt, ki
ket azért a prépost le is tett volt a kanonokságból, 
míg a többi nyolcz kanonok mindentől tartózkodott. 
A fenti becsületbe vágó dolgokról nem is történik 
említés, hanem csak a gúnyiratok kölcsönös megsem
misítése rendeltetik el, és a prépostnak meghagyatik, 
hogy a két kanonokot állásába visszahelyezze.

így állt helyre a béke, mely több éven át tar
tott, mert az 1737-i október 9-én Klobusiczky Ferencz 
érseki hely nők által megtartott egyházlátogatás alkal
mából már azt mondhatja az érsek, hogy a prépost 
és káptalan közötti békének nagyon örül. Legyen 
úgy továbbra is, becsüljék meg egymást kölcsönösen,

') Szép. leapt, levélt. A nem registnilt okmányok N. 3-al jelölt csomagjába!
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folytatja az érsek, és a prépost ne uroknak, hanem 
inkább atyjoknak mutassa magát. Az elveszett java
dalmakat ügyekezzenek visszaszerezni. Az öregségé
nél fogva rendetlen sekrestyés mellé fogadjanak se
gédet. A breviáriumot lassan mondják el, és Marty- 
rologium nevű könyvet is szerezzenek már. Az őr
kanonok vigyázzon a templomi kincstárra, és a levél
tárra is. Végre pedig meghagyja, hogy az évek óta 
elhanyagolt számadásokat hozzák a következő évnek 
márczius 12-ik napjáig rendbe és mutassák ki azok
ban a Censum Nemonist is.1)

A prépost a fentiek behatása alatt az isteni tisz
telet pontosabb teljesítése végett ugyanazon év de- 
czember 14-én második secrédlelkészi állomást szerve-o

zett és ellátására 30 frtot kötött le De ^zen nagy
lelkűséget nemsokára megbánhatta, mert 1738-i julius 
6-án megjelenik a jászói konvent előtt és visszavonja 
az adományt, mi mellett önnönmagára jellemzően 
mondja, hogy »sapientis est mutare in melius consi
lium«, mintha azt mondaná, hogy a kapzsiság késztet 
arra, miszerint visszavonjam az előbb adottat.

Felez alatt folyt az úgynevezett furtembergi per 
is, melyben a káptalan liszkai szőlői meg lettek tá
madva, mely azonban a felperes káptalan és az alpe
res Furthemberg Anna bárónő kiegyezésével végző
dött. Ámbátor a káptalan mint az eperjesi kerületi 
tábla, mint pedig a királyi tábla előtt szépen védel
mezte álláspontját, mégis pervesztes lett volna, hogyha

') Nemonis azaz az ismeretlen eredetű alapítványok kamatait. Az 
érseknek felelete november 10-én kelt. E Klobusiczky szentelte fel itltartóz- 
kodása alatt szeptember 29-éti az irgalmasrendi váraljai áj templomot is. 
(Wagner III, 139.)
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a kiegyezés útjára nem lép. Ez mentette meg bir
tokjogát.

A prépost a következő években nevének emlé
két iigyekezett megörökíteni, mert 1740-ben, midőn 
már halálát közeledni érezé, először Kis-Szeben temp
loma és plébániája javára tett Γ200 forintnyi alapít
ványt. Aztán pedig a káptalan számára rendelt két 
örökös szent misére való pénzösszeget. Ugyanazon 
esztendő január 4-én megszűnt élni Az alapítványo
kat azonban lefoglalta a kir. ügyészség, de a kápta
lan a magáét Doloviczeny György segélyével vissza 
kapta.

A nagy szentségtartó. Már a prépost halála 
után sikerült a káptalannak máig is meglevő nagy 
szentségtartóját elkészíttetni. Castellaine Péter őrka
nonok, kinek az óratorony felállításában is nagy része 
volt, kiállíttatta a szentségtartót is. Készítette Szilassy 
János, lőcsei ötvös, ki 1740-i május 31-én kiállított 
nyugtájában elismeri, hogy a káptalan által adott 
ezüstön és aranyon felül még 67 aranyat és 1 rénes 
forintot kapott a munkáért.1)

Barkóczy Ferencz prépost. A préposti széket 
még ugyanazon évben elfoglalta Barkóczy Ferencz 
(1740 —1744) egri kanonok és tanakrai czímzetes 
püspök, ki Ferencz nevű atyjától és Zichy Júliától Ta- 
varnán (Zemplén) 1710-i október 15-én született. Atyja 
a török háborúkban nagyhírű királyi tábornok volt, 
ki hősies tetteiért nagy birtokok adományozásával 
megjutalmaztatott. Viharos és kalandos múltja volt. 
Mint fiatal ember Tökölyi fogságába került, melyből 
Lessenyei Nagy Mihály közbenjárására kiszabadít- *)

*) lb. Serin. 1, fasc. 4, nro 72. Adott a káptalan e szentségtartdrn 
223 bécsi lat ezüstöt stb.
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tatott, hálából elvette Zsófia nevű leányát, kitől három 
gyermeke született, melyek egyike később Görgey 
Lőrincz neje lett. Első nejének halála után elvette 
nagy-mihályi Pongrácz Máriát, kivel azonban rosszul 
élhetett, mert az egri szentszék ítélete folytán el lett 
tőle választva. Az ítélet lesujtólag hatott reá, oly 
annyira, hogy mint maga egy hivatalos okmányban 
mondja:1) »becstelenül tovább élni nem akarván« is
mét katona lett 1701-ben. Itt nem találta ugyan a 
keresett halált, hanem sok harczi babért aratott, és 
könnyelmű ifjúból komoly gondolkozásu férfiú lett 
Harmadszor is megnősült és Zichy Júlia grófnővel kö
tött házasságában teljes boldogságot talált. Nagyszámú 
gyermekeik voltak, kik közül az egyik, a hitbuzgó és 
hírneves Barkóczy Klára is volt. Első szülöttjük Ferencz 
a prépost vala, ki Kassán kezdette tanulmányait, 
honnan Nagyszombatba és későbben Rómába ment. 
1734-ben visszajővén, Erdődy Gábor egri püspök által 
azonnal kanonoknak és egri plébánosnak lett kine
vezve, hol a jezsuitákkal, kik tanulását vezették, sokat 
érintkezett. Mint esztergomi érsek 1761-i november 
1-én azonban, midőn a jezsuiták ellen majdnem az 
egész világon ama kegyetlen harcz kezdődött, melyet 
a bourbon - intrika ellenük szőtt, ő is ellenük nyilat
kozott és kezök alól ki akarta venni a bécsi magyar 
papnöveldét, mely keletkezése óta több mint 3500 
magyar ifjút papoknak nevelt 2)

Mint szepesi préposttal csak 1744-b'n találko
zunk vele, midőn is családjának okmányait íratta által *)

») Prot 1694, föl. 643 b.
*) Historia Collegii I’azmániani, Viennae 1873, tom 1. pars II. ad Ann. 

1761. Későbben oda magyarázta azt Barkóczy, hogy vissza akarta az intéze· 
tét hozni Magyarországba.
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a káptalannal. És megint, midőn a papságnak a ne
mesek elleni dézsmaügyét egészen az országgyűlés 
elébe vitte.1) Ugyanazon év deczember 8-án már az 
egri püspöki székre ment által, honnan későbben az 
érseki székre távozott. Mint ilyen halt meg 1765-i 
junius 18-án.

M&riássy Sándor prépost. Barkóczy Ferencz 
távoztával nyomban egy másik egri kanonok jött 
prépostnak Máriássy Sándor (1745 —1755) személyé
ben, ki egész ittléte alatt a legnagyobb szeretetnek 
és tiszteletnek örvendezett. Mint szepesi ember a 
Szepességnek büszkeségét képezé, kedves modora által 
pedig mindenkit magához vonzott.

Született Máriássy Miklós és Petneházy (máskép 
Petenházy) Évától Batizfalván 1686 és 1689 között, de 
az biztosan meg nem állapítható. Az ő számára Rómá
ban 1713-i ápril 11-én kiállított tudori oklevél ugyanis 
nem nevezi papnak, miből azt kell következtetnünk, 
hogy vagy nem volt még 25 éves, és akkor nem 
született 1686-ban, vagy pedig ha csakugyan azon év
ben született volna, nagyon is későn kezdhette tanul
mányait, mert majdnem három esztendővel haladta 
túl már akkor azon kort, melyben papoknak szentel
tetnek a növendékek.2) Hozzájárul, hogy atyja épen 
1686-ban tartózkodott Petneházy Dávid végszendrői 
királyi kapitány oldalán, hol ennek leányával megis
merkedett, mert midőn junius 27-én Máriássy Sándor, 
László, Zsigmond és Gábor kifogást emeltek Márássy * 11

Prot. 1762, föl. 96.
*) A tudori oklevél, melyet Máriássy Ferencz ár szívességéből megnéz

hettem, kezdődik: Joannes Iiaptista Spinula Sue. Jesu Almi Collegii Germa
nici et Ungarici in Alma Urbe Rector stb., végződik pedig: Datum Romae 
ex A. No. Collo. Germanico et Üngarico Anno Du» 1713. Indict-e VI, Die vero
11 Mensis Aprilis, Pontificatus stb.
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Imre ellen, azt mondják, hogy a távollevő Miklós ne
vében is teszik azt.1)

A milyen bizonytalan születési éve, épen olyan 
bizonytalan szüleinek vallása is. Miklós általában 
kálvinistának mondatik, de Évára nézve nem egyez
nek az írók. Míg némelyek őt is kálvinistának tart
ják, addig a Máriássy - család házi története (53., 
54. lap) azt mondja róla, hogy pápista volt, és a 
saját vallásában nevelte Sándor, Farkas és István nevű 
gyermekeit is. És azért lehetséges, hogy Végszendrőn 
való tartózkodása alatt maga Dávid is, Éva és Zsig- 
mond nevű gyermekeivel a kath. vallásra tért, mivel 
az 1638 óta ottan tartózkodó jezsuiták befolyása 
alól ritkán vonta ki magát a katonák valamelyike.

Nem említi Évának vallását a márkusfalvi plébánia 
naplója sem, (Diarium Parchiae Markusfalv. föl. 15, 3. 
bekezdés), hanem az 1703-ik esztendőhöz csak azt 
mondja, hogy Sándor katholikus lett, miért is az atyja 
eltaszította magától, de Sigray prépost felkarolta és ta
nulni küldötte Kassára.

Úgy látszik igaz a családi történet előadása, mert 
1721-ben valóban mind a három fia Miklósnak katho
likus volt. Sőt István későbben kifogást is emel az 
ellen, hogy Batizfalvára protestáns lelkész küldessék.2)

Tény tehát az, hogy Miklósnak és Petneházy 
Évának fiai katholikusok voltak, és hogy az első szülött 
Sándor kitűnő tehetségekkel felruháztatott a gondvi
selés által, mely őt a kassai jezsuitákhoz vezette, 
honnan Rómába került, hogy tanulmányait a tudori 
oklevéllel koszorúzhassa.

‘) Prot. 1685. föl. 138 a. 
a) Prot. 1744, föl. 303.



542

Hazatérte után kassai plébánosnak tétetett s mint 
ilyen nemsokára borsi és kistályai prépost meg tapol- 
czai apát lett. Midőn 1720-ban az újonnan építendő 
főtemplom alapkövét megáldotta és földbe tette,1) a 
kálvinista prédikátor röpiratban támadta meg, mire 
Sándor rendkívüli ügyességgel felelt. Nyolcz esztendő 
múlva egri kanonok és knini czímzetes püspök, vala
mint az egri püspököknek helynöke lett. Mint ilyent 
találjuk őt 1731-i júniusban Kassán, hol a jezsuiták 
és orsolya-szűzek templomait felszenteli.8) Julius 6-án 
pedig családja körében Márkusfalván, hol megint a 
templomnak főoltárát felavatja.

Végre 1745-i márczius 8-án szepesi prépostnak 
nevezte ki Mária Therézia királynő, hol legelőször 
1747-i szeptember 8-án találkozunk vele akkor, midőn a 
vörös klastromnak a kamalduliak által helyreállított 
templomát felszenteli.3) 1751-ben a dézsma érdekében 
ír fel a király- és országgyűléshez.4) A következő év 
szeptember 1-én az egyházlátogatást végzendő érseket 
fogadja, ki aznap Illésfalván tartózkodik. Sacchi János, 
péczeli meg háhóthi apát, az érseknek titkára szep
tember 2-án kiadja a látogatásra vonatkozó kérdése
ket, mire a káptalan 21 pontban felel.

Ezen pontokból ismerjük meg a káptalanban ak
kor dívó szokásokat. A plébánost, mondják, a káp
talan választja, mert ő adta neki a baldóczi alafát. 
Harangoznak nemcsak a reggeli és délutáni isteni tisz
teletre, hanem zivatarok alkalmával is. Az oltári szent- * *)

*) E főtemplom most eltűnt és helyét elfoglalta a XIX. század gothi· 
Icájának a magas kormány és kassai püspök által létesített remek műve.

*) Timon stb. föl. 302. E szerint tehát felszentelt püspök is volt.
aJ E napnak emlékét megörökítette Demeter zárdafőnök azon márvány· 

köve, mely a templom kapuján belül még most is látható.
«) Trot. 1744, föl. 2S9.
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ség előtt folyton égetnek lámpát. A ragyolczi és 
görgői birtokot közösen kezelik, de a káptalani föl
deket felosztották, s kiki a magáénak viseli gondját. 
A levéltárak az őrkanonok alatt állanak, s eddig nem 
veszett el belőlök okmány. A rendbehozott levéltári 
okiratok jegyzékei a jegyző kezénél találhatók.

Érdekes a 9. és 20. pont, melyek elsejében mon
datik, hogy szavazásra bocsátott ügyeknél a szavazat
szedést a legfiatalabb kanonoknál kezdik; a második
ban pedig: hogy bevezettetése alkalmával minden kano
nok arra is tesz esküt, hogy mint capitulare
mindig lelkiismeretesen járand el, és ha az olvasó
kanonok által, ki sorban küldözgeti őket, valahová 
kirendeltetik az egyik, onnan való visszatérte után 
újabb esküt tesz arra, hogy valóban igazságosan és 
lelkiismeretesen végezte feladatát.o

Panaszkodnak Almásnak elavult és a prépostok 
által visszatartott fele miatt és alásan esedeznek az 
érseknek, hogy a kisidai, hernádpetri és zsebesi bir
tokokat oszsza el a prépost és káptalan között.1)

Az érsek (Csáky Miklós) nagy örömmel tartózko
dott a Szepességen, mert három napon át a schiav- 
niki jezsuiták vendége volt, hol az egész völgy temp
lomainak ruhákat, kelyheket stb. osztogatott.2)

1753-i junius 21-én a prépostot Tepliczen talál
juk, hol az úrnapi körmenetben résztvevén, a fénynyel 
rendezett ünnepélyen és a nép ájtatosságán nagyon 
megindul és könnyeket hullat. Legfőbb örömét az

!) Szép. kápt. levélt. A nem registrált okmányok N. 4. jelzett csomó
jában. No. 5-el jelöltben elŐszámláltatnak az akkori áltáriák. Van azok között 
11 szőlővel és 24 pénzzel alapított oltár, melyek czimén 676. sz. misét kellett 
a káptalannak mondania. Minden misére (181 l i devalvátió után) esik 20* *)/e kraj- 
czár, mi nagyon gyenge jövedelemre vall.

*) Hist. Resid. Agriensis, II, föl. 89, 94.
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iskolák és tanuló-ifjak felsegélyezésében találja, miért 
is nem egy neki köszönhette műveltségét és későbbi 
állását. Kezdette még a préposti lak déli falának 
helyreállítását is, de művét nem fejezhette be, mert 
már 1755-i ápril 19-én visszaadta nemes lelkét az örökké
valóság mindenható urának. Halálával az utolsó szepesi 
prépostnak csinált helyet.1)

Hamisított okmányok kora. Még életében kez
dődtek, bár csak halála után végződtek ama vesze
delmes perek, melyek hamisított okiratok segélyével 
a káptalannak összes külső birtokait megtámadták. 
Az itteni források szerint ítélve Budán vagy Nógrád 
megyében egész műhely létezett, mely eleinte régi 
iratok javításával, későbben pedig ősi okmányok te
remtésével foglalkozott. Nyomát már 1700-i junius 
14-én találjuk. Kezdeményezője pedig Ordzovjánszky 
György, a káptalannak kisidai tiszttartója lehetett, 
ki mint műórás, kitűnő vésnök és ezermester szere
pelt. József nevű fia folytatta és János unokája befe
jezte a családnak ezen ügyes tulajdonságait. György
nek pénzt és vagyont, Józsefnek nagy hírt, Jánosnak 
pedig gályarabságot hozott a művelet.

A törökök feletti nagy győzedelmek után az em
bereket sajátságos nagyzási hajlamok fogták el. A 
kisebbek czimeres levelet hajhásztak, a nagy urak pe
dig a legősibb időkre szerették volna visszavezetni 
családjok eredetét. Azért találjuk pl., hogy maga 
Eszterházy Pál, kinek családja a XVI. században Liptó 
megyében kezd szerepelni, hol rendes neve mellett az 
Ejstoraz elnevezése is előfordul, midőn herczeg lett 
eleinte ugyan még, de Eszterháznak írta magát, nem

>) Az építés emlékét fent ártotta a préposti lak lépcsőházában máig is 
látható kőtábla, melyet az utolsó prépost 1766-ban illesztetett oda.
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sokára azonban már a sajátságos Estoras kifejezést 
használja. A hízelgők azután úgy találták, hogy ezen 
Estoras már Geyza vezér alatt szerepel, midőn is meg- 
keresztelkedvén a Pál nevet vette fel, s mint ilyen 
lett a család őse. Nem csoda azért, hogy a család 
sz. Lászlóval és II. Endrével rokonságba jutott és av
val mintegy jogot nyert arra, hogy Pál nádor Lipót 
király által birodalmi herczeggé kineveztessék.')

Ha ilyen család, mely dicsőségét I. Ferencz nevű 
őse vitéz kardjának köszönhette, a későbbi hízelgők
től elkapatta magát, nem csoda, hogy Magyarhon 
majdnem összes nemesei szintén a régi mesés korba 
szerették volna visszahelyezni családjok eredetét. E 
hajlamból hasznot ügyekeztek huzni az okmánycsiná- 
lók, kik az ősi nehány okiratból kiszedett szólamok 
és a XVIII. század irálymodorából ismert kifejezések 
segélyével olyan okiratokat fogalmaztak, melyek máig 
is fennmaradott példányai épen azért neveztetnek ős
régieknek, mivel zagyvalékos irályok miatt egészen 
érthetetlenek.2)

Hogy miképen jártak el az okmánykészítők, meg
tudjuk Rozsnyónak javított irataiból.3) E város ugyanis 
1603-i október 16-án íratta által még ép okmányait, *)

*) Historia Res. Agr. II, föl. 174, hol az egri jezsuiták 1762-i jun. 29-én 
midőn Eszierházy Károly püspöknek jött, annak tiszteletére az itt említett 
mesék alapján rendeztek magyar nyelvű színdarabot.

*) Fehér György, Codex Diplomat, czíraö művében sok ilyen okirat 
feltalálható. Némelyik nagyon is furcsa, mint pl. az, mely a hires Miczk bán, 
ki csak 1327, tertio Cal. Novembris (október 30-dn) szerepel mint Ranus totius 
Sclavoniae et de Sarus, már 1280-ban csodagyermeket tud felmutatni, kik 
között van azon Gergely mester is, ki Lengyelországból került hozzánk, és 
mint a királyi seregek vezére aztán Sóvárt kapta (fejebb, 24. lap.) Kún László
tól. (cf. Wagner V ili. föl. 16; és Prot. 1685, föl. 440 a — 448 b.)

») Prot. 1603, föl. 64 b — 70 a; és Prot. 1694, föl 862 b — 367 a, hol 
Rozsnyó okmányai átiratnak. Majdnem minden családi levéltárban akadunk 
ilyen hamisított okiratokra.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt. 35
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hol az évek és személyek még a magok helyén állot
tak. A század viszontagságai folytán elmosódtak azok
ban a szavak, de azért midőn 1700-i junius 14-én 
másodszor átírta a káptalan, nem vette észre, hogy 
hiány volna bennök, mert egészen folyékonyan és min
den megjegyzés nélkül olvassa azokat, holott máskor, 
ha hibás okiratot másol, egészen helyesen (mint hite
les hely nem is tehetett mást) megmondja, hogy a má
solatban sufficientes fenestras, azaz kellő ablakokat 
hagyott, mivel az eredetit olvasni nem lehetett már. 
Rozsnyónak okmányaiban nem vett észre hiányt, de 
azért ha a két átiratot összehasonlítjuk, megtaláljuk 
a nagy különbséget. A század elején (1603) még az 
áll ott, hogy III. Endre Lodomér érseknek Rozsnyót 
adja M. CC. Nonagesimo primo, de a század végén 
(1700) a régi szokásos kelet helyén már azt olvassuk, 
hogy Anno Dni 1001-mo, minek következtében az 
okmány egyszerre sz. István korába felszökik.

Nem kevesebb vakmerőséggel állíttatott helyre a 
béltartalom egy része, mert a sz. István király idejé
ből származó okirat kiállítójának szerepelteti az 1465-i 
február 1-én meghalt Széchy Dénes bibornokot.

Itt próbálhatta tehát az 1738-ig életben maradt 
Ordzovjanszky György legelőször ügyességét, mely 
mint látjuk tökéletesen sikerült, mert a káptalan nem 
vette észre a javítást, Rozsnyó pedig meg volt elé
gedve.

Vájjon a káptalan kárára már ő hamisította-e az 
illető okiratokat, vagy csak utódjai, nem tudjuk, csak 
azt látjuk, hogy perbe fogni csak János merte a káp
talant. Készített ugyanis ezen czélra két okmányt. 
Az első Miksának 1558-i ápril 5-én Bécsben adott 
levele, melyben ez az egri káptalannak meghagyja,
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hogy Tepliczi András szcpcsmeg alispánnal vezesse 
be Ordzovjan, Sz -Lőrincz, Sz.-György (Orlovecz), Stok- 
falva, valamint a jankfalvi és roskóczi részletekbe 
Radgyóczy Demeter nevű nemest. Az egri káptalan 
nemcsak bevezeti (fér. 4. an Trinitatis vagyis junius 
1-én), hanem még királyi záradékot is csatol az e felől 
kiadott jelentéséhez, a mennyiben megígéri, hogy majd 
későbben a kiváltságos levelek mintájára fogja kiállí
tani a bevezetésről szóló levelet.1)

A második, 1700-i junius 5-én (Sabbatho ante 
Trinitatis) kiállított, okiratban pedig Ordzovjánszky 
György maga 300 írtért Ordzovjánban adat magának 
a káptalan által bizonyos telket.

Ezen okmányok birtokában ügyekezett most János 
még nemes eredetét is bebizonyítani, mivel annak 
hiányában nem lehetett volna a régi Demeternek ro
kona. Miután vésnöki műhelye a váraljai plébániában 
volt, könnyen sikerült megszereznie az ottani anya
könyvet is.2) Ezekből kitörölte a régi Kravcsov csa
ládi nevet, és helyébe az 1667-i és 1690-i évek mellé 
azt írta, hogy Nobilis Georgii Ragyóczy de Eadem, 
meg Nobilis Josephi de Eadem. Az ezek szerint kiál
lított anyakönyvi kivonatok helyreállították aztán a 
régi Radgyóczi Demeter, és a jelen Ordzovjánszky 
György közötti családi köteléket. (No. 12.)

Nemes bátorsággal kezdé most a káptalan elleni 
perét, melyben családjának ősi birtokát visszaköve

*) Prot. 1550, Index II., föl. 210a; és Prot. 1562, föl. 126, hol Sze- 
pesmegye alispánja 1558-ban Görgey Lőrincz és 1559-ben Pólyánkéi Ferenc*. 
Tepliczi András egyik században sem létezik nálunk.

*) Prot. 1685, föl. 448; és Prot. 1694, föl. 47, 66, 122, 140, hol György 
mint műórás, mint vésnök, mint káptalani tiszttartó szerepel. Műhelye volt a 
szepesváraljai plébániában.

35* *
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telte. Rendkívüli eszélyességgel kiállított keresetét, 
melyben a Verbőczy hármaskönyvéből vett idézetek
kel és az 1723. évi 26. t.-czikkre való hivatkozással 
érvelni ügyekszik, benyújtotta a kir. táblánál 1753-i 
junius 8-án. A tábla elfogadta és Niczky Kristóf ül
nöknek osztotta ki feldolgozásra, ki szintén mindent 
helyesnek talált, mire Fekete György elnök 1754-i 
szeptember 23-án kiadott rendeletével a káptalant a 
következő év január 21-ére a tárgyaláshoz beidézte. 
(No. 4 és 7.)

A káptalan csak most tudta meg, hogy egykori 
kedvelt és kitüntetett tiszttartójának családja mivel 
akarja neki hajdani barátságát meghálálni. De nyom
ban is intézkedett. Összeszedvén a szükséges ellen
adatokat, 1755-i január 14-én megjelent a megyei gyű
lésén és felhívta a megye hatalmi karát, aztán pedig 
Pfanschmidt Keresztély ügyvédet küldötte a tárgya
lásra, ki a csalást felderítette. (No. 3.)

A tábla halálra ítélte Jánost és a távollevőnek 
elfogatására a megyéket hívta fel, de egy egész esz
tendőig tartott, mig Batta Pál, nógrádmegyei alispán 
ügyességének őt kézrekerítenie sikerült, mert Pfan
schmidt csak 1756-i márczius 26-án jelenthette annak 
megtörtént elfogatását. (No. 2. és 9.) Mivel a káp
talan a halálbüntetésbe beleegyezni nem akart, a hely
tartótanács a királynő elébe vitte az ügyet, és János
nak a gályákra való elküldetését kérelmezte. (No. 19.)1) 
Józseffel, Jánosnak atyjával, ki a résztvevős gyanúja 
alatt állott, még hamarább csináltak rendet, mert ezt 
az itt idéző Barkóczy-féle bizottság már 1755-i deczem-

') Az ezen perre vonatkozó 24 drb. iratot (Szép. kápt. levélt. Serin. 6, 
fasc. 4) 1 —24. számokkal megjelöltük, miért is rövidség kedvéért említett szá
mokon idézzük a szövegben.
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bér 9-én fogatta el, és a vele tartott hosszú kihallga
tás után börtönbe tétette. (No. 24.)’)

Kimondotta a bizottság azt is, hogy büntetésé
nek kitelte után örök időkre száműzetik a XIII város
ból. József azonban váltig erősítette ártatlanságát és 
ugyanazon értelemben írt fel a káptalanhoz Budán 
őrzött fia, minek következtében a káptalan közben
járására száz forintnyi biztosíték és azon ígéret mellett, 
hogy soha többé nem lépend fel a káptalan ellen, 
már 1757-i február 5-én szabadon bocsátatott. Evvel 
a szereplés teréről letűnt az Ordzovjánszky - család, 
mert sem Józsefnek, sem fiának nem találjuk többé 
nyomát az itteni okiratokban.

Sándor prépost a pernek végét már nem láthatta, 
mert mint tudjuk előbb helyet csinált az új prépost
nak. Hagyatékát azonban a kincstár foglalta le, minek 
következtében annak sem maradott nyoma a káp
talanban.2)

Zbiekó József prépost. Máriássy után a királynő 
Zbiskó József Károly (1755— 1774) esztergomi kano
nokot és vegliai czímzetes püspököt nevezte ki szepesi 
prépostnak, kit 1755-i augusztus 11-én adott iratával 
egyszersmind knini püspöknek tett, mely czímre fel is 
lett szentelve.

Eleinte a budai körökben úgy hallatszott, hogy 
Gusztiny János, a későbbi nyitrai püspök, lesz szepesi 
prépost és azt jelentette junius 22-én Pfanschmidt *)

') Az 1755-1756-ban itt tartózkodó bizottság tagjai voltak: Rarkóczy 
Ferencz, egri pilspök, Okolicsányi János, kir. tanácsos és zempléui alispán, 
Moszczenszky András gróf és Sala de Grossa Károly. Érdekes, hogy a podo- 
lini levéltárban (Podolin város levélt, nro 53) azt olvassuk, hogy 1816-ban a 
bizoitság működésének nyomát sem tudták feltalálni a budapesti országos 
levéliáiban.

*) Szép. kápt. levélt. Serin. 1, fasc. 5, nro 121.
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ügyvéd is, de augusztus 27-én már azt tudja mondani, 
hogy Zbiskót, ki táblai ülnök is lett, minden napon 
várják eskütételre. (No. 7.)

A Zbiskó család, mely eredetileg Zbineknek (Se- 
bastin) neveztetett, Lengyelországból került hozzánk, 
hol a hontmegyei Báthon találjuk őket akkor, midőn 
József a világra jövendő volt.1) Mivel azonban épen 
a nagy dögvész pusztított, Báthon szülei, úgymint Zbiskó 
András, a megyei tábla bírája, és Soós Mária a közeli 
Bakabányára vonultak, hol József 1711-i november 
15. született. Testvérei többen lehettek, mert az egyik 
Zbiskó András nevén mint az akkor már állandósí
tott hadsereg kapitánya (és mint a gazdag Joannelli 
Klára férje), egy másik pedig István névvel mint egri 
jezsuita szerepel.

József maga eleintén Nagyszombatban tanult, ké
sőbben alkalmasint a bécsi Pázmányintézetnek növen
déke, honnan tudori oklevéllel visszatérvén, lelkipász
torkodásba küldetett és mint érsekujvári plébános ked- 
veltségnek örvendett. 1741-ben már esztergomi ka
nonok és nemsokára rá pozsonyi prépost. .Onnan jött 
a Szepességbe körülbelül szeptember vége felé, hol 
azonban csak 1756-ban találkozunk vele, midőn is a 
dézsma miatt a schiavniki jezsuitákkal viszályba bonyo
lódott. Zbiskó ugyanis némely ottani községtől ter
mészetben követelte és szedette a dézsmát, de a jezsui
ták nem engedték azt, hanem azon régi okmányra 
(1294-ből) hivatkozván, melyben a schiavniki kolostor 
a megváltott tized fejében évenként húsz ezüst már- *)

*) Ib. A nem registrált okmányok közötti sárga, kemény csomóban meg
található a kis-kolacsini Zbiskó család okmányainak jegyzéke, mely szerint az 
elsó Zbinek alias Sváb Polonus 1558-ban kezd szerepelni. Ha a lengyelek 
Svábnak nevezték, akkor talán német eredetű.
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kát fizetett a prépostnak, szintén csak pénzfizetést 
akartak teljesíteni. Kifogásolták azért a prépost el
járását mint a váczi káptalan, mint Szepes megye 
előtt, minek azonban a prépost ellen mondott.1) Az 
ügy azért két éven át húzódott, míg a felek Klobu- 
siczky Ferencz, kalocsai érsek és Barkóczy egri püs
pök {közvetítésével, végre oda egyeztek, hogy míg 
Zbiskó lesz prépost, meg fog elégedni a pénzfizetéssel, 
utódja azonban újra vetheti fel a természetbeli dézsma 
kérdését. Zbiskó hajtogatására kezdé a káptalan a 
régi Göncz, Kalács, Dravecz visszaszerzése miatt a 
peres lépéseket (1756-ban), de kellő támogatás hiányá
ban kárba veszett minden ügyekezete, mivel a királynő 
gondjait az épen akkor kitört hétéves porosz háború 
foglalta el.

E háború kitörését némely kis számú protestán
sok nagy örömmel üdvözölték, mert arra számítottak, 
hogy a poroszok bejöttével újra visszanyerik a kath. 
templomokat, és mert a jezsuiták az egész schiavniki 
völgyet visszavezették a régi kath. vallásra, porosz 
részről mindenfelé röpiratokkal ügyekeztek az ottani 
népre hatni. A veszély elhárítására maga az egri 
rektor látta szükségesnek Schiavnikra jönni, kinek be
folyása alatt a nép a kapott röpiratokat elégette.2) 
A háború is szerencsésen folyt, mert a királynő mel
lett az egész nemzet fogott fegyvert és Nádasdy 
Ferencz meg Daun 1757-i junius 18-án Kolinnál tönkre
verték a porosz sereget, minek következtében a ké
sőbbi harcztér Szilézia volt, hol mint tudjuk változó 
szerencsével folyt a hadakozás.

*) Historia Resid. Agrien. 11, föl. 129 és 132. (cf. Prot. 1756, föl. 69.)
*) 1b. föl. 112: »Perlata in hasterras belli Borussici fama, magus a 

fide alienos gaudio affecit, quae nescio Emolumenta si hostes [sic!] Victor 
evaderet animo depingentes stl>.* *)
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Új bányák. A háború fedezésére szükséges költ
séget ezáltal véltek előteremteni, ha új bányákat nyit
nak, miért is buzdították a községeket, hogy hegyeikben 
érczet keressenek, mire nézve parancsok is ki lettek 
adva. Meg is tették azt, de minden eredmény nél
kül, minek emlékéül máig is a meddő kőbe vágott 
sok bányamenetet találunk hegyeinkben.1) Míg azon
ban a községekre csak csalódással járt a munka, ad
dig a jezsuiták turzása még röpiratokat is zúdított 
nyakukra. Már 1759-ben megjelent egy ilyen fajta 
könyvecske, melyben az mondatik, hogy miképen le
het kifordított imák segélyével az ördögöt előidézni, 
ki aztán a bányák dús ereit mutatja a jezsuitáknak.2)

Ugyanazon évben letűnt a prépostok és káptalan 
közötti viszályok egyik tárgya is, a mennyiben Zbiskó 
prépost végre beleegyezett, hogy Kis-Ida felosztassék. 
Két évvel későbben Liszkával is csináltak állandóbb 
rendet. A létonfalvi határra nézve pedig prépost, és 
káptalan Csáky Imre gróffal barátságos módon egyez
kedtek.

1762-ben teljesedett be Zbiskó szivének régi 
óhajtása is, a mennyiben addig annyi pénzt gyűjthe
tett, hogy a kassai orzsolyáknál nyolcz nemes leány 
számára való alapítványt tehetett. Vezérelte őt abban 
az, hogy a fiuk számára alapított számos iskola mellett 
a nemes leányok kiműveltetését majdnem elhanya
golva látta, másrészről pedig az akkori időkben a női 
nemnél lábrakapó erkölcsi sülyedésnek észlelése, mely- *)

*) Ib. föl. 128, hol 1737— 1757 furatták a jezsuiták a hegyeket. Podo- 
linban egész bányászati bizottságok jártak anélkül, hogy áldásra akadhattak volna.

*) Historia Resid Agrien. 11, föl. 142. A röpirat czíme volt: Arcanum 
Jesuitarum seu libellus veneris. (Azon időből származhatnak tehát azon részint 
ostoba, részint istenkáromló csudaimák, miket a nép Kristoforus-imák neve 
alatt ismer.)
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nek legjobban elejét gondolta vehetni, ha a leányo
kat ilyképen gondos felügyelet alatt, fegyelemhez 
szoktatott rendes keresztény életre nevelteti.1)

Hogy mennél hasznosabb lehessen, megtoldotta 
ezen alapítványát 1764-ben két újabb helylyel és meg
nagyobbította végre 1766-ban az egesz alapítványi 
összeget.2) Nem tudhatta előre, hogy pár esztendő 
múlva épen a fiuk lesznek iskolák és mesterek nélkül.

1763-i augusztus 14-én megint egyházlátogatásnak 
lett alávetve a káptalan, melyet Barkóczy Ferencz 
érsek végeztetett. Úgy látszik, hogy semmi kifogásolni 
valót nem talált, mert csakis a tizenegy évvel előbb 
történt egyházlátogatásra hivatkozik a káptalan.

Sz.-János-kápolna. Mint nepomuki sz.-János nagy 
tisztelője Zbiskó kétszer is járt Prágában, míg 1771-ben 
maga emelt annak tiszteletére a káptalan feletti pazsi- 
czán kápolnát, mely máig is fennáll.

A következő években a megtagadott dézsma 
miatt kellett Zbiskónak a szepesi nemesekkel küzde
nie, kik a hosszadalmas háborúk alatt sok paraszttel
ket csatoltak birtokaikhoz, melyektől most tizedet 
adni vonakodtak. Különösen Görgő, Miklósfalva, Ha- 
raszt, Dományfalva, Mindtszent, Márkusfalva, Tótfalu, 
Húnfalu, Kis-Lomnicz stb. községek említtetnek mint 
melyeknek földes urai fizetni hajlandók nem lettek 
volna. Midőn a királynő a rendezendő ügy érdeké
ben Batta Bálintot küldötte ki biztosnak, a káptalan 
1773-i november 22-én adott iratával kijelenti, hogy ha

*) Prot. 1762, föl. 75 s többször, hol a nők akkor hajlamai leiratnak.
*) Ib. föl. 19, 126, 180. Ezen alapítványi összeget, mint halljuk, Császka 

György püspök idejében visszakapta az egyházmegye, és ágy tudjuk, hogy 
most a lőcsei sz. paulai Vincze* *)féle zárdában neveltetnek kamatjaiból az ala
pítványi helyeket elnyert leányok. A szerkesztő.
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a helyszínén nem jelenhetnék meg, fentartja magának 
az arra való jogot, hogy minden olyannemü rendezést 
kifogásolhasson, mely a Szepességen évszázadok óta 
érvényben lévő dézsmaszabályokba ütköznék.1)

A jezsuitarend eltöröltetóee. Zbiskó nagy lelki 
szomorúságára megélte, mint XIV. Kelemen pápának 
1773-i junius 17-én aláírt, de csak augusztus 16-án 
kiadott rendeletével a jezsuitarend eltöröltetett, mi 
Magyarországra, hol a jezsuiták Sopron, Pozsony, Nagy
szombat, Zsolna, Beszterczebánya, Lőcse, Eperjes, Kassa, 
Ungvár, Nagyvárad, Eger városokban a legvirágzóbb 
iskolákat teremtették, megmérhetetlenűl nagy csapás 
volt. Legnagyobb csapás azonban a szepesi kápta
lanra, mert velők egyetemben elveszítette az 1648 
óta büszkeségét képező nevelő-intézetét, mely soha 
többé nem emelkedett fel romjaiból.

A világgal régen elhitt ették, miszerint a jezsuiták 
eltörültetése igazságos, vagy legalább állami tekintet
ből szükséges és méltányos volt. De azon kutatás, 
mely nem régen a spanyol Simancas állami levéltár 
titkos iratait napfényre hozta, be is bizonyítja, hogy 
soha gyalázatosb módon nem jártak el ministerek, mint 
azt az akkori Bourbon-udvarak államférfiai tették volt. 
Midőn ugyanis XIV. Lajosnak sikerült a Habsburg-házat 
a spanyol félszigetből meg Nápolyból kiszorítani és 
helyébe saját ivadékait odahozni, az úgynevezett rega- 
lismus kapott lábra, vagyis azon tan, hogy a király 
mindenhatósága képezi az állam legfőbb érdekét, ki 
pedig abban kételkedni merne, az az állam ellensége, 
a hazának pedig árulója. E regalismus nevében ra- *)

*) Szép. kápt. levélt. A nem registrált okmányok N. 2-vel jelzett csomó
jában, és az 1721-i országgyűléshez adott. Pro Memoria czímfi iratban.



gadták aztán a legfőbb hatalmat magokhoz az ottani 
sülyedt királyok ministerei, kiknek érdeke tehát a haza 
legfőbb követelményét képezé.

E ministerek törekedtek a jezsuita-rend eltörlésére, 
mivel mint Tanucci Bernát, nápolyi államférfiu mondja, 
a jezsuiták a Habsburg-ház érdekében működnek és 
II. Fülöp spanyol király őket bérelte fel a franczia ki
rályok gyilkosainak.1) Tanucci bevallja azt is, hogy mi
képen ügyekezett a jezsuiták ellen közvéleményt kel
teni, időről-időre írja, kiadtam a nápolyi újságba köz
leményt, mely szerint valahol a világon a jezsuiták 
valami gaztettet elkövettek volna. Gondom volt arra 
is, folytatja, hogy időközökben egy-egy könyv meg
jelenjen, melyben össze voltak szedve röpiratfélék, jelen
tések és Ítéletek, melyek valahol a világon a jezsuiták 
ellen napvilágot láthattak volna. A királyi nyomdát 
azonban nem nevezhettem nyomtatási helynek, mivel 
e tekintetben nagy elővigyázattal kellett eljárnom.

Ilyen eszközökkel sikerült 1759-ben Portugáliában, 
1767-ben Nápolyban, Spanyol- és Francziaországban a 
jezsuitákat tönkre tenni.2) Hogy a pápát a jezsuiták 
eltörölésére bírják, felhasználtak fenyegetést, erőszakot 
és hízelgést, midőn pedig még az is gyöngének bizo
nyult, megvették Buontempit, a pápa gyóntatóját és 
Zelada Ferencz bibornokot, kiknek együttes működése 
alatt Kelemen végre engedett és halálcsapást mért *)

*) Stimmen aus Maria Loach, Freiburg, 1898, VIII. füzet, 292 — 805. 
lap, hol azt is bevallja, hogy minden egyes jezsuita, kivel érintkezett, tele 
volt szeretettel, okossággal és keresztényi erénynyel, mivel tanításuk azonban 
a suverenitás ellen van, meg kell bukniok.

*) Zeitschrift für kath. Theologie, Innsbruck 1898, III. fűz. 432—454. lap, 
hol a simancni levéltárak arra vonatkozó összes okmányai felhozatnak, melyek
nél érdekesebb dolgot nem olvashatni, (cf. 1898, IV. füzet, 689—708. lap és 
1899, III. fűz. 444—459. lap.)
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azon rendre, melynek a kath. műveltség és Amerika 
indián népei mindenüket köszönhették.

Megszűnt tehát a jezsuita-rend, de a regalismus 
mestereinek nem biztosította a világuralmat, mert a 
sülyedt ministerek és romlott erkölcsű nagy urak ellen 
felemelkedett nemsokára a polgári rend és a nép, mely 
azok ellen is olyan erélylyel folytatta a harczot, míg 
a Bourbon-királyok és a nemesek fejei a hohér-bárd 
alatt nem hullottak porba és a Bourbonok összes trón
jait nem foglalták et Napoleon rokonai vagy tábor
nokai.1)

A szepesi káptalan, kinek legszebb iskoláját a 
regalismus szinte elsöpörte, nemsokára elveszítette pré
postját is, mert Zbiskó 1774-i május 10-én elhagyta 
az árnyékvilágot. Állítólag gutaütés vetett volna véget 
életének, de fentartotta megát mai napig is azon sa
játságos hagyomány, hogy megfőjtatott volna.

Volt ugyanis akkor a káptalannak három kano- 
nokja, kik folytonos dőzsölésben töltötték idejüket. 
Mivel az ilyen élethez sok pénz kellett, ügyekezték 
azt olyan módon szerezni, hogy a hagyatékokat és a 
káptalani alapítványokat elkezelték. A prépost pert 
indított ellenök s mindhármakat megfosztotta a kano- 
nokságtól. Ezen három embernek neve: Bertalanffy 
László, Szobek Elek báró és Rabcsek András. Hogy 
mennyit sikkaszthattak, Bertalanffynak Rózsahegyről 
1768-i deczember 26-án kelt leveléből csak sejteni 
lehet, mert azt írja, hogy ha a hiányok fedezésére nem 
lenne elegendő ezen 2800 frtnyi váltó, mit Alajos nevű

') Hazánk leghálásabb volt a jezsuiták iránt, mert a volt rend tagjait 
mind egyetemi tanárságra, kanonoki székbe stb. vitte. A szepesi káptalanban 
valami öt jezsuita lett kanonok, köztük Molnár János, a híres történetírd, kinek 
magyar könyvei most is élvezettel olvashatók.
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testvére s esztergomi kanonok adott, akkor leköti mind 
az ötezer forintot, melyet atyai örökség czímén kap
hatna. Kéri aztán a káptalant, hogy álljanak már el 
az üldözésétől és ne facsarják ki szivéből az utolsó 
vércseppet.

Ezen Alajos nevű testvére 1769-i január 16-án 
és február 11-én kelt leveleiben mondja azt is, hogy 
László amisit Panem, amisit Honorem, ultimo etiam 
sanitatem, mivel részegségi deliriumban szenved. A 
bűnös Bertalanffy különben a rózsahegyi kolostorba 
lett elzárva.

Szobek Elek, kit a lechniczi kolostorba zártak, de 
ki onnan megszökvén a trencséni Kő-Porubára mene
kült, szintén betegnek jeleztetik Trencsén megye tiszti 
orvosa által és olyannak, ki váltólázban és szívszoron
gásban szenved. A káptalan azonban nem bízott abban, 
hanem Gusztiny nyitrai püspöknek írt és arra kérte, 
hogy fogassa el Szobeket.1) A püspök előleges meg- 
intésére azonban nem is hederített, hanem kifogást 
emelt a káptalan ellen.

Rabcsek András, a harmadikról legkevesebbet 
tudunk. Ő 1768-i november 25-én még a káptalan
ban van, de nemsokára elítéltetett, mert 1769-i de- 
czember 13-án már az esztergomi káptalan kéri a reá 
vonatkozó pernek iratait. Talán ez is kolostorba, még 
pedig a zoborhegyi (Nyitra mellett) kamalduliákhoz 
lett bezárva, mert Nyitrán maradtak a hagyatékához 
tartozó iratok.

') A püspöknek felelete 1769-i január 6*án Mocsonokról kelt és azt 
jelenti, hogy Szobeket arra intette, hogy a kolostorba visszamenjen. Szobek 
1768-i deczember 20-án már Kő-Porubán van, mig november 25-én Lechnicz· 
ről való elszöktében még titkon a káptalanban lóvó barátját felkeresi, sót fel
hatalmazást is ad neki.
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Ezen perek által szerzett magának a prépost 
három nagy ellenséget, kik közül különösen Szobek 
nagyon vállalkozó szellemű lehetett. Ezekhez köti a 
lappangó hagyomány Zbiskó erőszakos halálának sö
tét gyanúját is, de alapos volt-e az, eldöntenünk nem 
lehetett.

A prépost halála után már május 18-án megér
keztek a kamarai hivatalnokok, hogy a hagyatékot 
felvehessék. Sokra azonban nem tehették kezöket, 
mivel a királynő már 1773-i február 22-én adott volt 
Zbiskónak szabad végrendelkezési jogot, miről őt a 
pozsonyi kamara nevében Szvetich Ignácz deczember
28-án azon intéssel értesítette, hogy az azért járó ezer 
rénes forintot fizesse be.

Legszebb emléket állított Zbiskó prépostnak Wag
ner Károly jezsuita, a szepesi oknyomozó történet
írásunk kezdeményezője, kinek valamennyien sokat 
köszönhetünk. Állította pedig akkor, midőn a Diplo- 
matarium Sárosiense 1780-ban kiadott előszavában 
azt vallja, hogy Zbiskó prépost lelkesítette, költséggel 
segítette, sőt összes munkásságát a Szepesség törté
netének megírása iránt csak ő tette lehetségessé. 
Zbiskó emlékéhez fűződik tehát eddigi legnagyob tör
ténetbúvárunk és írónk emléke is.

A préposti szék nem töltetett be többé. A követ
kező két esztendő alatt megoldotta a királynő az 
1298 óta húzódó kérdést és teremtette a préposti szék
helyén az új szepesi püspökséget, melynek területe 
Árva-, Liptó- és Szepesmegyére terjed ki. Fentartá- 
sára rendelte a régi birtokon kivül a jezsuiták által 
elhagyott schiavniki apátság egész területét. A káp
talanban székelő három (székesegyházi, árvái, liptói) 
főesperes számára kiutalványozta az árvái és liptói
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dézsmát (714 írt), a jövendőbeli nagyprépostsághoz 
pedig a szepesváraljai plébániát csatolta.1)

Ilyen rendezés után Szalbek Károly, váczi kanonok 
lett az első püspök, ki 1776-i november 11-én Almás
ról vonult be a székesegyházba.

*) Szép. kápt. levélt Serin. 10, fasc. 4, nro 71; és Serin. 6. fase. 6, 
nro 39.

B. A. D. *)
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replése 539.

Bácsy Bertalan prépost 26. 
Báesy Ferencz el len prépost 

174.
, Bácsmegycy György kanonok 
[ kalandozásai 318.

Bányaipar föllendülése 502.
! Bányavárosok visszacsatolása 

az esztergomi érsekséghez 
I 196.
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Bársony György prépost 460
— adósságai 500 — bírás
kodásai 463 — halála 500 —
— megtámadása 480,492 — 
összeütközései a jezsuiták
kal 465 — röpírata 486
— templomfoglaló utazásai 
486—489 — végső rendel
kezése 468.

Báthory András szereplése 
Szepesben 194—196, 199.

Bebek Domonkos prépost 54.
Bebek György támadása a Sze- 

pességre 232.
Benczés kolostor Stólán 42.
Benedek (I.) prépost 13.
Benedek (II.) és János pré

postok 20.
Benedek (III.) prépost 56.
Benjámin István fölmentése 

518.
Berzeviczy András prépost-he

lyettes 513 — bebörtönzése 
514.

Bethlen Gábor elől menekü
lése a káptalannak 392 — 
magyar királysága 393 — 
szereplése Szepesben 392. 
397 — új támadása Ausztria 
ellen 403 — védőlevele a 
káptalannak 398.

Bevezettetése a prépostnak 10.
Bécs ostromlása 514.
Békebíró-törvényszék a sáv- 

niki kolostorban 65.
Béla (III.) király rendezései 

4, 5.
Béla (IV.) király névtelen jegy

zője Mutineer prépost 21.
Bélpoklosság Szepesben 317.
Birtok-átengedés a prépost- 

ság részéről Eperjesnek 210.
Birtokok visszaszerzése a Rá- 

kóczy-f öl kelés után 434.
Bocskay István birtok-adomá

nyozásai 328—330 — hiva

talnokainak vallomásai 328
— - szepesi támadásának okai 
327 — támadása a Szepes- 
ségre 326.

Bornemissza Gergely prépost 
253 — alatt a prépostság 
síílyedése 255 — a szepesi 
kamara elnöke 273 — hi
vatal-halmozásai 255 — in
telmei 286 — jellemzése 
297 — kapzsisága 254 — 
ragaszkodása a kath. val
láshoz 288 — tekintély te- 
lensége 275, 287 — vallási 
közönye 269 — véghelyek 
királyi biztosa 157. 

Brenner Antal ellenprépost 
528 — eltávolítása 529 — 
Rákóczy híve 528.

Briegi prédikátori bizonyít
ványok 271 — ellen a pré
dikátorok 399.

Brutócz =  Stenczelvágás 54. 
Budán hitviták 533.
Buglócz =  Csákánföldje 76 —

— Gewbelfalva =  Gublócz 
143 — =  Jungubelföldje 76
— =  Zalusan 76.

Búcsúk a XXIV plébános test-
vérűletének 150 — a sze
pesi székesegyházban 39, 
87 — Szepesben 1493-ig 108.

('ammerknecht prédikátor vád
jai a kath. egyház ellen 240. 

Oapecia alól fölmentése a káp
talannak 105.

Cehetner Tóbiás ügye 321. 
Censtochowi pálos kolostor 

alapítása 57.
Censum Nemonis értelme 537. 
Oharitativum alól fölmentése 

a káptalannak 72 — köve
telése Bakacs érseknek 120
— megtagadása a prépost
ság részéről 152.
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Chetene =  Csatina. Felka 
mellett 12.

Cisztercita apátság Sávnikon 
15.

Codria jelentése 132.
Commissio Rueberiana 287.
Corvin János birtokaira törek

vése a Zápolyáknak 112.
Cosmas =  Jamnik 40.
Csatina =  Chetene, Felka 

mellett 12.
Csákánföldje =  Buglócz 76.
Csáky-család bejövetele Sze- 

pesbe 330.
Csáky I. István a szepesi vár

ban 422 — becsületsértési 
pőre 434 — esküje 423 — 
osztályegyezsége 453 —
végső rendelete 459. — Ist- 
vánné ellenségeskedése Se
bestyén préposttal 512 — 
Istváuné végső rendelete 
515 — Miklós esztergomi 
érsek Szepesben 543.

Császári seregek Szepesben 
481, 491.

Csernekfő a prépostságé 53.
Csobády László prépost 128.
Csontfalva a káptalané 119.
Csötörtöklielyi kolostor építése 

469 — plébánia pőre 70 — 
Zápolya - kápolnában Fe- 
rencz-rendfí szerzetesek 469 
— Zápolya-kápolnában a 
kath. isteni tisztelet vissza
állítása 430.

Csötörtökhelyütt szepesi ka
mara 31.

Curia-Tybae a letonkői kolos
toré 41.

Czím-cserék 503.

Darancs =  Baldócz 72.
I)e Dominis János ellen pré

post 89.

Dénes nádor üldözi a szepesi 
prépostot 12.

Dézsma adományozása a lech- 
niczi kolostornak 43 — át
engedése a letonkői kolos
tornak 41 — átengedése a 
stólái kolostornak 43 — 
átengedése a tarczafői es- 
perességnek 40 — biztosí
tása a káptalannak 262,277
— fizetésétől vonakodása a 
szepesi szászoknak 25, 28
— fölosztása a kanonokok 
között 48 — megtagadása 
Horváth préposttól 183 — 
miatt súrolódások 86.

Dézsmát a Szepességről ma
gának követeli Zápolya Já
nos 175.

Dézsmával zsarnokoskodás 
219.

Dica fizetése alól főimentése 
a káptalannak 144.

Dósa prépost kiküszöbölése 69.
Döghalál és drágaság Szepes

ben 323. 396, 530.
Drávecz a káptalané 448.
Dráveczi dézsma megtaga

dása 79.
Drugeth Gáspár kegyetlen

kedései 225.
Durandi torzsalkodás 365.

Egri kanonokok letelepedése 
Szepesben 221.

Egyházi birtokok hadi adója 
178 — censurák alól föl- 
oldása ΠΙ. György prépost
nak 83 — czímek gyakori
ságának kezdete 399 — föl
dekre szabad költöző joga a 
jobbágyoknak 102 — java
dalmak jogtalan egyesítése 
74 — javadalmak vissza
vétele 441 — javak védelme 
törvényeinkben 160 — vi-
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szonyok hanyatlása 253 — 
zsinat Szepesben 60, 252, 
271, 274 — zsinat Zsolnán 
354.

Egyház körűi buzgóság 110.
Egyházlátogatás a káptalan

ban 406 — ellenzése Sze
pesben 403 — megszűnése 
505 — Szepesben 313, 332, 
448 — szüksége 249, 312.

Egyházlátogató személyzet 
meghatározása 80.

Ellenprépostja Mekcsey 
Györgynek 122,125— Stock 
Jánosnak 89.

Első Judicium delegatum 482
— prépost Adolf 11 — re
formátor Szepesben Thurzó 
János 230 — szepesi püs
pök 559 — szepesi refor
mátor Fischer András 166
— vallási villongás Szepes
ben 171 — visszafoglalása 
kath. templomnak Szepes
ben 489.

Elzálogosított szepesi városok 
egyházi illetősége 75 — 
plébánosainak kétszínűskö- 
dése 75 — visszakerülése 76.

Endre (III.) király a szepesi 
prépostságot püspökséggé 
akarja emelni 29 — Kolacs- 
kót a prépostságnak adja 
30 — Szepesben 30.

Eperjesen képrombolás 228 — 
királyi bizottság tanácsko
zása 474 — prot. gimná
zium alapítása 473 — vér
törvényszék 516.

Eperjesnek birtok-átengedés 
a prépostság részéről 210.

Erkölcsi hanyatlás hazánkban 
284, 379.

Erkölcsiség Szepesben 1420-ig 
57 — 1493-ig 109 — 1615-ig 
377.

Erzsébet királyné szepesi her-
czeg 25.

Esperes erőszakolása a lip
tóiakra 283.

Esztergomi érsek ellenzi a sze
pesi prépostság megalapí
tását 6 — számára a sze
pesi vám tizedrészének át
engedése 7.

Farkasfalva a prépostságé 37.
Farkasfalvy László sávniki 

apát befolyása 63.
Fehérváry János kanonok el- 

fogatása 289.
Fejérpénz terjesztése 224.
Feliciani Miklós bitorló 36.
Felszék =  Hozelecz 3.
Ferdinánd (I.) király Lőcsén 

211 — megerősíti Horváth 
prépost jogait 183.

Ferencz-rendű szerzetesek a 
csötörtökhelyi Zápolya-ká- 
polnában 469.

Fischer András első szepesi 
reformátor 166.

Forbász alapítása 35 — és 
Gnézda környékének plé
bános-választójog adomá
nyozása 40.

Forgách Ferencz érsek a Sze- 
pességen 364.

Forradalmi seregek garázdál
kodása Szepesben 493, 506, 
508 — és reformáczió Sze
pesben 488.

Földművelés hanyatlása Sze
pesben 381.

Földrengés a Szepességen 90.
Fölszentelési bizonyítvány 

mellőzése 270.
Főurak kétszínflsködése 224.
Furtembergi pör 537.
Fülöp pápai követ oklevele 8.
Füstpénz megtagadása a vá

rosokban 174.
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Gánfalvi kúria a lőcsei temp
lomé 144.

Gergely-féle naptár fölött vita 
295.

Gewbelfalva =  Gublócz =  
Buglócz 143.

Géza (II.) király telepítései 4.
Giskra sárosi és szepesi fő

ispán 94 — Szepesben 89.
Gnézda alapítása 35 — és 

Forbász vidékének plébá
nos-választójog adományo
zása 40 =  Knezin 35.

Goltz Joákim prédikátor föl
lépése 341 — hitvitái X.ylan- 
derrel 355, 358 — kézira
tai 197.

Gölniczbánya és a Nyíres kö
zötti terület elvétele a 
prépostságtól 24 — várá
nak lerombolása 196 — 
nevei 24.

Göncz a prépostságé és káp
talané 121.

Görge3?-család egyezsége 278.
Görgői plébániának világiak 

kezébe kerülése 277.
Görgőn a prot. vallás erősza

kos terjesztése 279.
Görög katholikus kolostorok 

szaporodása hazánkban 6 — 
lelkészek a szepesi kápta
lan joghatósága alatt 524
— papok szabadalmai 523
— nnió Munkácson 446.

Grancs szétosztása 85 — =
Uramfölde =  Urbanfölde 85.

Grecsméry Lőrincz prépost 
195, 198.

Gublócz =  Buglócz =  Gew
belfalva 143.

György (III.) prépost 78 — 
szigorú rendtartó 82.

Hadi adó kivetése a káp
talanra 215 — a plébáni
ákra 222.

Hadi segély a szepesi plébá
nosoktól 160 — I. Mátyás 
királynak 106.

Hamisított okmányok kora 
544.

Hanusfalva alapítása 42.
Harakócz =  Rudna 12.
Harakóczi plébánosnak a ko- 

rotnoki tized adományozása 
49.

Haraszton templom-építésre 
engedély 39.

Határkérdések Magyar- és 
Lengyelország között 213.

Határrendezés Hunfalu és 
Nagy-Lomnicz között 52.

Határrendező kísérlet a len
gyelekkel 458.

Hazánk megoszlása 91.
Házassági föl mentés fölött 

vita 443.
Hedvig herczegnő a Leton- 

kövön 123.
Henczfalva =  Hinczócz 233.
Henrikfalva =  Hinczócz 233.
Henrik podolini soltész tele

pítései 18.
Henrik prépost 43.
Herkó páter magyarázata 212.
Heymuth- és Letonfalva a 

prépostságé 17.
Hinczócz =  Henczfalva =  

Henri kfalva 233.
Hitbuzgóság hanyatlásának 

okai 111.
Hitújítás kezdete Szepesben 

165.
Hitújító mozgalmak Német

országban 164.
Hitviták Budán 533.
Hodermark a prépostságé 37.
Holló-Lomnicz =  Miska-Lom- 

nicz 274.



Homonnai György szereplése 
389.

Horváth Gergely áttérése 255. 
Horváth János durvaságai 

206 — második házassága 
203 — rablásai 204 — 
végső rendelkezései 203 — 
zsarnokoskodásai 205. 

Horváth János prépost 136 — 
átalakulása katonává 152 — 
dézsmájának megtagadása
183 — ellen panaszok 188
— erkölcstelensége 180,181,
184 — házassága 201 — 
jogainak elvonása 183 — 
jogainak megerősítése 183
— jövedelmeinek megvo
nása 194 — lemondása 202
— megdorgálásai 181 — 
megfosztása méltóságától 
195 — nem volt pap 137
— nyerészkedései 170, 185
— pénzkölcsöne a kápta
lantól 139 — ragaszkodása 
hivatalához 200 — zsaro
lásai 179, 182, 185.

Hosszútóthy László prépost
343 — egyházlátogatása 
402 — intézkedései 353
— itthon 382 — liptói pré
post is 411 — származása
344 — végső rendelete 437. 

Hozelecz =  Fel szék 3. 
Hradiszkó =  Kuncz-major 39

— Vyszoka 21 — viszsza- 
adása a prépostságnak 22.

Hrapkó-Szent-Kereszt prépost- 
sága 218.

Hun falu és Nagy-Lomnicz kö
zött határrendezés 52 =  
Huhnsdorf = ' Tyúkfalva 22
— dézsmájának visszaszer
zése 262 — =Zoch falva 51.

Hunyady János 94 — László 
Szepesben 95.

Husziták betörése a Szepes- 
ségre 83.

Húsz János egyházi tételei 83.
Húsz tanításának terjedése 

Szepesben 94.
Huszonnégy pásztor testvérii- 

letének alapszabályai 342
— kölcsöne a prépost szá
mára 391 — megalakulása 
341 — sértési pőre 401.

Huszonnégy plébános testvé
rül ötének alakulása 32 — 
alapszabályai 32, 149 —
— czélja 148 — jegyző
könyve 151 — megszűnése 
340 — okiratai elégnek 233
— szervezetének megvál
toztatása 341 — vezérlő 
szerepe 147, 148 — viszál- 
kodásai 208, 274.

Iglón kath. isteni tisztelet 384.
Imre király rendezései 5.
Intelmei Bornemisza prépost

nak 280.
Ipar Szepesben 1615-ig 381.
Iratok elrablása a káptalan 

levéltárából 92.
Irgalmas kolostor véglegesí

tése Szepes-Váralján 532.
Iskola alapítása a jezsuiták 

által Szepeshelyütt 436.
Iskolák behozatala a Szepes- 

ségre 58 — Szepesben 
1420-ig 57 — Szepesben 
1493-ig 107 — Szepesben 
1015-ig 377 — Szepesben 
1074-ig 500.

Ispotályok alapítása Szepes
ben 502.

lungubföldje =  Buglócz 76.
Ivan ussy =  Jánosfalva 49.

Jakab prépost 27 — bevezeti 
Venczel királyt hazánkba 
35 — bitorolja a káptalan
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birtokait 27 — királyi kö
vet 31 — püspöki jogköre 
30 — Venczel király főkan- 
czellárja 35.

Jankfalva =  Szepes-János- 
falva 233.

Jamnik =  Oosmas = Jánoska 
=  Jemnik 40.

János és Benedek (II.) pré
postok 20.

Jánosfalva =  Ivanussy 49.
Jánoska =  Jamnik 40.
János Kázmér lengyel király 

harczai 449, 450.
János (I.) prépost 44 — ki

rályi követ Avignon ban 50
— végső rendelete 50.

János (II.) prépost 56.
János sávniki apát elfoglalja

Marczelvár területét 49.
Jászó megerősítésére kölcsön 

311.
Jemnik =  Jamnik 40.
Jezsuiták föllépése Szepesben 

404 — iskola-alapítása Sze- 
peshelyütt 435, 436 — is
koláiban színi előadások 
464 — iskoláinak látoga
tása a prépost által 464 — 
letelepítése Lőcsén 490 — 
Lőcsén 520 — megtelepí
tésének terve Lőcsén 326
— összeütközései Bársony 
préposttal 465 — pőréi Sze- 
pes-Váraljával 452 — rendje 
eltörlésének okai 554 — 
rendjének eltörlése 554 — 
Sávnikon 522 — számára 
átengedése a szepeshelyi Zá- 
polya-kápolna birtokainak 
446 — Szepesben 331, 332, 
501 — Szepeshelyütt, 434.

Joanelli András báró bánya
igazgatása 510 — bánya
művei 502.

Jobbágy név magyarázata
102.

Jobbágyok elszegényedése 381.
Jogköre a szepesi prépostnak

10.
Jövedelmek összeírása a káp

talanban 219.
Judicium delegatum I. 482 — 

II. 496.
Jus primae noctis magyará

zata 300.
Júlián bibornok Ítélkezése 90.

Kakas elitéltetése 37.
Kakas-Lomnicz a prépostságé 

37.
Kalács =  Kolacskó 30 — 

határainak megvédése 56.
Karaaldoli szerzetesek a lech- 

niczi kolostorban 530 — 
állandósítása 531 — ismer
tetése 530.

Kamarai jogokat gyakorol 
Pétervárady prépost 239.

Kanonoki alafák rendezése 48
— állomások szervezése 7.

Kanonok-kinevező joga a pré
postnak 87, 96, 325.

Kanonokok ellátásának meg
javítása 40, 41 — elszéle- 
dése 40, 71, 169 - -  erköl
cseinek lazulása 137, 227
— házainak elidegenítésére 
jogosítás 33 — nyerészke
dése 76 — rendszabályai 
73 — székhelytartó köte
lessége 28.

Karácsonmezey Miklós kano
nok végső rendelkezése 104.

Karthauziak fegyelmetlensége 
1 0 5  — Lechuiczen 43 — 
Leton kövön 33.

Karthauziaknak adományozá
sok 124.

Kassán fölszólalás Pázmány 
Péter érsek ellen 389 —



pénzverő hivatal 398 — 
templomért vita 331. 

Katechista értelme 406. 
Katholikus ellenhatás alapjai 

350 — ellenhatás kezdete 
361 — és protestáns viszo
nyokról tanúvallomások 454, 
462.

Katholikus isteni tisztelet Ig- 
lón 384 — Káposztafalván 
428, 491 — Késmárkon 
445 — Körtvélyesen 377, 
383 — Leibiczon 384 — 
Lőcsén 488 — megszünte
tése Mühlenbachon 230 — 
visszaállítása a csütörtök- 
helyi Zápolya-kápolnában 
430 — a szepesi XIII vá
rosban 499 — Késmárkon 
499 — Lőcsén 499 — Olcz- 
nón 455 — 8zepcs-01aszi- 
ban 384 — Szlatvinban 454
— Welbachon 465. 

Katholikus misézés visszaállí
tása a XIII szepesi város
ban 485 — papok üldözése 
230, 235, 236 — plébániák 
jövedelmeinek visszaadása 
532 — szertartásokhoz ra
gaszkodás 281 — templom
nak első visszafoglalása 489
— templomok a protestán
sok birtokában 513 — tem
plomok visszafoglalása 331
— vallás királyi párto
lása 237, 243, 244, 247
— vallástól eltávolodás 269
— vallás üldözése 426 — 
vallás védelmezése a szepesi 
XIII városban 527 — vallás 
visszaállítása a XIII szepesi 
városban 346.

Katholikusokkal kegyetlenke
dések 490.

Katolikusoknak kápolnák
visszaadása 386.

Kattuny visszacsatolása a pré- 
postsághoz 49.

Kálmánczay István árulásai 
517.

Kálvinistaság Lőcsén 280. 
Kálvinisták ellen a lutherá

nusok 400.
Kápolna-grófság szervezése 

Szepeshelyütt 131. 
Kápolnák visszaadása a k a to 

likusoknak 386. 
Káposztafalván az egyházlá

togatás megakadályozása 
491 — kath. isteni tiszte
let 428, 491.

Káptalan állandó ügyvéde 425
— becsületvédő törekvése 
239 — birtokainak bitor
lása Jakab prépost által 
27 — birtokvesztése 525 — 
birtok-védő eljárásai 226 — 
drágaságainak elvétele 337
— Drávecz birtokosa 448
— eladósodása 201 — ellen 
boszúja Thurzó Ádámnak 
419 — ellen Xylander prof. 
superintendens vádjai 366
— elszegényedése 303, 354 

építésének módja 9 —
épületei 9 — érdekeinek 
csonkítása 62 — és prépost 
között rossz viszony 137
— feleletei egyházlátoga
táskor 407 — fölmentése a 
charitativum alól 72 — föl
mentése a dica alól 144 — 
fölmentése a konstanczi zsi
natban részvétel alól 72 — 
harcza Felez préposttal 535, 
536 — joghatósága alatt a 
gör. kath. lelkészek 524 — 
jövedelmeinek bitorlása 215
— károsodása 264 — ki
békülése Felez préposttal 
536 — kiegyezése Zbiskó 
préposttal 552 — kifosz-
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tása 404 — körűi a kőfal 
befejezése 451 — körűi kő
fal építése 319 — kőfala 
miatt pör 451 — menekü
lése Bethlen Gábor elől 392
— menekülése Késmárkra 
232— mint hiteles hely 2G — 
óvakodása a vallási vitáktól 
294 — panasza Stock pré
post ellen 93 — pőre el
vett birtokaiért 404 — pré
post-választó joga 8 — pré
post-választó jogának utól- 
szor gyakorlása 78 — ré
szére a dézsma biztosítása 
262 — személyei 7 — 
szorgos törvénykezése 322
— törekvése Kolacskó bir
tokára 400 — törekvései 
Pálóczy prépost elmozdítá
sára 71, 73 — vagyonoso- 
dása 105, 106.

Káptalanban lakásra parancs 
a prépostnak 147 — sik
kasztások 556 — új orgona 
430 — viszálkodások 421, 
425.

Káptalani birtokbevallások 
megsemmisítése 461 — bir
tokok elzálogosítása 316
— hiteles pecsét őrízésének 
módja 409 — iskola 58.408, 
501 — jegyző fölesketése 
319 — jegyzőkönyvek 135
— kincsek széthurczolása 72
— levéltár elrejtése 527 — 
méltóságok alapítása 8 — 
nagy szentségtartó elké
szülte és ára 538 — óra
torony fölépűlése és ára 535
— plébánostól megvonása 
a baldóczi dézsmának 72 — 
protekczió 51 — pörök az 
Ordzovjánszkyakkal 547— 
549 — székesegyház bezá
rása 396 — szokások 1750

körűi 542, 543 — templom 
újjá építésének befejezése 
103 — torony és óra 534
— zsinat 146.

Káptalannak kőfallal bekörí- 
tése 9 — védője Thurzó 
Elek 298 — dézsma bizto
sítása 277 — királyi védő
levél 421 — védőlevél Beth
len Gábortól 398.

Káptalantól elvétele prépost- 
választó jogának 9.

Károly (I.) király mellett buz
gói kodik Pál prépost 37 — 
Szepesben 43.

Kázmérfalvi =  Kobulyáni 
dézsma beszolgáltatása a 
káptalannak 56.

Kegyelmező joga Pethe pré
postnak 324.

Kegyetlenkedések a k a to li
kusokkal 490.

Kehely használatának meg
engedése 258 — újra meg
tiltása 259.

Kereskedelem Szepesben 
1493-ig 109— 1615-ig 308.

Keresztfáivá a prépostságé 
37 — dézsmájának áten
gedése 42.

Kereszt-kápolna emelése a zsi- 
brai dombon 507.

Képrombolás Eperjesen 228
— Szepesben 228.

Késmárk =  Alter Markt 19
— a csehek kezében 89 — 
elfoglalása a husziták ál
tal 84 — I. Ferdinánd ki
rály pártján 157 — és 
Lőcse vagyonosodása 169
— fölszabadítása a szász 
gróf alól 80 — harczai 
Tökölyi Istvánnal 445 — 
hűséget esküszik Bueber 
örököseinek 296 — nevei
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19 — tizenkét évi adójá
nak elengedése 71.

Késmárkkal pör a kanonoki 
alafa miatt 48.

Késmárknak kölcsön 445,446.
Késmárkon a Tökölyi-kápolna 

építése 209 — búcsú 92
— és Lőcsén Theatergasse 
185 — kath. isteni tisztelet 
445, 499 — külön bíróság 
483 — Laszky Jeromos ren
delkezései 177 Len- 
deschit működése 191 — 
Pálosok 499 — prot. moz
galmak 245.

Késmárkra menekülése a káp
talannak 232.

Király iránt engedetlensége 
a protestánsoknak 320.

Királyi adomány Pétervárady 
prépostnak 221 — bizottság 
tanácskozása Eperjesen 474 
biztosok Szepesben 482 — 
biztosságok a főpapoknak 
273 — biztosúl kiküldése 
Bak prépostnak 102 — ité- 
lőszék Lőcsén 211 — köz
ségek plébánosaival pör 79
— védőlevél a káptalannak 
421 — zsoldosok garázdál
kodása Sárosban 324.

Királyoknak prépost-kinevező 
joga 6.

Kis-Szebenben prot. gyűlés 
359.

Kiváltságok a prot. lelkészek
nek 357 — szerzésére tö
rekvése a prot. lelkészek
nek 351.

Klesch Dániel prot. lelkész 
bebörtönzése 496 — fondor- 
kodásai495 — számkivetése 
496 — szereplése 466, 470
— torzsalkodásai 484. 485.

Knezin =  Gnézda 35.

Kobulyani =  Kázmérfalvi 
dézsma beszolgáltatása a 
káptalannak 56.

Kolacskó — Kalács 30 — a 
prépostságé 30 — birto
kára törekvése a káptalan
nak 400 — nevének ere
dete 30.

Kolcsónak a prépostság vé
delme alá helyezése 52.

Kolinfalva a szepes-olaszii 
plébániáé 71.

Kolleda jelentése 265 — meg
adása Lubomirszkynek 500.

Kolosfalvi káptalani birtok 
131.

Kolozska a prépostságé 41.
Konrád első letonkői kar

thauzi házfőnők 33.
Konstanczi zsinatban részvétel 

alól fölmentése a káptalan
nak 72.

Korotnok Lengyel Márk ka
nonoké 32 — tizede a ha- 
rakóczi plébániáé 49.

Kölcsön a XXIV pásztor test- 
vérületétől a prépostnak 
391 — Jászó megerősíté
sére 301 — Késmárknak 
445, 446.

Körfal befejezése a káptalan 
körűi 451.

Körmöczbányán prot. gyűlés 
242.

Körtvélyesen kath. isteni tisz
telet 377, 383 — prot. tö
rekvések 409.

Közerkölcsök romlottsága 502
— Szepesben 1674-ig 500.

Közjegyzői czím változásai 50.
Közművelődés Szepesben

1420-ig 57 — 1615-ig 377
— 1674-ig 500.

Közoktatás pangása 501.
Kőfal építése a káptalan kö

rűi 319.
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Krakói püspökkel por Pótló
imért 45.

Kravján =  Villa Michaelis 04.
Kreutzer György röpi rátái 

294.
Kristóf kanonok meggy ilkohisa 

48.
Krompachon székpénz megta

gadása 314.
Kunos-major =  Hradiszkó 39.
Kunsch Mátyás szepesi refor

mátor 172.
Kiin csapatok garázdálkodása 

Szeposhelyiitt 20 — tatár 
családok Szepesben 25.

Külön bíróság Késmárkon 483.

Laczkova =  Lászlófalva 152.
Lajos (I.) király krakói okle

vele 2 — Szepesben 54.
Landek Palocsayé 315.
Kandókén a szent sír kano- 

nokjai 42 — a dézsma át
engedése 42.

Landeknek a szepesi prépost- 
ság alá rendelése 42.

Laszky-birtokok eladása 307
— Jeromos átpártolása I. 
Ferdinánd királyhoz 177 — 
rendelkezései Késmárkon 
177 — Szepes grófja 170.

Laura jelentése 123.
Lászlóiulva ----- Laczkova 152.
László (IV.) király nevelője 

Muthmer prépost 21 
oklevele 2 — Szepesben 
26.

Lechniczi kolostor alapítása 
43 — a prépostságé 263
— elszegényedése 263 — 
elzálogosítása 263 — ko
lostorban kamaldoli szerze
tesek 530.

Leibiczon kath. isteni tiszte
let 384 — simonia 185.

Lelkészek megsarczolása Lu- 
borairszky Sebestyén által 
333.

Lelki gyakorlatok magyará
zata 148.

Lengyel- és Magyarország kö
zött határkérdések 213— ίο
υ rak zsarolása 231 — király 
Szepesben 448 — pusztítá
sok Szepesben 88, 103 — 
részről a papok zsarolása 
283 — nraság a XIII sze
pesi városban 345, 348.

Lengyelek visszautasítják a 
magyar egyházi beavatko
zást 387.

Lengyelekkel határrendező 
kísérlet 458.

Keton- és Heymuthfalva a pré
postságé 17.

Letonfalva =  Villa Latina 
24.

Letonfalvi erdők pusztítása 
ellen intézkedés 82.

Letonkő elzálogosítása 264.
Letonkői birtok a prépostságé 

263 — kolostor alapítása 
32 — kolostorban karthau
ziak 33 — kolostor kifosz
tása 95 — kolostor lerom
bolása 195 — perjel alchi- 
mistasága 105 — uradalom 
visszaszerzése 308.

Letonkőre menekülés a tatá
rok elől 15.

Leudeschit György prédikátor 
ellen a papság panaszai 
192 — működése Késmár
kon 191 — szereplése 186, 
189 — viszontagságai 190.

Liber Concordiae 289 — el
len vita 355.

Liptóiakra esperes erőszako
lása 283.

i Liptói prépostság alapítása



140 — Hosszútó thy pré
posté 411.

Liptó-vármegye egyházi ille
tősége 81.

Loboczky Mátyás a káptalan 
védője 185.

Lőcse I. Ferdinánd király 
pártján 154 — és Késmárk 
vagyonosodása 169 — ne
vének magyarázata 46 — 
Tökölyi kezében 512 — 
Villa Canis 46 — Zabler 
prot. superintendens párt
ján 416.

Lőcsei Collegium 520 — egy
házlátogatáskor zavargás i 
335— egyházlátogatás meg
akadályozása 336 — egy
házlátogatás megtagadása 
491 — karthauzi kolostor 
elzálogosítása 276 — Mária- 
hegyi kápolna építése 108
— plébános hagyatékának 
eltulajdonítása 79.

Lőcsén a hitújítás kezdete 166
— egyházi zsinat 97 — és 
Késmárkon Theatergasse 
185 —jezsuiták letelepítése 
490, 520 — jezsuiták megte
lepítésének terve 326 — kál- 
vinistaság 280 — királyi 
itélőszék 211 — kath. is
teni tisztelet 488, 499 — 
magyar családnevek 53 — 
megyei gyűlések 272 — 
Pethe prépost 334 — Turzó- 
féle alapítvány 246.

Lubló és vidéke elzálogosí
tása 75.

Lublói dézsma bérbeadása 285
— kerületi dézsma megta
gadása 90.

Lublón székpénz behajtása 
440.

Lubomirszky Sebestyén Pethe 
prépost ellen 332 — Xylan

der ellen 375 — Szaniszló 
egyházi rendelkezései 506
— Szaniszlónak kolleda 
megadása 500.

Lubomirszkytől megtagadják 
a segélyt a prédikátorok 
394.

Lucska és Almás birtokától 
visszautasítása Pálóczy pré
postnak 70.

Lukács prépost 26. 
Lutheránusok a kálvinisták 

ellen 400.
Luther Márton föllépése 164

— panaszai gyermekei ■ jo
gaiért 204 — szavai a pa
pok házasságáról 259.

Luzsénszky Joákim prépost
504 — első munkakörei
505 — halála 510 — ki
nevezése 505 — megjele
nése Szepesben 506 — szár
mazása 505 — végső ren
deleté 509.

Magánharczok Szepesben 67.
Magurai lengyel papok eltá

volítása 507.
Magyar családnevek Lőcsén 

53 — hon elvérzésének oka 
153 — és Lengyelország 
között határkérdések 213 — 
püspököknek szabad vég- 
rendelkező jog 401 — tör
vényekben az egyházi ja
vak védelme 160.

Majerka =  Tomaj 4.
Marczelfalva helye 253.
Marczelvára a prépostságé 17 

— helyének megállapítása 
17 — területét elfoglalja 
János sávniki apát 49.

Margiczanka =  Margittelke 
a káptalané 134.

Matheócz kiközösítése 257.
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Mattyasovszky László prépost
519 — eltávozása Szepes- 
ből 521 — rendelkezései
520 — származása 519.

Máriássy Sándor prépost 540
— hagyatékának lefogla
lása 549 — halála 544 — 
korábbi élete 542 — szár
mazása 540 — szereplése 
542, 543 — szülőinek val
lása 541.

Második Judicium delegatum 
496 — ítélkezései 498 — 
kérdő pontjai 497 — tanú- 
vallomásai 497.

Mátyás prépost 14.
Megyei gyűlések Lőcsén 272.
Mekcsey György prépost 115 

— ellenprépostja 122,125 — 
ellensége Zápolya János 
123, 127 — II. Ulászló ki
rály tanácsosa 121.

Menekülés a pestis elől 509.
Merényiek zaklatása a Bebek- 

család által 55.
Miklósfalva =  Villa (Jani 39.
Miklós (I.) prépost 51.
Miklós (II.) prépost 61.
Miksa király alatt a protes

tantizmus védelme 261, 282.
Miséző prédikátorok 280.
Miska-Lomnicz =  Holló-Lom- 

nicz 274.
Moler nevének jelentése 145.
Munkácsi uniója a görög ka- 

tholikusoknak 446.
Munkács várának bevétele 518.
Muthmer prépost bíró a bir- 

tokpörökben 22 — hagyo
mányai 21 — IV. Béla ki
rály névtelen jegyzője 20.
— IV. László király neve
lője 21.

Mühlenbachon a kath. isteni 
tisztelet megszüntetése 230.

Möipar virágzása 502.

Művészet Szepesben 1493-ig 
109 — 1615-ig 378.

Nagy-Lomnicz és Hunfalu kö
zött határrendezés 52.

Nagy-őri dézsma átengedése 
42.

Nagy-Szombatban egyházme
gyei zsinat 260 — tarto
mányi zsinat 360.

Nagyszombathy Gergely káp
talani jegyző 265 — elmoz
dítása 312 — nagy befo
lyása 303 — visszaélései 
266, 267.

Nagyzási hajlamok 544.
Nádasdy Ferencz lázi tó uta

zásai 478 — levele 475— 
477 — Wesselényi, Vit- 
nyédy 472.

Nádori megerősítése Xylan- 
dernek 374.

Nedecz a prépostságé 174.
Nemesán a prépostságé 77.
Nemesek garázdálkodása a 

káptalanban 218 — zsar- 
nokoskodásai 224.

Nős papok miatt adószedés 
265 — üldözése 259.

Okmányhamisítások módja a 
XVIII. században 545.

Okraányhamisítók a XVIII. 
században 545.

Olasz-Liszka a prépostságé 16.
Oláh Miklós érsek és a pré

dikátorok 238.
Olcznói plébános ellen táma

dás 456 — templomért tor
zsalkodás 457.

Olcznón kath. isteni tisztelet 
455.

Ordzovjánszky-féle hamis ok
mányok 546, 547 — pörök 
a káptalannal 547—549.
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Ostor-körraenet Szepeshelyütt 
520.

Ó-Leszna =  Alcznow 37 — a 
prépostságé 37.

Öt város hitvallása 245.

Paczolth János szepesi vár- 
parancsnok 229.

Palocsay György megszerzi 
Landeket 315 — Istvánt 
megmérgezi Tökölyi 511.

Panaszok Sigray prépost ellen 
524, 525.

Papi fegyelem meglazúlása 
214 — pályától vonakodása 
a szepesi ifjaknak 508 — 
tekintély sűlyedése 424.

Papnövelő - intézet alapítása 
Szepeshelyütt 501 — terve 
Szepeshelyütt 459.

Papok erkölcsi feslettsége 275
— gyermekei törvényesek 
309 — házasságáról Luther 
szavai 259 — javadalmai 
jogczímeinek kimutatása 
238 — kapzsisága 209 — ' 
zsarolása lengyel részről 
283.

Papokra fölügyelet GO. ;
Papság jogainak megvédése ! 

187 — panaszai Leudeschit I 
ellen 192.

Parasztlázadás Felső-Magyar- ! 
országon 413.

Pavlyán =  Szent-Pál 48.
Pálosok Késmárkon 499. j
Pál prépost 36 — buzgó híve 

I. Károly királynak 37.
Pálfalvay János prépost 447 i

— váradi püspökségének 
ellenzése 450.

Pálóczy György prépost 68 — 
elmozdítására törekvések 
71, 73 — visszautasítása 
Almás és Lucska birtoká
tól 70.

Pápai megerősítése Zsarnóy 
prépostnak 63 — udvar rom
lottsága 162 — visszauta
sítása Pálóczy prépostnak 
69.

Pápisták szidalmazásának 
megtiltása 444.

Pártharczok Szepesben 159.
Pásztorok szövetkezete 341 

— alapszabályai 342.
Pázmány Péter érsek ellen 

gyűlés 388 — ellen kassai 
fölszólalás 389 — föllépése 
388 — intézkedései Szepes
ben 390 — segítője Pethe 
prépost 306 — vallási in
tézkedései Szepesben 405.

Pelcz János prépost 533 — 
hagyományai 538 — halála 
538 — harcza a káptalan
nal 535, 536 — kapzsisága 
‘537 — kibékülése a káp
talannal 536 — szárma
zása 534.

Pestis bubonum 508 — elől 
menekülés 509 — Szepes
ben 433, 464.

Pethe Márton prépost 303 — 
ellen Lubomirszky 332 — 
ipari alapításai 312 — jel
lemzése 340 — kanonok
kinevező joga 325 — ke
gyelmező joga 324 — ki
rályi helytartó 323, 325 — 
királyi kanczellár 321 — 
Lőcsén 334 — megtámadása 
339 — mellőzi a protestáns 
prédikátorokat 311 — Páz
mány érsek segítője 306 — 
származása 305 — végső 
rendel ete 339.

Petheő István jezsuita nagy 
befolyása 524.

Petróczi dézsma megtagadása 
89.



Petrus Paulinus prépost 248.
Pénzkölcsöne Horváth pré

postnak a káptalantól 13t).
Pénzszámitás 1555-ben 81.
Pénzverő hivatal Kassán 398.
Pétervárady Balázs prépost 

216 — kamarai jogokat gya
korol 239 — királyi ado
mányt nyer 221 — védő 
pőréi 222.

Piaristák letelepedése Podo- 
linban 432, 501 — Szepes- 
Bélán 499.

Pikfalvi nemesekkel pőre a 
csötörtökhelyi plébániának 
70.

Piszarócz jövedelmének elado- 
mányozása 62.

Plattner Antal lőcsei világi 
lelkész 270— üldözése 293.

Plébániai iskolák kezdete 58.
Plébánosok jogainak megnyir

bálása 187 — végső ren
deletéinek érvényessége 81.

Podolin alapítása 18 — ala
pítója 410 — egyházi vi
szonyai 432 — királyi vá
rossá emelkedik 75 — tája 
17 — tíz évi adójának el
engedése 71.

Podolinban piaristák letele- j 
pedése 432, 501 — szék
pénz behajtása 440.

Podolinért pör a krakói püs
pökkel 45.

Podolini egyházi viszonyok 
rendezése 34 — templomi 
búcsú 34.

Polyanócz =  Babarétje 176.
Pongráczfalvy Jánosnak te

metőhely a székesegyház
ban 49.

Pongrácz Imre prépost 532 
— halála 533 — korábbi 
élete 533.

Poprád =  Popre 28.

Poprádi papválasztó vita 395.
Popre =  Poprád 28,
Póst aügy országossá tétele502.
Pör a káptalan körűi épült 

kőfal miatt 451 — a királyi 
községek plébánosaival 79.

Pörök hosszadalmassága 483.
Praebendák, vagy alafák 47.
Prédikátorok a briegi bizo

nyítványok ellen 399 — 
befolyása terjedésének oka 
282 — durvaságai 323 — 
erkölcstelenségei 118 — 
megtagadják a segélyt Lu- 
bomirszkytől 394 — műve- 
letlensége275 — Szepesben 
173 — tekintélyének csök
kenése 299.

Prépost bevezettetése, jogköre, 
ruházata 10 — elszegénye
dése 455 — és káptalan 
között rossz viszony 137 — 
felsőségét elismeri Zabler 
Péter prot. superintendens 
417 — kinevezésének joga 
a királyé 136 — látoga
tásai a jezsuiták iskoláiban 
464 — szepesi joghatósá
gának megerősítése 79 — 
üldözése Dénes nádor által 
13 — választása jogának 
elvétele a káptalantól 44 
— választásakor szempon
tok 44 — választásának 
joga a káptalané 8 — válasz
tásának megváltozása 61.

Préposti egyházlátogatások 
megszűnése 505 — helynök 
kijelölésének módja 80 - -  
javadalmak királyi megerő
sítése 54 — jogok megvo- 
násaHorváth préposttól 138.

Prépostnak kanonok-kinevező 
joga 87 — kölcsön a XXIV. 
pásztor testvérületétől 391
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— parancs a káptalanban 
lakásra 147.

Prépostok czímzetes püspök
ségének kezdete 519.

Prépostság birtokainak áten
gedése Eperjes részére 210
— birtokainak elidegenítése 
17 — birtokainak kifosz
tása 338 — épületeinek le
égése 429 — fejedelmi jogai 
40 — fölmentése a tized 
alól 31 — függetlenítése a 
szepesi főispánságtól 40 — 
jogainak védelmezése 356
— sülyedése Bornemissza 
prépost alatt 255 — tekin
télyének csökkenése 299 — 
területe 10 — vagyonoso- 
dása 263.

Prépostságban széküresedés 
298.

Protestantizmus erőszakos ter
jesztése Görgőn 279 — ter
jedése 228, 230, 234, 236
— védelme Miksa király 
alatt 261.

Protestáns egyházi zsinat Zsol
nán 354 — és kath. viszo
nyokról tanúvallomások 454, 
462 — gyűlés Kis-Szeben- 
ben 359 — gyűlés Kör- 
möczbányán 242 — hit
vallás 244— iskolákhanyat- 
lása 501 — lelkészek ellen 
eljárás 386 — lelkészek 
kétszínűsége 385 — lelké
szek kiváltságainak meg
erősítése 357 — lelkészek
nek kiváltságokra törekvése 
351 — lelkészektől kivált
ságok megtagadása 348,352
— lelkészek üldözése 349
— mozgalmak Késmárkon 
245 — papok üldözése 245
— prédikátorok eltávolítása 
302, 303 — prédikátorok

megtérítésére kísérlet 309 
— törekvések Körtvélyesen 
409 — vallásfelekezetek 
bevevése 347 — vallási sza
kadás 290 — zsinat 243.

Protestánsok a kath. templo
mok birtokosai 513 — en
gedetlensége a király iránt 
320 — harczai egymás kö
zött 309 — misézése 465.

Protestánsoknak szepesi temp
lomok visszaadása 438.

Püspöki székre jutás körül
ményei 145.

Püspökség megalapítása Sze- 
pesben 558 — tervezése 
Szepesben 50.

Ragyolczi káptalani birtok 131
— plébánia keletkezése 253
— templom alapítása 220. 

Raynald herczeg Szepes első
feje 4, 5.

Rákóczy I. György fejedelem 
fölkelése után a birtokok 
visszaszerzése 434 — kap
zsisága 418 — támadása 
Szepesre 430 — vallási in
tézkedései 431 —n.Ferencz 
föllépése 527.

Reforraáczió ellen harcz 240, 
241 — ellen intézkedések 
187, 190 — értelme 489 — 
és forradalmi sereg a Sze- 
pességen 488.

Relyov nevének eredete 20. 
Régi pecsétnyomó ellopása a 

káptalanból 26.
Ribnik a káptalané 27. 
Richnói plébános vonakodik 

a dézsmál beszolgáltatni 66. 
Rudna =  Harakócz 12. 
Rudolf király különös ítélete 

322 — rendelete a kath. 
vallás védelmére 320.
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Rneber örököseinek hűséget 
esküszik Késmárk 296. 

Ruházata a prépostnak 10. 
Ruszkini pör a földadó miatt. 

72.

Salbeck Károly első püspök 
Szepesben 559.

Savonarola Jeromos olasz hit
újító 163.

Sávniki apátság újraépítése 
522 — apátság visszaállí
tása 420 — cziszterczita 
apátság alapítása 15 — je
zsuiták működése 551 — 
jezsuiták pőre Zbiskó pré
posttal 550 — kolostorban 
békebírói törvényszék 65
— uradalom birtokai 64 — 
uradalom elidegenítése 183.

Sávnikon jezsuiták 522. 
Sebestyén András prépost 510

— ellenségeskedése Csáky 
Istvánnéval 512 — halála 
513 — Tökölyi híve 511, 
513 — Tökölyi követe 513.

Sigray-féle egyházlátogató ok
irat 13.

Sigray János prépost 512 — 
bujdosása Rákóczy elől 528
— ellen panaszok 524, 525
— erélyessége 526, 532 — 
halála 532 — menekülése 
Rákóczy elől 527 — ren
delkezései 522, 524, 525 —
— származása 521— vissza
térése Szepeshelyre 529.

Sikkasztások a káptalanban 
556.

Simonia Leibiczon 185. 
Sindranus kanonok pőre 96. 
Sírbolt-rablók Szepeshelyütt 

337.
Somogy =  Szepes-Sümeg 123. 
Stenczelvágás =  Brutócz 54.

Szép. Tört. Társ. mill, kiadv. IV. köt.

Stock János prépost 85 — a 
reformátor vád alatt 99 — 
állítólagos könyvei 99 — 
állítólagos könyveinek szer
zői 100 — állítólagos köny
veinek tartalma 100 — 
ellen a káptalan panasza 
93 — jellemzése 98 — ka
nonok-kinevező joga 96 — 
Lőcsén 92 — mint orvos 
96 — sikeres védekezései 
87 — szabad végrendelkező 
joga 96 — vallásossága 94.

Stólán benczés kolostor 42.
Stöckel-féle hitvallás 244.
Stráska a prépostságé 37.
Superintendensek hatásköre 

363.
Superintendenssé választása 

Xylander Istvánnak 373.
Superintendentiák behozása 

354.
Swadell =  Svedlér 167.
Szabadalmak a gör. kath. pa

poknak 523.
Szabad költöző joga a job

bágyoknak egyházi földekre 
102.

Szabad végrendelkező joga a 
magyar püspököknek 401 
— a szepesi plébánosoknak 
33 — Stock prépostnak 96.

Szász községek önállósítása 
22 — plébánosok dézsma- 
ügye 86.

Szászok kapzsisága 28 — vo
nakodása a dézsmától 25,28.

Szegényházak alapítása Sze
pesben 502.

Szemercseny Kristóf kanonok 
végső rendele te 141.

Szent János kápolna építése 
Szepeshelyütt 553 — József 
testvérűletének alapítása 
531 — Margit feje 14 — 
Márton temploma 13 — Pál

37
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=  Pavlyán 48 — sír ka- 
nonokjai Landeken 42.

Szepes benépesedése 4 — első 
feje Raynald herczeg 4, 5
— grófja Laszky Jeromos
170 — grófja TÍiurzó Elek
171 — nevének származ
tatása 1 — területének ősi 
állapota 3.

Szepesben a lengyel király 
448 — Bethlen Gábor sze
replése 392 — bélpoklos- 
ság 317 — császári sere
gek 481, 494 — döghalál és 
drágaság 323, 396, 530 —
— egyházi zsinat 252, 274
— egyházlátogatás 313,448
— egyházlátogatás ellen
zése 403 — első reformá
tor Fischer András 116 — 
első reformátor Thnrzó Já
nos 230 — első visszafog
lalása kath. templomnak 
489 — félelem a törökök
től 256 — Forgách Foren ez 
érsek 364 — forradalmi se
regek garázdálkodása 493, 
506, 508 — iskolák, köz- 
művelődés , közerkölcsök 
1674-ig 500 — ispotályok és 
szegényházak alapítása 502 
— jezsuiták 331,332, 501 — 
képrombolás 228 — királyi 
biztosok 482 — kún-tatár 
családok 25 — lassú ter
jedése a protestantizmusnak 
193 — pártharezok 159 — 
Pázmány érsek intézkedé
sei 309 — Pázmány vallási 
intézkedései 405 — pestis 
433, 464 — püspökség ter
vezése 50 — rcíormáczió 
és forradalmi sereg 488 — 
tisztaéletű papok 251 — 
vallási viták 453.

Szepes-Bélán piaristák 499.

Szepes - Darócz elidegenítése 
182.

Szepes-daróczi perjelségről in
tézkedés 121 — prépostság 
visszaállításának terve 231.

Szepeshelyi kápolna-grófság 
szervezése 131 — levéltár 
biztosítása 20 — templom 
építése 13 — templom meg
rongálása a tatárok által 
15 — Zápolya-kápolna szá
mára adományok 132.

Szepeshelyütt a kánok garáz
dálkodása 26 — búcsú 39 
jezsuiták 434 — jezsuiták 
iskola-alapítása 435, 436
— ostor-körmenet 520 — 
papnövelő intézet alapítása 
501 — papnövelő intézet 
terve 459 — sírbolt-rablók 
337.

Szepesi Confessio 244 — csa
ládok vesztességei 158 — 
dézsma a prépostságé 16
— dézsma miatt pör 268 — 
dézsámért pőre Zbiskó pré
postnak 553 — első püspök 
Sal beck Károly 559 — fő- 
ispánság keletkezése 7 — 
főispáuságtól fiiggetlenítése 
a prépostságnak 40 — gör. 
kath. lelkészek a káptalan 
joghatósága alatt 524 — 
ifjak vonakodása a papi 
pályától 508 — jezsuita-is
kola megszűnése 554 — ka
mara a szepesi várban 515
— kamara Osötörtökhelyütt 
31 — káptalanban sikkasz
tások 556 -- káptalan Rá- 
kóczy híve 529 — lelkészek 
hitvallása 271 — plébáno
sok szabad végrendelkező 
joga 23 — prédikátorok 
törvénybe idézése 496 — 
prépostságban széküresedés
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298 — prépostság keletke
zése 5 — megalapítása 6
— megalapításának ellen
zése 6 — püspökség meg
alapítása 558 — püspökség 
tervezése 29 — templomok 
visszaadása a protestánsok
nak 438 — XIII városban 
a kath. isteni tisztelet vissza
állítása 449 — XIII város
ban a kath. vallás védel- 
mezése 526 — XIII város 
elzálogosítása 75 — XIII 
város evangélikus társasá
gai a templomokat vissza
követelik 513 — vám tized- 
részének átengedése 7 — 
várban a szepesi kamara 
515 — várban Csáky I. Ist
ván 422 — vár birtoka fölött 
viszálkodás 412 — vár el
foglalása a csehek által 91
— vár I. Ferdinánd király 
birtokában 17 8—vár ostrom- 
lása 514 — vár Thurzó Já
nos kezében 217.

Szepes-Jánosfalva =  Jank- 
falva 233.

Szepes-nádasdi dézsmáról 
egyezség 233.

Szcpes-Olasziban kath. isteni 
tisztelet 384.

Szepes-olasziak támadása az 
olcznói plébános ellen 456.

Szepes-Olaszi plébániának Ko- 
linfalva adományozása 71
— plébánosnak sérelmes 
helyzete 197, 198.

Szepes-Sümeg =  Somogy 123.
Szepes-Szombat =  Szombat

hely 3.
Szepes-Váralja birtokainak 

megerősítése 411 — ellen
ségeskedése a káptalannal 
104.

Szepes-váraljai irgalmas ko
lostor véglegesítése 531,532 
— ispotály alapítása 66 — 
kereskedelmi szabadalom 
megszorítása 213 — plébá
nos bújtogatása a káptalan 
ellen 23.

Szepes-Váralján ágoston rendű 
barátok 66.

Szepes-Váraljával pőréi a je
zsuitáknak 452.

Szepes-vármegye védi Zabler 
prot. superintendenst 415.

Szepsi =  Szepes 3.
Szerzetesek erkölcsi romlott

sága 92.
Széchy Mária birtok ügyei 427.
Székpénz behajtása Lublón és 

Podolinban 440 — beszedése 
előre 284 — =  Cathedra- 
ticum 16, 23 — megszű
nése 504.

Széküresedés a szepesi pré- 
postságban 298, 513.

Szigorú rendeletek 72.
Színi előadások a jezsuiták 

iskoláiban 464 — Szepes- 
ben 1615-ig 379.

Szlatvinban kath. isteni tisz
telet 454.

Szombathely =  Szepes-Szom
bat 3.

Szomolnoki bányászat föllen
dülése 510.

Szőlők a káptalannak 390.

Tanfelügyelő Szepesben 60, 
87, 1Ö7.

Tanítók Szepesben 1615-ig 
377.

Tanucci Bern át jezsuita-üldöző 
vallomásai 555.

Tanúvallomások a kath. és 
prot. viszonyokról 454, 462.

37*
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Tarczafői esperesség elvétele 
a prépostságtól 29 — szék
pénzének rendezése 25.

Tarczafői kerületnek a pré- 
postsághoz csatolása 20 — 
pör 47.

Tarnóczy Mátyás prépost 439
— származása 439.

Tartományi zsinat Nagy-Szom
batban 360.

Tatárjárás hazánkban 15.
Társadalmi elkülönítések 503.
Teljes országos búcsú 95.
Templomok Szepesben 1493-ig 

108.
Templom - építés Szepeshe- 

lyütt 87.
Theatergasse Lőcsén és Kés

márkon 185.
Thele Jakab harczai Szepes

ben 103.
Thurzó-féle alapítvány Lőcsén 

24(6 — Ádám bosszúja a 
káptalan ellen 419 — Elek 
Szepes grófja 171 — Elek 
törekvése a prépostság fö
lött hatalomra 304 — Elek 
védője a káptalannak 298
— Elek végső rendelete 
246 — Ferencz ellenpré
post 258 — G y ö rg y  mint 
vallásrendező 354 — János 
a szepesi vár ura 217 — 
János első reformátor Sze
pesben 230 — Katalin kath. 
házassága 397 — Kristóf 
áttéritése protestánssá 367, 
370 — Szaniszló kapzsisága 
248 — Szaniszló üldözi a 
szepesi köznemeseket 272.

Tisztaéletű papok Szepesben 
251.

Tiszteletbeli kanonokok 8.
Tized alól fölmentése a pré- 

postságnak 31.

Tizenhárom szepesi város egy
házi joghatósága 334 — 
egyházlátogatásának meg
akadályozása 334 — visz- 
szaváltásának terve 411.

Tizenhárom szepesi városban 
a kath. misézés visszaállí
tása 485 — a kath. vallás 
visszaállítása 346 — len
gyel uraság 345, 348.

Tomaj =  Majerka 4.
Tornai főesperesség elvesz

tése 307 — vidéknek a 
prépostsághoz csatolása 20.

Torzsalkodás az olcznói tem
plomért 457.

Tótok törekvései szabadal
makra 43.

Tökölyi Imre Lőcse ura 512 
— megmérgezi Palocsay 
Istvánt 511 — Tökölyi Ist
vánnal harczai Késmárknak 
445 — kápolna építése Kés
márkon 209.

Törökök betörései hazánkba 
146, 153, 167, 173.

Törököktől félelem Szepesben 
184, 256.

Török párt hatalmaskodásai 
210, 223.

Trienti zsinatra menő köve
teknek adakozás 256.

Trivium, Quadrivium áthozása 
Szepesbe 58.

Túróczi apátság templomainak 
fölszentelése 469.

Türelmetlenség a vallásban 
500.

Tyúkfalva =  Huhnsdorf =  
Hunfalu 22.

Ubiquitas tana 291.
Ulászló (I.) király Szepesben

88
Ulászló (II.) király Lőcsén 

: 116.
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Urarafölde =  Granes 85. 
Urbanfölde =  Granes 85.
Új altariák alapítása 417.
Új bányák türzása 552. 
Újfalu egyházi viszonyainak 

rendezése 54.
Új naptár fölött vita 295.
Új pecsét nyomó a káptalan- 
, ban 26.

Új templom építése Szepes- 
helyütt 97.

Új vallási nézet alaptétele 161.

Vagyonszerzés körülményei 
141.

Vajdovszky János dr. műtör
téneti munkája 109.

Vallási buzgóság 144 — for
radalom alapokai 162 — 
forradalom hazánkban las
san terjed 165 — forrada
lom kezdete Németország
ban 160, 161 — intéz
kedései I. Rákóczy György
nek 431 — törvények 347
— türelmetlenség 500 — 
új tanok lassú terjedése Sze- 
pesben 193 — viszonyok 
hanyatlása 250 — viták az 
országgyűlésen 437, 444 — 
viták Szepesben 453.

Vallásosság Szepesben 1615-ig 
378.

Vámok Szepesben 1493-ig 109.
Vámsorompók fölállítása 381.
Váradi püspökség birtokainak 

rendezése 462.
Váraljay János káptalani hely- 

nök 298.
Váraljay Szaniszló prépost 206

— békítő igyekvései 207, 
214, 216— egyházi zsinata 
209 — korábbi élete 207
— székfoglaló nyilatkoza
tai 208.

Városokban a füstpénz meg
tagadása 147.

Venczel királyt Jakab prépost 
vezeti be hazánkba 35. 

Véghelyek királyi biztosa Bor
nemissza prépost 257. 

Vilkócz =  Vyszoka 410. 
Villa Cani =  Miklósfalva 39

— Canis =  Lőcse 46 — 
Latina =  Letonfalva 24
— Michaelis =  Kravján 64. 

Visszapillantás 107. 
Viszálkodások a káptalanban

421, 425.
Vitkóczon plébánia alapítása 

35.
Vitnyédy István árúlása 479

— Nádasdy, Wesselényi 472.
— szereplése 472, 473,478, 
480.

Vöröstorony építése a kápta
lanban 20.

Vyszoka =  Hradiszkó 21 — 
=  Vilkócz 410.

Welbachi egyházi pör 467. 
Welbachon kath. isteni tisz

telet 465.
Wesselényi-féle összeesküvés 

472, 475, 479.
Wesselényi Ferencz, Nádasdy, 

Vitnyédy 472.
Wikleff János egyházi téte

lei 83.

Xaveri Szent Ferencz kápol
nája 472.

Xylander István prot. super
intendens egyházi gyűlései 
371, 372 — ellen Lubo- 
mirszky 375 — és Goltz 
hitvitái 355, 358 — lemon
dása hivataláról 376 — má- 
sításai 151 — megválasz
tása hivatalára 373 — ná- 

I dóri megerősítése hivatalá-
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ban 374 — nevelése 362
— szereplése 361 — vád
jai a káptalan ellen 366.

Zabler Péter prot. superinten
dens elismeri a szepesi pré
post felsőségét 417 — ellen 
pör 414 — kiátkozása 414
— Lőcse védelme alatt 416 
—Szepes-vármegye védelme 
alatt 415.

Zalusan =  Buglócz 76. 
Zápolya-ház nagysága 111 — 

Hedvig temetése 145 — 
híveinek kiszorítása a föl
vidékről 157 — Imre sze
pesi örökös főispán 101 — 
János alkudozásai a törö
kökkel és németekkel 156. 
168 — a Szepesség dézs- 
máját magának követeli 175
— hadakozásai 155 — Mek- 
csey prépost ellensége 123, 
127 — törekvései a magyar 
királyi trónra 153 — ká
polna a jezsuitáké 435 — ká
polna birtokai a jezsuitákéi 
446 — kápolna építése 117.
— pártiak betörései a Sze- 
pességre 170, 173 — pár

tiak garázdálkodásai 223
— pártiak pusztításai Sze- 
pesben 174.

Zápolyák birtokai 113 — egy
házi kinevezései 129 — pré
post-kinevező joga 107 — 
törekvése Corvin János bir
tokaira 112.

Zbiskó József prépost 549 — 
halála 556 — irodalom-pár
tolása 558 — kassai ala
pítványa 552 — kiegyezése 
a káptalannal 552 — meg
gyilkolása 556, 558 — pőre 
a sávniki jezsuitákkal 550
— pőre a szepesi dézsmáért 
553 — származása 550.

Zochfalva =  Hunfalu 51.
Zsarnóy György prépost 63

— bevezetésének föltételei 
63.

Zsebridovszky József gróf ka
nonok szereplése 507.

Zsibrai dombon a Kereszt-ká
polna építése 507.

Zsigmond király beavatkozá
sai a prépostság ügyeibe 
71—74 — Szepesben 71.

Zsinat a káptalanban 146.
Zsolnán protestáns zsinat 354.
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